
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian berjudul “Analisis Kohesi Wacana Prosedural Pada Produk 

Unilever” oleh Kartika Yuliatun Khasanah Mahasiswa Universitas 

Muhammadyah Purwokerto (2012). 
 

Penelitian tersebut mendeskripsikan penanda kohesi yang terdapat dalam 

wacana prosedural pada produk unilever. Jenis penelitiannya deskriptif kualitatif. 

Sumber datanya adalah wacana prosedural produk unilever. Data dalam Penelitian 

ini berupa kohesi yang terdapat pada wacana prosedural petunjuk pemakaian yang 

ada dalam produk unilever. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut berupa 

penanda kohesi gramatikal dan penanda kohesi leksikal. Penanda kohesi gramatikal 

meliputi referensi, substitusi, ellipsis dan konjungsi yang meliputi konjungsi 

koordinatif dan subordinatif (konjungsi waktu, konjungsi syarat, dan konjungsi cara). 

Penanda kohesi leksikal yang ditemukan meliputi repetisi (epizeukisis, anafora, dan 

mesodipolosis) dan hiponim. Dalam tahap penyediaan data terdapat tiga tahap, yaitu 

(a) mengumpulkan data dengan catatan, (b) memilah-milah data dengan membuang 

yang tidak diperlukan, dan (c) memetakan data menurut tipe dan jenisnya. Dalam 

tahap penganalisisan data  digunakan metode agih dengan teknik dasar Bagi Unsur 

Langsung (BUL) dan teknik lanjutan, yaitu teknik sisip, lesap, teknik ulang, dan 

teknik ganti. Dalam tahap penyajian hasil penganalisisan data digunakan metode 

formal dan informal. 

Berikut ini persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian 

berjudul Kajian Kohesi pada Paragraf dalam Rubrik “Selebritis” Tabloid Nova 

Edisi Januari 2016. Persamaan, jenis penelitian sama-sama deskriptif kualitatif, 
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metode yang digunakan sama-sama metode agih. Perbedaannya, meliputi data, 

sumber data, tahap penyediaan data, tahap penyajian hasil penganalisisan data, dan 

data yang ditemukan dalam penelitian. Data yang digunakan Khasanah yaitu kohesi 

yang terdapat pada wacana prosedural petunjuk pemakaian yang ada dalam produk 

unilever, sedangkan data yang digunakan peneliti yaitu paragraf yang terdapat dalam 

rubrik “Selebritis” tabloid Nova. Sumber data yang digunakan Khasanah yaitu 

wacana prosedural produk unilever, sedangkan sumber data yang digunakan peneliti 

yaitu rubrik “Selebritis” tabloid Nova edisi Januari 2016. Dalam tahap penyediaan 

yang dilakukan Khasanah terdapat tiga tahap, (a) mengumpulkan data dengan 

catatan, (b) memilah-milah data dengan membuang yang tidak diperlukan, dan (c) 

memetakan data menurut tipe dan jenisnya, sedangakan peneliti dalam tahap 

penyediaan data  menggunakan teknik baca dan catat. Dalam tahap penyajian hasil 

penganalisisan data, Khasanah menggunakan  metode formal dan informal, 

sedangkan peneliti hanya menggunakan metode formal.  Hasil yang ditemukan 

dalam penelitian yang dilakukan Khasanah berupa penanda kohesi gramatikal yang 

meliputi referensi, substitusi, ellipsis dan konjungsi yang meliputi konjungsi 

koordinatif dan subordinatif (konjungsi waktu, konjungsi syarat, dan konjungsi cara). 

Penanda kohesi leksikal yang ditemukan meliputi repetisi (epizeukisis, anafora, dan 

mesodipolosis) dan hiponim, sedangkan hasil yang ditemukan  peneliti berupa kohesi 

leksikal yang meliputi repetisi (epizeuksis, tautotes, anafora, epistrofa, mesodiplosis, 

epanalepsis, dan anadiplosis ), sinonimi (sinonimi kata dengan kata dan sinonimi 

kata dengan frasa atau sebaliknya), antonimi (antonimi mutlak, kutub, hubungan, dan 

majemuk), kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. Kohesi gramatikal yang ditemukan 

meliputi referensi (persona, demonstratif, komparatif), substitusi (nominal dan 

frasal), ellipsis, konjungsi (sebab-akibat, pertentangan, penambahan, harapan, dan 

waktu). 
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2. Penelitian berjudul ” Analisis Kohesi Lagu-Lagu Iwan Fals Pada Album 

Best of The Best ” oleh Didit Haryadi Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto (2013).  
 

Penelitian tersebut mendeskripsikan kohesi pada lagu-lagu Iwan Fals dalam 

album Best of The Best. Datanya adalah lirik-lirik lagu Iwan Fals album Best of The 

Best. Sumber datanya adalah lagu-lagu Iwan Fals pada album Best of The Best. 

Tahap penyediaan data menggunakan metode simak dan catat, tahap analisis data 

menggunakan metode distribusional, dan tahap penyajian hasil analisis data 

menggunakan metode informal. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut 

berupa penanda kohesi gramatikal dan penanda kohesi leksikal. Penanda kohesi 

gramatikal meliputi pengacuan (referensi) yakni pengacuan komparatif, substitusi, 

ellipsis, dan konjungsi. Penanda kohesi leksikal meliputi pengulangan (repetisi), 

sanding kata (kolokasi), padan kata (sinonim), dan lawan kata (antonim). 

Berikut ini persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian 

berjudul Kajian Kohesi pada Paragraf dalam Rubrik “Selebritis” Tabloid Nova 

Edisi Januari 2016. Persamaan, dalam tahap penyajian hasil penganalisisan data 

keduanya menggunakan metode informal. Perbedaannya, meliputi data, sumber data, 

tahap penyediaan data, tahap penganalisisan data, dan data yang ditemukan dalam 

penelitian. Data dalam penelitian Haryadi yaitu lirik-lirik lagu Iwan Fals album Best 

of The Best, sedangkan data peneliti yakni paragraf yang terdapat dalam rubrik 

“Selebritis” tabloid Nova. Sumber data dalam penelitian yang dilakukan Haryadi 

yaitu lagu-lagu Iwan Fals pada album Best of the Best, sedangkan sumber data 

peneliti yaitu rubrik “Selebritis” tabloid Nova edisi Januari 2016. Dalam tahap 

penyediaan data, Haryadi menggunakan metode simak dan catat, sedangkan peneliti 

menggunakan teknik baca dan catat. Dalam tahap penganalisisan data, Haryadi 

menggunakan metode distribusional, sedangkan peneliti menggunakan metode agih. 
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Dalam penelitian yang dilakukan Haryadi, hasil yang ditemukan berupa penanda 

kohesi gramatikal dan penanda kohesi leksikal. Penanda kohesi gramatikal meliputi 

pengacuan (referensi) yakni pengacuan komparatif, substitusi, ellipsis, dan 

konjungsi. Kohesi leksikal meliputi pengulangan (repetisi), sanding kata (kolokasi), 

padan kata (sinonim), dan lawan kata (antonim), sedangkan hasil yang ditemukan 

peneliti berupa kohesi leksikal yang meliputi repetisi (epizeuksis, tautotes, anafora, 

epistrofa, mesodiplosis, epanalepsis, dan anadiplosis), sinonimi (sinonimi kata 

dengan kata dan sinonimi kata dengan frasa atau sebaliknya), antonimi (antonimi 

mutlak, kutub, hubungan, dan majemuk), kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. 

Kohesi gramatikal yang ditemukan meliputi referensi (persona, demonstratif, 

komparatif), substitusi (nominal dan frasal), ellipsis, konjungsi (sebab-akibat, 

pertentangan, penambahan, harapan, waktu).  

 
 

B. Bahasa 

1. Pengertian Bahasa 

Kridalakasna (2011:24) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang 

bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, 

berintraksi, dan mengidentifikasi diri. Sementara itu, Keraf (2004:2) menyatakan 

bahwa bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-

simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer yang dapat diperkuat dengan 

gerak-gerik badaniah yang nyata. Sedangkan Chaer (2012:32)  menyatakan bahwa 

bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer digunakan oleh kelompok sosial 

untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Berdasarkan pendapat 

para ahli maka penulis menyimpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi 

yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerjasama, 

berinteraksi, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri.  
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2. Fungsi Bahasa 

a) Alat Menyatakan Ekspresi Diri 

Fungsi bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, maksudnya 

dengan bahasa  manusia dapat mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam 

hatinya (Keraf, 2004:4). Bahasa menjadikan manusia lebih mudah dalam 

mengekspresikan dirinya, menunjukan perasaannya maupun hal-hal lainnya yang ia 

rasakan secara terbuka. Dengan menyatakan ekspresi diri dapat menjadi salah satu 

cara untuk membebaskan perasaan seseorang baik dari tekanan, rasa emosi, marah, 

dan lainnya. Ekspresi diri akan lebih mudah dipahami oleh orang lain melalui 

bahasa. Tanpa bahasa seseorang akan kesulitan mengungkapkan apa yang ia rasakan.  

 

b) Alat Komunikasi 

Keraf (2004:4) menyatakan bahwa komunikasi merupakan akibat yang lebih 

jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri tidak 

diterima atau tidak dipahami oleh orang lain. Sebagai alat komunikasi bahasa 

merupakan saluran perumusan maksud manusia, melahirkan perasaan manusia dan 

memungkinkan manusia bekerjasama dengan sesama warga. Selain itu, bahasa 

mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan. Dengan demikian, komunikasi 

menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan. 

 

c) Alat Mengadakan Integrasi dan Adaptasi Sosial 

Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi, artinya dengan bahasa maka 

memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang 

dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan 

menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang 

setinggi-tingginya. Bahasa memungkinkan integrasi yang sempurna bagi tiap 
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individu dengan masyarakatnya (Keraf, 2004:6). Bahasa juga mempermudah 

seseorang dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan orang lain. Misalnya 

saja; ada pemuda asal Madura yang merantau ke Jawa, maka agar pemuda itu dapat 

hidup lebih dekat dengan masyarakat di tempat yang baru, ia harus belajar 

menyesuaikan diri dan berbaur dengan masyarakat tersebut. Untuk dapat berbaur 

dengan masyarakat Jawa secara lebih dekat, ia memerlukan bahasa, yaitu bahasa 

Jawa.  

 

d) Alat Mengadakan Kontrol Sosial 

Keraf (2004:7) menyatakan bahwa fungsi bahasa sebagai kontrol sosial 

adalah usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak-tanduk orang lain. 

Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka (overt:yaitu tingkah laku yang dapat diamati 

atau diobservasi) maupun yang bersifat tertutup (convert) yaitu tingkah laku yang 

tidak dapat diobservasi). Semua kegiatan sosial dapat berjalan dengan baik karena 

diatur dengan mempergunakan bahasa. Namun dalam menggunakan bahasa 

hendaknya manusia mempergunakan cara yang baik sebagai bentuk adanya kontrol 

sosial. Seorang pemimpin akan kehilangan wibawanya jika dalam memberikan suatu 

intruksi kepada bawahannya menggunakan bahasa yang kacau. Kekacauan bahasa 

itulah yang akan menggagalkan pula usahanya untuk mempengaruhi tingkah laku 

dan tindak-tanduk bawahannya.  

 

C. Wacana 

1. Pengertian Wacana 

Istilah wacana berasal dari bahasa Sansekerta wac/wak/vak, artinya „berkata‟, 

„berucap‟ (Dougglas dalam Mulyana, 2005:3). Bila dilihat dari jenisnya wac dalam 
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lingkup morfologi bahasa Sansekerta termasuk kata kerja golongan III 

parasmaepada (m) yang bersifat aktif, yaitu „melakukan tindakan ujar‟. Kata tersebut 

kemudian mengalami perubahan menjadi wacana. Bentuk ana yang muncul 

dibelakang adalah sufiks (akhiran), yang bermakna „membedakan‟ (nominalisasi). 

Jadi kata wacana dapat berarti „perkataan‟ atau „tuturan‟. 

Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki 

gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar (Chaer, 2012:267). 

Tarigan (2009:26) mengatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap 

dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi 

yang tinggi, berkesinambungan, memiliki awal dan akhir yang nyata, serta 

disampaikan secara lisan dan tertulis. Sementara itu, Mulyana (2005:21) menyatakan 

bahwa wacana adalah wujud atau bentuk bahasa yang bersifat komunikatif, 

interpretatif, dan kontekstual. Artinya, pemakaian bahasa itu selalu mengandaikan 

terjadi secara dialogis, perlu adanya interpretasi dan pemahaman konteks terjadinya 

wacana. Pemahaman terhadap konteks terjadinya wacana diperlukan dalam proses 

menganalisis wacana secara utuh. Jadi, wacana adalah satuan bahasa yang 

terlengkap, tertinggi, dan terbesar di atas kalimat  dengan kohesi dan koherensi yang 

tinggi serta bersifat komunikatif, interpretatif, dan kontekstual. 

 

2. Jenis-Jenis Wacana 

a. Berdasarkan Media Penyampaiannya 

Mulyana (2005:51-52) menyatakan bahwa berdasarkan media 

penyampaiannya, wacana ada dua jenis, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. 

Wacana tulis (written discourse) adalah jenis wacana yang disampaikan melalui 
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tulisan. Contoh: buku, novel, ensiklopedia, dan lainnya. Wacana lisan adalah jenis 

wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Jenis 

wacana ini sering disebut sebagai tuturan (speech) atau ujaran (utterance). Contoh: 

khotbah, pidato, dan lainnya.   

 

b. Berdasarkan Jumlah Penutur 

Berdasarkan jumlah penutur, wacana ada dua jenis, yaitu wacana monolog 

dan wacana dialog. Wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh 

seseorang. Umumnya wacana monolog tidak menghendaki dan tidak menyediakan 

alokasi waktu terhadap respon pendengar atau pembacanya. Dalam wacana monolog 

penuturannya bersifat satu arah, yaitu dari pihak penutur. Beberapa contoh wacana 

monolog, antara lain: pembacaan puisi, ceramah, pembacaan berita, dan lainnya. 

Wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh dua orang atau lebih. Jenis 

wacana ini dapat berbentuk tulisan atau lisan (Mulyana, 2005:53). Perhatikanlah 

contoh wacana dialog berikut ini. 

(1)  A: “Nggak masuk kuliah?” 

 B : “Nggak.” 

 A : “Kenapa? lagi malas?” 

 B : “Nggak juga. Sebenarnya aku sudah menyelesaikan teori. Jadi, ya 

 aku tinggal konsentrasi skripsi saja.” 

 A : “Oh, aku jalan dulu ya.” 

 B : “OK!”  

 

 

c. Berdasarkan Sifat 

1) Wacana Fiksi 

 Menurut Mulyana (2005:54-55) wacana fiksi adalah wacana yang bentuk dan 

isinya berorientasi pada imajinasi. Bahasanya menganut aliran konotatif, analogis, 

dan multi interpretable. Dalam wacana fiksi, umumnya bahasa yang digunakan 

Kajian Kohesi Pada Paragraf…, Nova Kusuma Nur Arini, FKIP UMP, 2016



13 

 

 

dikemas secara literer atau estetis (indah). Selain itu, bahasa yang digunakan dalam 

wacana fiksi umumnya menganut azaz licentia puitica (kebebasan berpuisi) dan 

licentia gramatica (kebebasan bergramatikal)..Perhatikanlah contoh  wacana puisi 

pada sebait lagu Balada karya Ebiet G. Ade berikut ini  

(2) Mari kita tunggu datangnya hujan 

duduk bersanding di pelataran 

sambil menjaga mendung di langit 

agar tak ingkar 

agar tak pergi lagi 

 

2) Wacana Nonfiksi 

 Wacana nonfiksi disebut juga sebagai wacana ilmiah. Jenis wacana ini 

disampaikan dengan pola dan cara-cara ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif, lugas, dan jelas. Dalam 

wacana nonfiksi aspek estetika atau keindahan bukan lagi menjadi tujuan utama. 

Secara umum, pada wacana tulis penyampaiannya tidak mengabaikan kaidah-kaidah 

gramatika (Mulyana, 2005:55)  Berikut ini ialah contoh wacana nonfiksi berupa 

artikel. 

(3) Gelombang tsunami terjadi karena daya dorong dan letupan yang sangat 

kuat dari dasar laut, yang dipicu oleh gempa tektonik. Letupan gempa ini 

kemudian menghasilkan badai dan gelombang pasang yang dasyat. 

Berdasarkan catatan bencana tsunami di Amerika beberapa tahun silam, 

pernah mencpai ketinggian hampir 27 meter. Gerakan air pasang 

menyebar kesegala penjuru arah, termasuk menuju daratan. 

 

 

d. Berdasarkan Isi 

Mulyana (2005: 57-62) menegaskan bahwa berdasarkan isinya, wacana dapat 

dipilah menjadi: wacana politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, hukum dan 

kriminalitas, serta olahraga dan kesehatan. Wacana politik berkaitan dengan 

persoalan ataupun hal-hal yang ada dalam suatu tubuh partai politik. Wacana sosial 
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berkaitan dengan kehidupan sosial dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. 

Wacana ekonomi berhubungan dengan persoalan ekonomi. Wacana budaya berkaitan 

dengan aktivitas kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Wacana militer 

berkenaan dengan persoalan dalam dunia militer. Wacana hukum dan kriminalitas 

berkaitan dengan persoalan hukum dan kriminalitas. Meskipun dalam hal ini 

persoalan hukum dan kriminalitas dapat dipisahkan, tetapi keduanya bagaikan dua 

sisi mata uang: berbeda tapi satu kesatuan. Artinya persoalan kriminalitas 

menyangkut masalah hukum, dan hukum mengelilingi kriminalitas. Selanjutnya, 

wacana olahraga dan kesehatan berhubungan dengan dunia olahraga dan kesehatan. 

Keduannya dapat dibedakan meskipun sebenarnya tetap berkaitan secara padu dan 

bersifat timbal balik.  

 

e. Berdasarkan Cara dan Tujuan 

1)  Wacana Narasi 

 Sumarlam (2003:17) menyatakan bahwa wacana narasi atau wacana 

penceritaan, disebut juga wacana penuturan, yaitu wacana yang mementingkan 

urutan waktu, dituturkan oleh persona pertama atau persona ketiga dalam waktu 

tertentu. Wacana narasi ini berorientasi pada pelaku dan seluruh bagiannya diikat 

secara kronologis. Jenis wacana narasi pada umumnya terdapat pada berbagai fiksi. 

Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

 

(4) Rini memang cantik. Apalagi jika bersama dengan Ida teman karibnya. 

Keduanya bagai bidadari turun dari langit. Karenanya lelaki yang tidak 

bertampang lumayan dan tidak tebal dompetnya tidak berani 

mendekatinya. Padahal, kedua gadis itu sama sekali tidak pernah 

sombong dan angkuh kepada siapapun. Apalagi dalam hal berteman, tidak 

ada satu pun yang diistimewakan. 
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2)  Wacana Deskripsi 

 Wacana deskripsi yaitu wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan, 

atau memerikan sesuatu apa adanya. Artinya,  dalam wacana deskripsi apa yang 

dilukiskan harus sesuai dengan kenyataan bukanlah khayalan ataupun imajinasi 

pengarang (Sumarlam (2003:17). Agar lebih jelas perhatikanlah contoh wacana 

deskriptif berikut ini. 

(5) Secara administratif kota Surakarta atau yang lebih dikenal sebagai kota 

Sala dibatasi oleh dua kabupaten lain. Di sebelah utara dibatasi oleh 

kabupaten Karanganyar dan Boyolali. Di sebelah timur dibatasi oleh 

daerah kabupaten Sragen dan Karanganyar. Di sebelah selatan dibatasi 

oleh kabupaten Sukoharjo dan Karangannya. 

 

 

3)   Wacana Eksposisi 

 Suatu wacana yang tidak mementingkan waktu dan pelaku disebut wacana 

eksposisi. Wacana ini berorientasi pada pokok pembicaraan dan bagian-bagiannya 

yang  diikat secara logis (Sumarlam 2003:18). Perhatikan contoh berikut ini  

(6) Membicarakan masalah perempuan selalu aktual dan menarik karena 

tidak akan pernah kehabisan isu. Sepanjang peradaban manusia, 

perempuan hanya memerankan peran sosial, ekonomi, maupun politik 

yang tidak signifikan dibandingkan dengan peran laki-laki. Secara 

struktural maupun fungsional mereka selalu terpinggirkan. Sebaliknya, 

peran domestik perempuan lebih menonjol sebagai ibu rumah tangga. 

Pertanyaanya adalah sampai kapan kondisi seperti itu akan terus 

berlangsung? padahal upaya-upaya bahkan terobosan-terobosan  baru 

untuk merubahnya sudah sekian diperjuangkan oleh banyak kalangan, 

khususnya para  feminis. ( Perempuan dalam islam”, Maria Ulfah Ansbor, 

dalam jurnal perempuan, edisi 20, 2001:23).  

 

 

4)  Wacana Argumentasi 

 Sumarlam (2003:19) menyatakan bahwa wacana argumentasi, yaitu wacana 

yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi data-data sebagai bukti. Wacana 

argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca atas ide atau gagasannya. Argumentasi 
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ada yang pendek, ada yang panjang. Argumentasi yang pendek dapat terdiri atas satu 

kalimat atau beberapa kalimat. Berikut ini adalah contoh wacana argumentasi: 

(7) Keluarga berencana adalah salah satu cara yang harus kita tempuh agar 

tercipta keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia. Dengan hanya punya 

anak dua orang, maka lebih mudah mendidiknya, lebih mudah 

mencarikan segala kebutuhannya sehingga dengan penuh optimis kita 

dapat mengharapkan masa depan yang cemerlang. Ibu dan ayah tidak 

cepat tua dan terhindar dari segala rongrongan kesulitan. Maka agar tiap 

keluarga dapat menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin, 

cara yang paling tepat adalah turut serta menyukseskan program keluarga 

berencana. 

 

 

5)  Wacana Persuasif 

 Menurut Sumarlam (2003:19) wacana persuasif ialah wacana yang isinya 

bersifat ajakan atau nasihat, biasanya ringkas dan menarik. Wacana persuasif 

bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat 

atau ajakan tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. 

(8) Beberapa hal yang harus kamu perhatikan sungguh-sungguh pada saat 

sekarang dan seterusnya di dalam meniti hidup berumah tangga. Kamu 

harus bersikap hati-hati dan bijaksana serta membina kemampuan 

berdiri sendiri. Orang tuamu telah melepasmu dan meletakan seluruh 

tanggung jawabnya kepadamu sepenuhnya. Mereka tidak pernah lagi 

bertindak seperti sebelum saat ini berlangsung. Binalah rumah 

tanggamu dengan baik, tekun, dan saling percaya. Pandanglah kedua 

orang tuamu sendiri seolah-olah sebagai mertuamu.  

 

 

D. Kohesi 

1. Pengertian Kohesi 

Kohesi yaitu cara bagaimana komponen yang satu berhubungan dengan 

komponen yang lain. Komponen yang dimaksud dapat berupa kata dengan kata, 

kalimat satu dengan kalimat yang lain berdasarkan sistem bahasa itu ( Pranowo, 

1996:75). Sementara (Gutwinsky dalam Tarigan, 2009:93) menyatakan bahwa 
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kohesi adalah hubungan antarkalimat dalam sebuah wacana, baik dalam strata 

gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Mulyana (2005:26) menyatakan 

bahwa kohesi dalam wacana dapat diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara 

struktur membentuk ikatan sintaktial. Sedangkan Alwi, dkk (2010:440) menjelaskan 

bahwa kohesi merupakan hubungan perkaitan antarproposisi yang dinyatakan secara 

eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat yang membentuk 

wacana. Sudaryat (2008:151) menyatakan bahwa kohesi merupakan aspek formal 

bahasa dalam organisasi sintaksis, wadah kalimat disusun secara padu dan padat. 

Berdasarkan pendapat dari para pakar penulis menyimpulkan bahwa kohesi yaitu 

aspek formal bahasa yang menghubungan keterkaitan antara komponen yang satu 

dengan komponen lain yang dinyatakan secara eksplisit baik dalam strata gramatikal 

maupun strata leksikal.  

 

2. Jenis-Jenis Kohesi 

 Kohesi ada dua jenis, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal (Halliday 

dalam Sumarlam, 2003:23). Dalam analisis wacana, segi makna atau struktur batin 

wacana disebut aspek leksikal (kohesi leksikal). Kohesi leksikal terdiri dari repetisi 

(pengulangan), sinonimi (padan kata), antonimi (lawan kata), kolokasi (sanding 

kata), hiponimi (hubungan atas bawah), dan ekuivalensi (kesepadanan). Sedangkan, 

segi bentuk atau struktur lahir wacana disebut aspek gramatikal (kohesi gramatikal). 

Kohesi gramatikal memiliki sejumlah penanda yaitu: pengacuan (reference), 

penyulihan (substitution), pelesapan (ellipsis), dan perangkaian (conjunction). 

Berikut ini penjelasan lebih lengkapnya.  
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a. Kohesi Leksikal 

1) Repetisi (Pengulangan) 

Sumarlam (2003:35) menyatakan bahwa repetisi adalah pengulangan satuan 

lingual (bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat) yang dianggap penting untuk 

memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Ramlan (1993:30) menyatakan 

bahwa yang dimaksud pengulangan di sini bukanlah proses reduplikasi yang 

merupakan salah satu proses morfologis, seperti kata rumah menjadi rumah-

rumah, berjalan menjadi berjalan-jalan, melainkan pengulangan sebagai penanda 

hubungan antarkalimat, yaitu adanya unsur pengulang yang mengulang unsur yang 

terdapat pada kalimat di depannya. Berdasarkan pendapat para ahli maka penulis 

menyimpulkan bahwa repetisi adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, suku kata, 

kata, atau bagian kalimat) yang mengulang unsur yang terdapat pada kalimat di 

depannya.  

Sumarlam (2003:35) membagi repetisi menjadi delapan macam yaitu: 

epizeuksis, tautotes, anafora, epistrofa, simploke, mesodiplosis, epanalepsis, dan 

anadiplosis. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut.   

 

a) Repetisi Epizeuksis 

Repetisi epizeuksis adalah pengulangan satuan lingual (kata) yang 

dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut. Perhatikanlah contoh repetisi 

epizeuksis pada tuturan berikut.  

(9) Sebagai orang yang beriman, berdoalah selagi ada kesempatan, selagi 

diberi kesehatan, dan selagi diberi umur panjang. Berdoa wajib bagi 

manusia. Berdoa selagi kita sehat tentu lebih baik daripada berdoa 

selagi kita butuh. Mari kita berdoa bersama-sama selagi Allah 

mencintai umat-Nya. 
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Pada wacana (9) kata selagi diulang beberapa kali secara berturut-turut untuk 

menekankan pentingnya kata tersebut dalam konteks tuturan itu. 

 

b) Repetisi Tautotes 

Pengulangan satuan lingual (kata) beberapa kali dalam sebuah konstruksi 

disebut repetisi tautotes. Agar lebih jelas perhatikan contoh berikut. 

(10) Aku dan dia terpaksa harus tinggal berjauhan, tetapi aku sangat 

mempercayai dia, dia pun sangat mempercayai saya. Aku dan dia 

saling mempercayai. 

 

Kata mempercayai yang terdapat pada wacana (10) diulang tiga kali dalam sebuah 

konstruksi.  

 

c) Repetisi Anafora 

Repetisi anafora merupakan pengulangan satuan lingual berupa kata atau 

frasa pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya. Pengulangan pada setiap baris 

biasanya terjadi dalam puisi. Perhatikanlah contoh repetisi anafora berikut ini.  

 

(11) Bukan nafsu, 

bukan wajahmu, 

bukan kakimu, 

bukan tubuhmu, 

aku mencintaimu karena hatimu. 

 

Penggalan puisi pada wacana (11) terjadi repetisi anafora berupa pengulangan kata 

bukan pada baris pertama sampai baris keempat. Repetisi semacam itu dimanfaatkan 

para penulis puisi untuk menyampaikan maksud bahwa aku (tokoh pertama pada 

puisi itu) mencintai seseorang benar-benar karena hatinya, bukan sekedar karena 

nafsu, bukan karena wajah, bukan karena kaki, dan bukan karena tubuh. 
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d) Repetisi Epistrofa 

Adanya pengulangan satuan lingual kata/frasa pada akhir baris (dalam puisi) 

atau akhit kalimat (dalam prosa) secara berturut-turut disebut repetisi epistrofa. 

Perhatikanlah contoh repetisi epistrofa pada puisi berikut.  

(12) Bumi yang kaudiami laut yang kaulayari adalah puisi 

Udara yang kauhirupi, air yang kauteguki adalah puisi 

Kebun yang kautanami, bukit yang kaugunduli adalah puisi 

Gubug yang kauratapi, gedung yang kau tinggali adalah puisi. 

 

Pada puisi wacana (12) di atas terdapat repetisi epistrofa yakni dapat dilihat pada 

satuan lingual adalah puisi yang diulang empat kali dalam setiap baris berturut-

turut. 

 

e) Repetisi Simploke 

Yang dimaksud dengan repetisi simploke yaitu pengulangan satuan lingual 

pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat berturut-turut. Agar lebih jelas, 

perhatikanlah contoh pada bait puisi di bawah ini.  

 

(13) Kau bilang hidup ini brengsek. Biarin. 

Kau bilang hidup ini nggak punya arti. Biarin. 

Kau bilang hidup ini nggak punya keperibadian. Biarin. 

Kau bilang hidup ini nggak punya pengertian. Biarin. 

  (Keraf dalam Sumarlam, 2003:128 dengan modifikasi). 

 

Pada bait puisi wacana (13) tersebut terdapat pengulangan satuan lingual “kamu 

bilang hidup ini” pada baris pertama dan kedua, dan satuan lingual “kamu bilang 

nggak punya” pada baris ketiga dan keempat, masing-masing terdapat pada awal 

baris. Sementara itu, satuan lingual yang berupa kata “biarin“ diulang empat kali 

pada tiap akhir baris pertama sampai dengan keempat. 
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f) Repetisi Mesodiplosis 

Repetisi mesodiplosis adalah pengulangan satuan lingual di tengah-tengah 

baris atau kalimat secara berturut-turut.  Perhatikanlah contoh berikut! 

(14) Pegawai kecil jangan mencuri kertas karbon  

 Babu-babu jangan mencuri tulang-tulang ayam goring 

 Para pembesar jangan mencuri bensin 

 Para gadis jangan mencuri perawannya sendiri 

  (Keraf dalam Sumarlam, 2003:128 dengan modifikasi) 

 

Pada tiap baris puisi di atas terdapat pengulangan satuan lingual “jangan mencuri” 

yang terletak ditengah-tengah baris pertama berturut-turut. Pengulangan tersebut 

dimaksudkan untuk menekankan makna satuan lingual yang diulang, yaitu larangan 

mencuri. Larangan mencuri tersebut berlaku bagi siapa saja: baik pegawai kecil, 

asisten rumah tangga, para pejabat, para gadis, dan lainnya.  

 

g) Repetisi Epanalepsis 

Pengulangan satuan lingual yang kata atau frasa terakhir dari baris /kalimat 

itu merupakan pengulangan kata/frasa pertama disebut repetisi epanalepsis. Repetisi 

jenis ini dapat diamati pada contoh berikut.  

 

(15) Minta maaflah kepadanya sebelum dia datang minta maaf. 

Kamu mengalah bukan berarti dia mengalahkkan kamu. 

Berbuat baiklah kepada sesama selagi masih bisa berbuat baik. 

 
Pada tuturan di atas terdapat repetisi epanalepsis, yaitu frasa minta maaf pada akhir 

baris merupakan pengulangan frasa yang sama pada awal baris yang sama. Kata 

kamu pada akhir baris merupakan pengulangan yang sama pada akhir baris kedua. 

Selanjutnya, frasa berbuat baik pada akhir baris merupakan pengulangan frasa yang 

sama pada awal baris ketiga. Pengulangan seperti itu berfungsi menekankan 

pentingnya makna satuan yang diulang yaitu minta maaf, kamu, dan berbuat baik.  
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h) Repetisi Anadiplosis 

Repetisi anadiplosis ialah pengulangan kata atau frasa terakhir dari baris atau 

kalimat itu menjadi frasa atau kata pertama pada baris/kalimat berikutnya. Marilah 

perhatikan contoh di bawah ini.  

(16) dalam hidup ada tujuan 

  tujuan dicapai dengan usaha 

  usaha disertai doa 

  doa berarti harapan 

  harapan adalah perjuangan 

  perjuangan adalah pengorbanan 

 

Tampak pada puisi di atas, kata tujuan pada akhir baris pertama menjadi kata 

pertama pada baris kedua. Kata usaha pada akhir baris kedua menjadi kata pertama 

pada baris ketiga. Kata doa pada akhir baris ketiga menjadi kata pertama pada baris 

keempat. Kata harapan pada akhir baris keempat menjadi kata pertama pada baris 

kelima, Begitu pula kata perjuangan pada akhir baris kelima menjadi baris pertama 

pada baris terakhir (baris keenam) dari puisi itu.  

 

2) Sinonimi (Padan Kata) 

Ramlan (1993: 36) menyatakan bahwa yang dimaksud sinonim yaitu satuan 

bahasa, khususnya kata atau frasa yang bentuknya berbeda tapi maknanya sama atau 

mirip. Pateda ( 2001: 222-223) menjelaskan bahwa istilah sinonimi ( Inggris‟ 

synonimy‟) berasal dari bahasa Yunani kuno „anoma‟ = nama dan syn= dengan 

makna harfiahnya adalah nama lain untuk benda yang sama. Untuk mendefinisikan 

sinonimi ada tiga batasan yang dapat dikemukakan. Batasan atau definisi itu ialah: 

(a) kata-kata dengan acuan ekstra linguistik yang sama, misalnya kata mati dan 

mampus, (b) kata-kata yang mengandung makna yang sama, misalnya kata 

memberitahukan dan kata menyampaikan, (c) kata-kata yang dapat didistribusikan 
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dalam konteks yang sama, misalnya “kami berusaha agar pembangunan berjalan 

terus” dan” kami berupaya agar pembangunan berjalan terus.” Kata berusaha 

bersinonim dengan kata berupaya. Kemudian, Depdiknas (2012:97) menyebutkan 

bahwa dua istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip, tetapi bentuknya 

berlainan disebut sinonim. Sinonomi adalah hubungan semantik yang menyatakan 

adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran yang 

lainnya. Misalnya, kata betul dengan kata benar (Chaer, 2012: 297).. Jadi sinonimi 

adalah satuan bahasa yang bentuknya berbeda atau berlainan tetapi maknanya sama 

atau mirip. 

Berdasarkan wujud satuan lingualnya, sinonimi dapat dibedakan menjadi 

lima macam yaitu: sinonimi morfem (bebas) dengan morfem (terikat), sinonimi kata 

dengan kata, sinonimi kata dengan frasa atau sebaliknya, sinonimi frasa dengan 

frasa, dan sinonimi klausa/kalimat dengan klausa/kalimat (Sumarlam, 2003:39). 

Penjelasan selanjutnya sebagai berikut. 

 

a) Sinonimi Morfem Bebas dengan Morfem Terikat. 

Chaer (2012:151) menyatakan bahwa yang dimaksud morfem bebas adalah 

morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Misalnya 

bentuk: aku, kamu, dan dia termasuk morfem bebas. Morfem tersebut dapat 

diggunakan tanpa harus menggabungkannya dengan morfem lain. Sebaliknya, yang 

dimaksud morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dengan morfem lain 

tidak dapat muncul dalam pertuturan. Semua afiks dalam bahasa Indonesia adalah 

morfem terikat. Perhatikanlah contoh sinonimi morfem bebas dengan morfem terikat 

berikut.  
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(17) a. Aku mohon kau mengerti perasaanku 

b. Kamu boleh bermain sesuka hatimu 

c. Dia harus bermain sesuka hatinya 

 

Morfem (bebas) aku (a), kamu (b), dan dia (c) pada wacana (17) masing- masing 

bersinonim dengan morfem (terikat) –ku,-mu,-nya.  

 

b) Sinonimi Kata dengan Kata 

Bloomfield (dalam Tarigan, 2009:7) menyatakan bahwa kata adalah bentuk 

bebas yang paling kecil yaitu kesatuan terkecil yang dapat diucapkan secara mandiri. 

Amatilah contoh sinonimi kata dengan kata berikut ini.  

 

(18) Meskipun capek, saya sudah terima bayaran. Setahun menerima    

gaji 80%. SK pegnegku keluar. Gajiku naik. 
 
 

 

Pada wacana (18) kepaduan wacana tersebut antara lain didukung oleh aspek leksikal 

yang berupa sinonimi antara kata bayaran pada kalimat pertama dengan kata gaji 

pada kalimat kedua dan ketiga. Kedua kata tersebut maknanya sepadan. 

 

c) Sinonimi Kata dengan Frasa atau Sebaliknya 

Bloomfield (dalam Tarigan, 2009:7) menyatakan bahwa kata adalah bentuk 

bebas yang paling kecil yaitu kesatuan terkecil yang dapat diucapkan secara mandiri. 

Chaer (2012:222) menyatakan bahwa frasa lazim didefinisikan sebagai satuan 

gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif atau lazim juga 

disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. 

Perhatikan contoh berikut: 

(19) Kota itu semalam dilanda hujan dan badai. Akibat adanya musibah 

itu banyak gedung yang runtuh, rumah-rumah penduduk roboh, dan 

pohon-pohon pun tumbang disapu badai. 
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Kepaduan wacana di atas didukung oleh aspek leksikal yang berupa sinonimi antara 

frasa hujan dan badai pada kalimat pertama dengan kata musibah pada kalimat 

berikutnya. 

 

d) Sinonimi Frasa dengan Frasa 

frasa lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan 

kata yang bersifat nonpredikatif atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi 

salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat (Chaer, 2012:222)  Perhatikan contoh 

berikut. 

(20) Tina adalah sosok wanita yang pandai bergaul. Betapa tidak. Baru 

dua hari pindah ke sini, dia sudah bisa beradaptasi dengan baik. 

 

Aspek leksikal sinonimi antara frasa pandai bergaul pada kalimat pertama dengan 

frasa beradaptasi dengan baik pada kalimat ketiga mendukung kepaduan wacana 

(20). Pandai bergaul dan beradaptasi dengan baik pada wacana itu mempunyai 

makna yang sepadan. 

 

e) Sinonimi Klausa/Kalimat dengan Klausa/Kalimat 

Chaer (2012:231) menyatakan bahwa klausa adalah satuan sintaksis berupa 

runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya dalam konstruksi itu ada 

komponen berupa kata atau frasa, yang berfungsi sebagai predikat (P) dan yang lain 

berfungsi sebagai subjek (S), objek (O), dan keterangan (Ket). Kridalaksana 

(2011:103) menyatakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif 

berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial 

terdiri dari klausa. Agar lebih jelas, perhatikanlah contoh di bawah ini.  
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(21) Gunakan landasan teori yang tepat untuk memecahkan masalah 

tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan itu pun harus akurat. 

 

Pada wacana (21) terdapat sinonimi klausa dengan klausa. Klausa memecahkan 

masalah tersebut pada kalimat pertama bersinonim dengan klausa menyelesaikan 

persoalan itu pada kalimat kedua. Memecahkan masalah dan menyelesaikan 

persoalan merupakan klausa karena merupakan konstruksi predikatif. Predikat 

terletak pada kata memecahkan dan kata menyelesaikan. Kedua klausa yang 

bermakna sepadan itu mendukung kepaduan wacana baik leksikal maupun semantik. 

 

3) Antonimi (Lawan Kata) 

Antonim atau antonimi adalah hubungan semantik antara dua buah satuan 

yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan atau kontras antara yang satu 

dengan yang lain. Misalnya, kata buruk berantonim dengan baik (Chaer, 2012: 

299). Antonimi dapat diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang lain; 

atau satuan lingual yang maknanya berlawanan atau beroposisi dengan satuan lingual 

yang lain. Antonimi disebut juga oposisi makna (Sumarlam, 2003: 40). Berdasarkan 

pendapat para pakar maka penulis menyimpulkan bahwa antonimi adalah satuan 

lingual yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan atau oposisi antara 

satuan lingual yang satu dengan lainnya.  

Chaer (2013:90) menyatakan bahwa berdasarkan sifatnya oposisi makna 

dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu: oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi 

hubungan, oposisi hirerkial, dan oposisi majemuk. Penjelasan selanjutnya sebagai 

berikut. 
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a) Oposisi Mutlak 

  Adanya pertentangan makna secara mutlak disebut oposisi mutlak. Artinya, 

hal-hal yang dipertentangkan tidak ada tingkatan-tingkatan makna pada kata-kata 

tersebut. Umpamanya kata hidup dan mati. Antara hidup dan mati terdapat batas 

yang mutlak  sebab sesuatu yang hidup tentu tidak atau belum mati, sedangkan 

sesuatu yang mati tentu sudah tidak hidup lagi. Jadi jelas bahwa kedua kata tersebut 

bertentangan secara mutlak atau pasti.  

 

b) Oposisi Kutub 

 Oposisi kutub adalah pertentangan makna yang tidak bersifat mutlak, 

melainkan bersifat gradasi. Artinya terdapat tingkat-tingkat makna pada kata-kata 

tersebut. Misalnya kata kaya dan miskin. Antara kaya dan miskin  merupakan dua 

buah kata yang beroposisi kutub. Hal tersebut dikatakan beroposisi kutub sebab 

pertentangan antara kaya dan miskin tidak mutlak. Orang yang tidak kaya belum 

tentu merasa miskin, begitu pula orang yang tidak miskin belum tentu merasa kaya. 

 

c) Oposisi Hubungan 

Pemakaian makna kata-kata yang beroposisi hubungan bersifat saling 

melengkapi. Artinya kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang 

menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya maka oposisi ini tidak ada. Contoh, 

kata menjual beroposisi dengan kata membeli, kata suami beroposisi dengan kata 

istri. Artinya, kata menjual dan membeli walaupun maknanya berlawanan, tetapi 

proses kejadiannya berlaku serempak. Proses menjual dan proses membeli terjadi 

pada waktu yang bersamaan, sehingga bisa dikatakan tidak akan ada proses menjual 
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jika tidak ada proses membeli. Sementara itu, kata suami beroposisi dengan kata 

istri. Kedua kata ini hadir serempak. Tidak akan ada seorang disebut sebagai suami 

jika dia tidak  mempunyai istri. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin seorang 

wanita disebut istri jika ia tidak memiliki suami.  

 

d) Oposisi Hierarkial 

  Makna kata-kata yang beroposisi hierarkial ini menyatakan suatu derajat, 

jenjang, atau tingkatan. Oleh karena itu, kata-kata yang beroposisi hierarkial ini 

adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran (berat, panjang, dan isi), nama 

satuan hitungan dan penanggalan, nama jenjang kepangkatan, dan sebagainya. 

Umpamanya: Kata meter dan kilometer, kata kuintal dan ton. kata meter 

beroposisi hierarkial dengan kilometer karena berada dalam deretan nama satuan 

yang menyatakan ukuran panjang. Kemudian, kata kuintal dan ton beroposisi 

hierarkial karena keduanya berada dalam satuan ukuran yang menyatakan berat.  

 

e) Oposisi Majemuk 

Oposisi majemuk ialah kata-kata yang beroposisi terhadap lebih dari sebuah 

kata. Artinya, satuan lingual tersebut dapat dipertentangkan dengan banyak satuan 

lingiual yang lain. Dalam hal ini yang dipertentangkan memiliki cakupan yang luas. 

Misalnya: kata berdiri dapat beroposisi dengan kata duduk, dengan kata berbaring, 

dengan kata tiarap, dengan kata berjongkok. Keadaan seperti ini lazim disebut 

sebagai oposisi majemuk.  

 

4) Kolokasi (Sanding Kata) 

           Kridalaksana (20011:127) menyatakan bahwa kolokasi adalah asosiasi yang 

tetap antara kata dengan kata lain yang berdampingan dalam kalimat. Sementara itu, 
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Sumarlam (2003:44) menyatakan bahwa kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi 

tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara 

berdampingan. Kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai 

dalam suatu domain atau jaringan tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli maka 

penulis menyimpulkan bahwa kolokasi adalah asosiasi yang tetap antara kata dengan 

kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Agar lebih jelas, perhatikanlah 

contoh tuturan berikut.  

(22) Waktu aku masih kecil, ayah sering mengajakku ke sawah. Ayah 

adalah seorang petani yang sukses. Dengan lahan yang luas dan bibit 

padi yang berkualitas serta didukung sistem pengolahan yang 

sempurna maka panen pun melimpah. Dari hasil panen itulah 

keluargaku mampu bertahan hidup secara layak. 

 

Pemakaian kata-kata sawah, petani, lahan, bibit padi, sistem pengolahan, panen, 

dan hasil panen pada wacana (22) saling berkolokasi dan mendukung kepaduan 

wacana tersebut. 

 

5) Hiponimi (Hubungan Atas Bawah) 

Hiponimi adalah hubungan semantik antara sebuah  bentuk ujaran yang 

maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Umpamanya, antara kata 

merpati dan kata burung. Disini makna kata merpati tercakup dalam makna kata 

burung. Kita dapat mengatakan bahwa  merpati adalah burung (Chaer, 2012:305). 

Sementara Sumarlam (2003: 45) menyatakan bahwa hiponim dapat diartikan sebagai 

satuan bahasa  (kata,frasa, kalimat) yang maknanya dianggap bagian dari makna 

satuan lingual yang lain. Unsur atau satuan lingual yang mencangkupi beberapa 

unsur atau satuan lingual yang berhiponim itu disebut “hipernim” atau 

“superordinat”. Berdasarkan pendapat para pakar maka penulis menyimpulkan 
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bahwa hiponimi adalah hubungan semantik yang berwujud atas bawah yang 

maknanya dianggap bagian dari makna satuan lingual yang lain. Contoh penggunaan 

hiponimi dapat diperhatikan dalam penggalan wacana berikut. 

(23) Binatang melata termasuk katagori hewan reptil. Reptil yang hidup 

di darat dan di air ialah katak dan ular. Cicak ialah reptil yang biasa 

merayap di dinding. Adapun jenis  reptil yang hidup disemak-semak 

dan rumput adalah kadal. Sementara itu reptil yang dapat berubah 

warna sesuai dengan lingkungannya yaitu Bunglon. 
 

 

Pada wacana (23) yang merupakan hiponim adalah katak, ular, cicak, kadal, dan 

bunglon. Sementara itu, hipernim atau superordinatnya adalah binatang melata 

atau yang disebut reptil.  

 

6) Ekuivalensi (Kesepadanan) 

Kridalaksana (2011:56) menyatakan bahwa ekuivalensi adalah makna yang 

sangat berdekatan; lawan dari kesamaan bentuk. Sementara itu, Sumarlam (2003:46) 

menyatakan bahwa ekuivalensi merupakan hubungan kesepadanan antara satuan 

lingual yang satu dengan satuan lingual lain dalam sebuah paradigma. Berdasarkan 

pendapat para pakar maka penulis menyimpulkan bahwa ekuivalensi adalah makna 

yang sangat berdekatan antara satuan lingual yang satu dengan satuan lingual lain 

dalam sebuah paradigma. Perhatikanlah contoh ekuivalensi pada wacana berikut.  

(24) Andi memperoleh predikat pelajar teladan. Ia memang tekun sekali 

dalam belajar. Apa yang telah diajarkan oleh guru pengajar di 

sekolah dipahaminya dengan baik. Andi merasa senang dan tertarik 

dengan semua pelajaran 

 
Kata pelajar, belajar, diajarkan, dan pengajar pada wacana di atas mempunyai 

hubungan kesepadaanan. Hal itu disebabkan keempat kata tersebut berasal dari kata 

dasar yang sama yaitu ajar. 
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b. Kohesi Gramatikal 

1) Pengacuan (Referensi) 

Menurut Sudaryat (2008:153) menyatakan bahwa referensi atau pengacuan 

adalah hubungan antara kata dengan acuannya. Sumarlam (2003:23) menyatakan 

bahwa pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang 

berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain (atau suatu 

acuan) yang mendahului atau mengikutinya. Berdasarkan tempatnya, pengacuan 

dibagi menjadi dua jenis yaitu: (1) pengacuan endofora, apabila acuannya (satuan 

lingual yang diacu) berada di dalam teks wacana itu, (2) pengacuan eksofora, apabila 

acuannya berada di luar teks wacana. Pengacuan endofora dibagi lagi menjadi dua 

yaitu pengacuan anaforis dan kataforis. Pengacuan anaforis adalah salah satu jenis 

kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan 

lingual lain yang mendahuluinya atau mengacu pada anteseden di sebelah kiri. 

Sementara itu, pengacuan kataforis merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal 

yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang 

mengikutinya atau mengacu pada anteseden di sebelah kanan. Jadi penulis 

menyimpulkan bahwa pengacuan adalah hubungan antara kata dengan acuannya baik 

yang mendahului atau mengikutinya.  

Jenis kohesi gramatikal pengacuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: 

pengacuan persona, demonstratif, dan komparatif (Sumarlam, 2003:24). Berikut ini 

penjelasan selengkapnya.  

 

a) Pengacuan Persona 

 Pengacuan persona direalisasikan melalui pronominal persona (kata ganti 

orang), yang meliputi persona pertama, kedua, ketiga, dan jamak. Klasifikasi 

pronominal persona dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Pengacuan Persona 

1 II III 

Tunggal Jamak  Tunggal  Jamak  Tunggal  Jamak  

(1) Aku, 

saya, 

hamba,gua

/gue, 

ana/ane 

(2) Terikat 

Lekat kiri: 

ku- 

(3) Terikat  

Lekat 

kanan: -ku 

(1) Kami 

(2)Kami 

semua 

(3) Kita  

(1) kamu, 

anda, 

anta/ane 

(2) Terikat 

Lekat kiri: 

kau- 

(3) Terikat  

Lekat 

kanan: -

mu 

(1) kamu 

semua 

(2) Kalian 

(3) Kalian 

semua 

(1) ia,dia, 

beliau 

(2) Terikat 

Lekat 

kiri:di- 

(3) Terikat  

Lekat 

kanan:-

nya 

(1) Mereka 

(2)Mereka 

semua 

  

Contoh 

(25) Hati Sukir terasa berbunga-bunga. Dia yakin Watik menerima 

lamarannya 

 
Pada wacana (25) bentuk dia pada kalimat kedua, menjadi alat penghubung bagi 

kalimat sebelumya. Unsur dia pada kalimat kedua menunjuk Sukir pada kalimat 

pertama. Pola penunjuk inilah yang menjadikan kedua kalimat tersebut berkaitan 

secara padu dan saling berhubungan. 

 

b) Pengacuan Demonstratif 

Pengacuan demonstratif  (kata ganti penunjuk) dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu pronominal  demonstratif waktu  (temporal) dan pronomina demonstratif 

tempat (lokasional). 

Demonstratif (Penunjukan) 

Waktu Tempat 

(1) Kini: kini, sekarang, saat ini. 

(2) lampau:kemarin, dulu,…yang lalu. 

(3) y.a.d: besok, ….depan, …yang 

akan datang. 

(4) netral: pagi, siang, sore, pukul 12. 

 

(1) Dekat dengan penutur: sini, ini. 

(2) agak dekat dengan penutur: situ, 

itu. 

(3) jauh dengan penutur: sana. 

(4) menunjuk secara eksplisit: Sola, 

Jogja. 
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Contoh pengacuan demonstratif waktu:.  

(26) Pada Tanggal 21 April 2001 kurang lebih genap setahun yang lalu, 

di gedung wanita ini juga pernah diadakan seminar mengenai 

kewanitaan tingkat nasional. 

 

Penggunaan satuan lingual setahun yang lalu pada wacana di atas mengacu pada 

waktu lampau, yaitu tanggal 21 April 2001. Pengacuan tersebut termasuk jenis 

pengacuan endofora yang anaforis karena mengacu pada anteseden yang berada 

disebelah kiri.  

 Selain pengacuan demonstratif waktu, ada pula pengacuan demonstratif 

tempat. Agar lebih jelas perhatikan contoh berikut.  

(27)  “Ya di Sala sini juga Ayah dan Ibumu mengawali usaha batik”, kata 

paman sambil menggandeng saya. 

 

Tampak pada wacana (27) kata sini mengacu pada tempat yang dekat dengan 

pembicara. Dengan kata lain, pembicara (dalam hal ini paman) ketika menuturkan 

kalimat itu ia sedang berada di tempat yang dekat dengan tempat yang dimaksudkan 

pada tuturan itu, yaitu berada di kota Sala.  

 

c) Pengacuan Komparatif (perbandingan) 

Pengacuan komparatif ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang bersifat  

membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari 

segi bentuk/wujud, sikap, sifat, watak, perilaku, dan sebagainya. Pengacuan 

komparatif dapat dilihat pada contoh di bawah ini.  

(28) Tidak berbeda dengan ibunya, Nita itu orangnya cantik, ramah, dan 

lemah lembut.  

 

Satuan lingual tidak berbeda dengan pada wacana (28) termasuk pengacuan 

komparatif. Pengacuan komparatif pada tuturan tersebut berfungsi membandingkan 
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antara kecantikan, keramahan, dan kelemahlembutan Nita dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat yang sama dengan yang dimiliki oleh ibunya.  

 

2) Penyulihan (Substitusi) 

Ramlan (1993:17) mengatakan bahwa penggantian atau substitusi adalah 

penanda hubungan kalimat yang berupa kata, atau frasa yang menggantikan kata, 

frasa, atau mungkin juga satuan gramatikal yang lain yang terletak di depannya 

secara anaforik atau yang terletak di belakangnya secara kataforik. Kridalaksana 

(2011:229) menyatakan bahwa substitusi adalah proses atau hasil penggantian unsur 

bahasa oleh unsur bahasa lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh 

unsur-unsur pembeda atau untuk menjelaskan suatu struktur tertentu. Sedangkan 

Sumarlam (3003: 28) menyatakan bahwa penyulihan atau substitusi ialah salah satu 

jenis kohesi gramatikal yang berupa penggantian satuan lingual tertentu (yang telah 

disebut) dengan satuan lingual lain dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda. 

Berdasarkan pendapat para pakar maka penulis menyimpulkan bahwa substitusi 

adalah penanda hubungan kalimat yang berupa penggantian satuan lingual tertentu 

(yang telah disebut) dengan satuan lingual lain dalam wacana untuk memperoleh 

unsur pembeda.  

Dilihat dari satuan lingualnya, substitusi dapat dibedakan menjadi substitusi 

nominal, verbal, frasal, dan klausal (Sumarlam, 2003: 28-30). Penjelasan 

selengkapnya sebagai berikut.  

 

a) Substitusi Nominal 

Substituasi nominal adalah pengantian satuan lingual yang berkatagori 

nomina (kata benda) dengan satuan lingual lain yang juga berkatagori nomina. 

Lihatlah contoh substitusi nominal berikut.  

Kajian Kohesi Pada Paragraf…, Nova Kusuma Nur Arini, FKIP UMP, 2016



35 

 

 

(29) Agus sekarang sudah berhasil mendapat gelar sarjana sastra. Titel 

kesarjanaannya itu akan ia gunakan untuk mengabdi kepada nusa dan 

bangsa melalui sastranya.  

 

Pada wacana tersebut, pemakaian nomina gelar yang telah disebut terlebih dahulu 

digantikan oleh nomina pula yaitu kata titel yang disebutkan kemudian. 

 

b) Substitusi Verbal 

Nomina verbal adalah penggantian satuan lingual yang berkatagori verba 

(kata kerja) dengan satuan lingual lainnya yang juga berkatagori verba. Perhatikan 

contoh berikut.  

(30) Wisnu mempunyai hobi mengarang cerita pendek. Dia berkarya 

sejak masih di bangku menengah pertama. 
 

Pada wacana (30) terjadi adanya pengantian satuan lingual berkatagori verba 

menggarang, dengan satuan lingual yang berkatagori sama, yaitu berkarya. 

 

c) Substitusi Frasal 

Substitusi frasal yaitu penggantian satuan lingual tertentu yang berupa kata 

atau frasa dengan satuan lingual lainnya yang berupa frasa. Perhatikan contoh 

substitusi frasal berikut.  

(31) Aku tidak meneruskan pertanyaanku. Ibuku juga tidak berbicara. 

Dua orang sama-sama diam.  

(32) Maksud hati mau menengok orang tua. Mumpung hari minggu, 

senyapang hari libur. 
 

Tampak pada wacana (31) kata aku pada kalimat pertama dan ibuku pada kalimat 

kedua disubstitusi dengan frasa dua orang pada kalimat ketiga, sedangkan pada 

wacana (32) frasa hari minggu pada kalimat kedua disubstitusikan dengan frasa hari 

libur pada kalimat yang sama. 
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d) Substitusi Klausal 

Substitusi klausal adalah penggantian satuan lingual tertentu yang berupa 

klausal atau kalimat, dengan satuan lingual lainnya yang berupa kata atau frasa. 

Contoh:  

(33) S : „Jika perubahan yang dialami oleh Anang tidak bisa diterima 

dengan baik oleh orang-orag disekitarnya; mungkin hal itu 

disebabkan oleh kenyataan bahwa orang-orang itu banyak yang 

tidak sukses seperti Anang.” 

 T :  “Tampaknya memang begitu.” 
 

Pada tuturan di atas terdapat substitusi klausal, yaitu tuturan S yang berupa satuan 

lingual klausa atau kalimat disubstitusi oleh satuan lingual lain pada tuturan T yang 

berupa kata begitu. Atau sebaliknya, kata begitu pada tuturan T menggantikan 

klausal atau kalimat pada tuturan S. 

 

3) Pelesapan (Elipsis) 

Ramlan (1993:24) menyatakan bahwa pelesapan (ellipsis) ialah adanya unsur 

kalimat yang tidak dinyatakan secara tersurat pada kalimat berikutnya. Sedangkan 

Sumarlam (2003:30) menyatakan bahwa pelesapan (ellipsis) adalah salah satu jenis 

kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau pelesapan satuan lingual tertentu 

yang telah disebutkan sebelumnya. Unsur satuan lingual yang dilesapkan itu dapat 

berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat. Berdasarkan pendapat para ahli maka penulis 

menyimpulkan bahwa pelesapan adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang 

berupa  pelesapan satuan lingual yang telah disebutkan sebelumnya baik kata, frasa, 

klausa, atau kalimat yang tidak dinyatakan secara tersurat pada kalimat berikutnya. 
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Contoh:  

(34) Budi seketika itu terbangun. Menutup matanya karena silau, 

mengusap muka dengan saputangannya, lalu bertanya,” Dimana ini?”.  

 

Pada wacana (34) terdapat pelesapan satuan lingual yang berupa kata, yaitu kata 

Budi  yang berfungsi sebagai subjek atau pelaku dalam tuturan tersebut. Subjek yang 

sama itu dilesapkan sebanyak tiga kali, yaitu sebelum kata menutupi pada klausa 

kedua, sebelum kata mengusap pada klausa ketiga, dan sebelum kata lalu atau di 

antara kata lalu dan bertanya pada klausa keempat.  

 

4) Perangkaian (Konjungsi) 

Ramlan (1993: 26) menyatakan bahwa perangkaian ialah adanya kata atau 

kata-kata yang merangkaikan kalimat satu dengan yang lain. Kridalaksana 

(2011:131) menyatakan bahwa konjungsi adalah partikel yang digunakan untuk 

menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa kalimat 

dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Sedangkan Sumarlam (2003:32-33) 

menyatakan bahwa konjungsi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilalui 

dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. 

Unsur yang dirangkaikan dapat berupa satuan lingual kata, frasa, klausa, kalimat, dan 

dapat juga berupa unsur yang lebih besar dari itu. Berdasarkan pendapat para ahli 

maka penulis menyimpulkan bahwa konjungsi adalah salah satu jenis kohesi 

gramatikal yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai, atau penghubung antara 

kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, 

atau paragraf dengan paragraf.  
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Sumarlam (2003: 32-33) menyatakan bahwa dilihat dari segi maknanya  

perangkaian unsur dalam wacana mempunyai bermacam-macam makna. 

Perangkaian (konjungsi) yang dapat dikemukakan di sini sebagai berikut. 

1) Sebab-akibat  : sebab, karena, maka, makanya 

2) Pertentangan  : tetapi, namun 

3) Kelebihan (eksesif) : malah 

4) Perkecualian (ekseptif) : kecuali 

5) Konsesif   : walaupun, meskipun 

6) Tujuan   : agar, supaya 

7) Penambahan (aditif)  : dan, juga, serta 

8) Pilihan (alternatif)  : atau, apa 

9) Harapan (optatif)  : moga-moga, semoga 

10)  Urutan (skuensial) : lalu, terus, kemudian 

11)  Perlawanan   : sebaliknya 

12)  Waktu   : setelah, sesudah, usai, selesai 

13)  Syarat   : apabila, jika (demikian) 

14)  Cara   : dengan (cara) begitu 

15)  Makna lainnya  : yang ditentukan dalam tuturan 

 Beberapa contoh penggunaan perangkaian atau konjungsi beserta makna 

yang ditimbulkan dapat diperhatikan pada tuturan di bawah ini 

 

(35) Karena pelayanannya ramah, cantik, masih gadis lagi, setiap saat 

warungnya penuh pembeli.  

(36) Maksud Bapak benar dan maksud Sigit pun juga tidak salah. 

(37) Peristiwa kerusuhan dan pembakaran gedung-gedung di Solo waktu 

itu benar-benar sangat meresahkan masyarakat Solo, tetapi semoga 

saja dengan peristiwa tersebut masyarakat Solo dapat lebih mawas diri 
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(38) Si Fulan tetap tidak bisa diterima oleh teman-temannya, meskipun 

dia sudah mengakui kesalahanya. 

 
Konjungsi karena pada wacana (35) sekalipun berada pada awal kalimat, tetap 

berfungsi untuk menyatakan hubungan sebab-akibat atau hubungan klausal 

penjualnya cantik, ramah, masih gadis, sebagai sebab, dengan klausal berikutnya 

yaitu setiap saat warungnya penuh pembeli sebagai akibat. Konjungsi dan pada 

wacana  (36) berfungsi menghubungkan secara koordinatif antara klausa yang berada 

disebelah kirinya dan klausa yang mengandung kata dan itu sendiri. Konjungsi dan 

pada kalimat tersebut menyatakan makna penambahan atau aditif. Konjungsi semoga 

pada wacana (37) meyatakan makna harapan (optatif), yaitu dengan terjadinya 

peristiwa kerusuhan dan pembakaran gedung-gedung di Solo yang sangat 

meresahkan masyarakat itu, mudah-mudahan menjadikan masyarakat Solo mau 

mawas diri. Sementara itu, konjungsi meskipun pada wacana (38) menghubungkan 

secara konsesif  antara si Fulan tidak bisa diterima oleh teman-temannya dengan 

klausa dia sudah mengakui kesalahannya. 

 

E. Paragraf 

1. Pengertian Paragraf 

  Menurut Ramlan (2014:9) paragraf merupakan satuan informasi dengan ide 

pokok sebagai pengendalinya. Informasi antara kalimat yang satu berhubungan erat 

dengan informasi yang dinyatakan dalam kalimat yang lain atau dengan kata lain 

informasi-informasi yang dinyatakan dalam sejumlah kalimat yang membentuk 

paragraf itu berhubungan erat atau sangat padu. Kepaduan itu merupakan  syarat 
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suatu paragraf. Kridalaksana (2011:173) menyatakan bahwa paragraf yaitu satuan 

bahasa yang mengandung satu tema dan perkembangannya. Sementara itu, Paujiyanti 

(2014:7) mengatakan bahwa paragraf merupakan bagian dari suatu tulisan yang 

terdiri atas kumpulan kalimat secara padu yang memiliki satu ide pokok. Jadi 

paragraf merupakan satuan bahasa yang terdiri dari kumpulan kalimat dengan ide 

pokok sebagai pengendalinya.  

 

2.  Macam-Macam Paragraf 

a. Berdasarkan Tujuannya 

  Paudjiyanti (2014: 10-14) menyatakan bahwa berdasarkan tujuannya paragraf 

dibagi menjadi lima, yaitu paragraf deskriptif, narasi, argumentasi, eksposisi, dan 

persuasi. Paragraf  deskriptif merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek 

dengan tujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasa 

objek yang digambarkan dalam paragraf tersebut. Objek yang digambarkan dapat 

berupa orang, benda, atau tempat. Paragraf narasi yaitu paragraf yang menceritakan 

suatu kejadian yang bertujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang 

diceritakan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya mengemukakan suatu 

pendapat beserta alasannya. Paragraf ini bertujuan agar pembaca mempercayai 

kebenaran yang diungkapkan oleh penulis. Paragraf eksposisi merupakan paragraf 

yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk dengan tujuan 

pembaca dapat menambah wawasan. Selanjutnya, paragraf persuasive yaitu paragraf 

yang isinya mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca dengan tujuan 

pembaca mengikuti pendapat penulis.  
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b. Berdasarkan Letak Gagasan Utamanya 

1) Paragraf Dekduktif  

 Paudjiyanti (2014:15) menyatakan bahwa paragraf dekduktif adalah paragraf 

yang gagasan utamanya terletak pada awal paragraf kemudian diikuti oleh paragraf 

penjelas. Perhatikanlah contoh berikut paragraf dekduktif berikut. 

(39) Pos kesehatan di pasar itu memang dikhususkan untuk pedagang dan 

pembeli. Pedagang tidak akan khawatir meningalkan dagangannya 

karena hanya berobat masih di kawasan pasar. Mereka dapat antri saat 

sepi pembeli.” Kebanyakan periksa gula darah dan rematik, mayoritas 

pasiannya berusia tua,” papar Santi.  

 

Gagasan utama pada wacana di atas terletak di awal paragraf yaitu Pos kesehatan di 

pasar itu memang dikhususkan untuk pedagang dan pembeli pada kalimat 

pertama, kemudian kalimat-kalimat selanjutnya merupakan pengembangan ide 

pokok sebagai ide penjelas. 

 

2) Paragraf Induktif  

  Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di 

akhir paragraf (Paudjiyanti, 2014:15). Ada beberapa jenis paragraf induktif, yaitu 

paragraf analogi, paragraf generalisasi, dan paragraf kausal. Paragraf analogi yaitu 

bentuk penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat 

sama. Paragraf generalisasi adalah paragraf yang menggunakan beberapa fakta 

khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Paragraf kausal 

merupakan bentuk yang menggambarkan hubungan ketergantungan antara dua 

kalimat atau lebih di mana suatu akibat akan terjadi jika ada sebab. Perhatikan 

contoh paragraf induktif berikut.  
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(40) Suku jawa, suku madura, batak dan ambon adalah salah satu dari 

sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Selain suku dan 

budaya yang beragam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan. 

Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki beragam keunikan. 

 

Pada wacana (40) gagasan utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu pada kalimat 

Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki beragam keunikan. Dalam 

wacana tersebut penulis mengemukakan ide pokoknya (gagasan utamanya) sebagai 

rangkuman. Jadi alur pikiran pada wacana tersebut bersifat induktif.  

 

3) Paragraf Campuran 

  Paujiyanti (2014:17) mengungkapkan bahwa paragraf campuran yaitu 

paragraf yang gagasan utamanya tersebar pada seluruh kalimat atau gagasan 

utamanya terletak di akhir dan awal kalimat. Berikut contoh paragraf campuran. 

(41) Indonesia merupakan negara dengan kekayaan yang sangat melimpah. 

Dengan wilayah yang terdiri dari banyak sekali pulaubesar dan kecil, 

sudah pasti Indonesia mempunyai jumlah kepulauan yang tidak 

sedikit. Begitu pula dengan daratannya, dengan kombinasi antara 

daratan rendah dan tinggi yang saling menyambung semakin 

memperluas cakupan kekayaan hayati tanah air. Laut yang sangat lua 

menyimpan kekayaan hewani dan potensi kelautan lainnya. Di tanah 

kering pun keanekaragaman flora dan fauna juga menambah investasi 

kekayaan Indonesia. Melihat semua potensi tersebut maka tidak dapat 

diragukan lagi bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya.  

 

Paragraf di atas gagasan utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Sekalipun 

kalimat dan kata-katanya tidak sama persis tetapi pesan yang disampaikan sama, 

sehingga jelaslah bahwa gagasan utama yang terletak di akhir paragraf merupakan 

pengulangan dari gagasan utama yang terletak di bagian awal paragraf. Maksud 

penulis mengulang gagasan utama itu dengan tujuan untuk menguatkan 

pernyataannya. Gagasan utama pada paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama 

dan kalimat terakhir.  
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F. Rubrik “Selebritis” Tabloid Nova 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2007:965) menyebutkan 

bahwa rubrik merupakan kepala karangan (ruangan tetap) dalam surat kabar, 

majalah, dan sebagainya. Depdiknas (2007:1019) menyebutkan bahwa selebritis 

merupakan orang yang terkenal atau masyhur (biasanya artis). Sedangkan tabloid 

merupakan 1. surat kabar ukuran kecil (setengah surat kabar ukuran biasa) yang 

banyak memuat berita secara singkat, padat, bergambar, dan mudah dibaca umum: 

surat kabar sensasi; surat kabar kuning; 2. tulisan dibuat ringkas dan padat (tt kritik, 

paparan, dsb) (Depdiknas, 2007:1117). Tabloid biasanya terbit mingguan berbeda 

dengan surat kabar lain seperti; koran yang terbit setiap hari.  

 Nova adalah sebuah tabloid yang diterbitkan oleh Nova Group. Tabloid Nova 

pertama kali terbit pada tahun 1988. Tabloid ini berfokus pada isi tentang dunia 

wanita (https://id.wikipedia.org/wiki/Nova_tabloid). Tabloid Nova memberikan 

beragam informasi yang menjadi kebutuhan para pembaca, khususnya pembaca 

wanita. Tabloid yang berisi sekitar 58 halaman ini menampilkan beragam rubrik 

meliputi rubrik “Etalase, Selebritis, Kabar-Kabur, Taktik Cantik, Busana, Tren, 

Sesendok Cinta, Sedap Sekejap, Uji Dapur, Kesehatan, Griya, Anda dan Pasangan,  

Hijab Beraksi, Tanya Jawab, Profil, Peristiwa, Varia Warta, Iklan Munggil,  dan lain-

lain. Berdasarkan pengertian para pakar maka dapat disimpulkan bahwa rubrik 

“Selebritis” tabloid Nova merupakan kepala karangan dalam surat kabar ukuran kecil 

yang  memuat beragam informasi salah satunya informasi tentang selebrisis dengan 

sasaran utama pembaca wanita.  
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