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A. Abstrak 
ANALISIS PENANDA KOHESI REFERENSI PADA WACANA AH…TENANE 
DALAM SURAT KABAR HARIAN SOLOPOS EDISI BULAN OKTOBER 2011 
Ery Fitrian Ja’far Shodieq, A 310 070 046, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 

Indonesia dan Daerah,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 95 halaman. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan penanda kohesi referensi 
persona yang ada dalam wacana Ah…Tenane dalam surat kabar harian Solopos (2) 
Mendeskripsikan penanda kohesi referensi demonstratif yang ada dalam wacana 
Ah…Tenane dalam surat kabar harian Solopos (3) Mendeskripsikan penanda kohesi 
referensi komparatif yang ada dalam wacana Ah…Tenane dalam surat kabar harian 
Solopos. Objek dalam penelitian ini adalah penanda kohesi referensi baik referensi 
persona I, II, III, demonstratif waktu dan tempat, serta referensi komparatif yang 
terdapat pada wacana Ah…Tenane dalam surat kabar harian Solopos edisi Oktober 
2011. Sumber data dalam penelitian ini adalah surat kabar harian Solopos edisi 
Oktober 2011. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka 
dan teknik catat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode agih. 
Metode agih adalah metode yang alat penentunya adalah bagian dari bahasa yang 
bersangkutan itu sendiri. 

Hasil penelitian ini yang pertama menunjukkan kohesi referensi yang terdapat 
dalam wacana humor Ah…Tenane yakni referensi persona I tunggal bentuk bebas 
aku, saya, hamba, gua/gue, ana/ane, jamak bentuk bebas kami, kami semua, kita, 
dengan wujud ku baik lekat kanan maupun kiri, referensi persona II tunggal bentuk 
bebas kamu, anda, anta/ente, jamak bentuk bebas kamu semua, kalian, dan kalian 
semua, dengan wujud kau lekat kiri, -mu lekat kanan, persona III tunggal bentuk 
bebas ia, dia, beliau, jamak bentuk bebas mereka, mereka semua, dengan wujud di 
lekat kiri dan lekat kanan nya. Kedua, menunjukkan kohesi referensi demonstratif 
tempat yang dekat ini, sini, agak jauh situ, itu, jauh sana, dan menunjuk tempat 
secara eksplisit Solo, Klaten, Jogja sedangkan demonstrasi waktu menunjukkan 
waktu lampau kemarin, dulu, …yang lalu, waktu kini saat ini, sekarang, kini, yang 
akan datang besok, … bulan depan, … yang akan datang dan menunjuk waktu netral 
pagi, siang, sore, pukul 12, pada wacana humor Ah…Tenane. Ketiga, menunjukkan 
kohesi referensi komparatif yang membandingkan dua sifat yang memiliki kemiripan 
pada wacana humor Ah…Tenane. 

 
Kata Kunci: kohesi, referensi, persona, demonstratif, komparatif,  wacana. 
 
 
 
 
 
 
 



B. PENDAHULUAN 
Salah satu penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu penggunaan 

bahasa tulis dalam media cetak, dalam hal ini khususnya surat kabar atau harian 

umum. Surat kabar mempunyai fungsi menyampaikan berita kepada pembaca. Di 

samping berisi berita-berita penting, surat kabar juga memuat artikel-artikel, 

kolom, resensi buku, rubrik, dan berbagai wacana. Adapun wacana-wacana itu, 

seperti wacana karikatur dan wacana humor. Wacana humor Ah…Tenane dalam 

surat kabar harian Solopos inilah yang akan dibahas dalam penelitian.  

Wacana humor Ah…Tenane ini merupakan wacana humor yang terdapat pada 

surat kabar harian Solopos yang selalu ada setiap hari kecuali hari Minggu dan 

hari Libur Nasional. Wacana humor Ah…Tenane ini juga dilengkapi gambar 

ilustrasi yang menggambarkan tokoh-tokoh di dalam wacana itu seperti: Jon 

Koplo, Tom Gembus, lady Cempluk serta ditambah dengan adanya bahasa campur 

kode yang membuat wacana ini menjadi lucu.  

Berbicara masalah wacana, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan 

penelitian yang bertemakan wacana. Analisis wacana sama halnya dengan 

mengkaji wacana, baik dari segi internal ataupun eksternalnya. Dari segi internal, 

wacana dikaji dari segi struktur dan hubungan bagian-bagian wacana, sedangkan 

dari segi eksternal, wacana dikaji dari keterkaitan wacana itu dengan pembicara, 

hal yang dibicarakan, dan mitrabicara. Dengan demikian pengkajian wacana 

bertujuan untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengkonstruksi wacana, 

memproduksi wacana, pemahaman wacana, dan pelambangan suatu hal dalam 

wacana, Baryadi (dalam Sumarlam, 2003: 15). 

Untuk menciptakan keutuhan, bagian-bagian wacana harus saling berhubungan. 

Sejalan dengan pandangan bahwa bahasa terdiri atas bentuk (form) dan makna 

(meaning), maka hubungan antarbagian wacana dibedakan menjadi dua jenis, 

yakni hubungan bentuk (kohesi) dan hubungan makna (koheren) (Sumarlam, 

2009: 23). 



Kohesi gramatikal di dalamnya terkandung beberapa piranti yakni, referensi, 

substitusi, elipsis, dan konjungsi. Penelitian ini akan memfokuskan tentang perihal 

referensi. Referensi merupakan pengacuan sesuatu hal yang sedang dibicarakan 

atau ditulis sebelumnya atau sesudahnya baik di dalam atau di luar satuan 

gramatikal. Selanjutnya, referensi diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni 

pengacuan persona, pengacuan demonstratif, pengacuan komparatif. Pengacuan 

atau referensi berdasarkan tempatnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

pengacuan endofora dan pengacuan eksofora, kemudian pengacuan endofora 

terdapat pengacuan anaforis dan pengacuan kataforis. Misalnya pengacuan 

pronomina persona endofora yang anaforis dan kataforis yang terdapat pada 

wacana ah…tenane adalah sebagai berikut. 

 

C. METODE PENELITIAN 
Tempat pada penelitian ini adalah surat kabar harian Solopos, tepatnya pada 

wacana humor Ah…Tenane edisi Oktober 2011 karena pada wacana tersebut 

banyak terdapat piranti kohesi gramatikal referensi baik referensi persona I, II, III 

dan referensi demonstrasi tempat, waktu, serta referensi komparatif. Waktu yang 

penulis gunakan untuk penelitian ini mulai dari bulan September 2011 – bulan 

Februari 2012.  Adapun rincian waktu penelitian yang digunakan penulis untuk 

menyelesaikan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Subjek penelitian 

ini adalah wacana Ah…Tenane dalam surat kabar harian Solopos edisi Oktober 

2011. 

Objek penelitian ini adalah kohesi gramatikal referensi baik penanda referensi 

persona I, II, dan III, referensi demonstratif waktu dan tempat, serta referensi 

komparatif yang terdapat pada wacana Ah…Tenane dalam surat kabar harian 

Solopos edisi Desember 2011. Data dalam penelitian merupakan deskriptif yang 

berupa uraian serial, ungkapan, pernyataan, kata-kata tertulis dan perilaku yang 

diamati (Arikunto, 1993: 6). Data dalam penelitian kualitatif adalah data yang 

berupa data deskriptif. Data yang dimaksud adalah bahan jadi, bukan bahan 



mentah penelitian (Sudaryanto, 1993: 3). Data dalam penelitian ini berupa kata-

kata, frase, klausa, dan kalimat yang terdapat dalam wacana Ah…Tenane dalam 

surat kabar harian Solopos edisi Oktober 2011. 

Data dibagi atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder 

adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber aslinya (Nugraheni 

dan Al-Ma`ruf, 2010: 172). Sumber data merupakan tempat sumber ditemukannya 

data yang diperoleh (Surachmad, 1990: 163). Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini berupa wacana Ah…Tenane yang terdapat dalam surat kabar harian 

Solopos edisi Oktober 2011. Sumber data sekunder menggunakan hasil-hasil 

penelitian terdahulu serta buku-buku tentang analisis wacana. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pustaka 

dan teknik catat. Menurut Sudaryanto (1993: 135) teknik catat adalah pencatatan 

data-data dan dilanjutkan dengan klasifikasi data dengan alat tulis tertentu. Teknik 

pustaka adalah teknik pemerolehan data dengan sumber data tertulis. Sumber data 

tertulis itu dapat berupa majalah, surat kabar, karya sastra, karya ilmiah (Subroto, 

1992: 42). 

Pada tahap analisis data, peneliti berupaya meneliti langsung permasalahan 

yang terkandung dalam data. Penggunaan itu tampak adanya tindakan mengamati 

yang segera diikuti dengan membedah atau menguraikan masalah yang 

bersangkutan dengan cara tertentu (Sudaryanto, 1993: 6). Data-data yang 

terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode agih. 

Metode agih adalah metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang 

bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 1993: 15). Metode agih yang dilakukan 

dengan menggunakan teknik dasar bagi unsur langsung.  

Teknik bagi unsur langsung ialah teknik dasar metode agih yang cara kerjanya 

dengan membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian 

yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk satuan 

lingual yang dimaksud. 



D. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
1. Bentuk-Bentuk Kohesi Referensi pada Wacana Ah…Tenane dalam Surat 

Kabar Solopos Edisi Oktober 2011 

a. Referensi Persona  

1) Persona I 

1) “Wah jan bojoku kok yo aneh-aneh wae! Kunci apik-apik malah 

diganti sing ra nggenah!” omelnya. Kemudian ia merogoh kantong 

celananya untuk mencari HP, tapi celakanya, ndilalah HP-nya 

ketinggalan. Akhirnya dengan wajah njegadul Cempluk  terpaksa 

nuntun motornya. (W1/P9/K1) 

Pada data (1) terdapat pronomina persona I tunggal terikat lekat 

kanan –ku pada kata bojoku yang mengacu pada Cempluk yang 

berada di sebelah kanannya berarti termasuk pengacuan endofora 

yang bersifat kataforis. 

2) Persona II 

43) Cempluk jadi bingung apa maksud perkataan Nicole. “ Lho, poto 

menapa ta, Bu? Kulo kok mboten mangertos?” “Halah, poto 

studytour pas ten Candi Borobudur  niko lhe, kaliyan lare-lare. 

Menapa  panjenengan kesupen? (W2/P5/K1) 

Pada data (43) terdapat pronomina persona II tunggal bebas 

panjenengan atau kamu yang mengacu pada Cempluk yang berada di 

sebelah kirinya berarti temasuk pengacuan endofora yang bersifat 

anaforis. 

3) Persona III 

(62) Suami Lady Cempluk, sebut saja Jon Koplo, suka variasi motor. 

Salah satunya adalah mengganti kunci kontak motornya dari yang 

orisinil dengan kunci kontak yang berbentuk palang. (W1/P1/K1) 

Pada data (62) terdapat pronomina persona III tunggal terikat lekat 

kanan –nya pada kata motornya. Satuan lingual -nya mengacu pada 



Jon Koplo yang berada di sebelah kirinya berarti temasuk pengacuan 

endofora yang bersifat anaforis. 

b. Referensi Demonstratif 

1) Waktu 

(131) Kalau tidak pas, hambok sampai besok si kunci nggak bakalan 

masuk apalagi kontak. (W1/P2/K2) 

Pada data (131) terdapat satuan lingual besok yang termasuk waktu 

yang akan datang, yang acuannya berada di luar teks. Jadi pengacuan 

ini pengacuan eksofora. 

2) Tempat 

(177) Nah, suatu hari Cempluk mau ke pasar. Biasanya dia minta 

diantarkan suaminya, tapi karena sang suami masih terlelap gara-gara 

semalam ronda, Cempluk merasa kasihan mau membangunkan.  Ia pun 

tanpa sepengetahuan koplo pergi sendiri. (W1/P3/K1) 

Pada data (177) terdapat satuan lingual pasar yang mengacu 

pada tempat secara eksplisit yang acuannya berada di luar teks. Jadi 

pengacuan ini pengacuan eksofora. 

3) Referensi Komparatif 

(226) Tapi daripada berbohong Koplo memilih berkata jujur. 

(W9/P8/K2) 

Pada data (226) satuan lingual daripada merupakan pengacuan 

komparatif yang mengacu pada perbandingan antara berbohong 

dengan jujur. 

E. SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang penanda kohesi referensi 

pada wacana humor Ah Tenane pada surat kabar harian Solopos edisi Oktober 

2011 maka simpulan yang didapat antara lain:  



a. Penanda kohesi referensi yang terdapat dalam wacana Ah Tenane pada 

harian  Solopos edisi bulan Oktober 2011 meliputi referensi (persona I, II, 

III,  demonstratif tempat, waktu, dan komparatif). 

b. Penanda kohesi referensi persona baik persona I, II, III terdapat sebanyak 

130 data dengan rincian persona I dengan 42 data, persona II dengan 20 

data, persona III dengan 68 data 

c. Penanda kohesi referensi demonstrasi baik tempat dan waktu terdapat 

sebanyak 94 data dengan rinc ian demonstrasi tempat dengan 52 data, 

demonstrasi waktu dengan 42 data 

d. Penanda kohesi referensi komparatif terdapat sebanyak 9 data. 
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