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KOHESI DAN KOHERENSI WACANA PADA RUBRIK BERITA VIRAL 

DI SURAT KABAR SOLOPOS EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2019 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini memiliki dua tujuan, (1) Mengidentifikasi kohesi pada rubrik berita 

viral di surat kabar Solopos edisi September-Oktober 2019. (2) Mengidentifikasi 

koherensi pada rubrik berita viral di surat kabar Solopos edisi September-Oktober 

2019. (3) Mengimplementasikan pembelajaran di SMP pada kompetensi dasar 

menyimpulkan isi berita (membanggakan dan memotivasi) yang dibaca dan 

didengar. Jenis penilitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah Surat Kabar Solopos Edisi September-Oktober 2019. 

Datanya berupa kohesi dan koherensi pada rubrik berita viral dalam surat kabar 

Solopos edisi September-Oktober 2019. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode simak dan ditindaklanjuti 

menggunakan metode catat. Teknik analisis data menggunakan metode padan dan 

agih. Hasil penelitian mengenai kohesi dan koherensi pada rubrik berita viral 

dalam surat kabar Solopos. Kohesi dibagi menjadi dua yaitu kohesi gramatikal 

dan kohesi leksikal. (1) Kohesi gramatikal meliputi a. elipsis nomina, b. 

penggantian (substitusi), c. konjungsi. (2) Kohesi leksikal meliputi a. ekuivalensi, 

b. hiponimi, c. sinonimi, d. kolokasi, e. antonimi, f. repetisi. Koherensi meliputi a. 

kronologis, b.logis, c. perian.  

    
Kata Kunci: kohesi, koherensi, rubrik 

 

Abstract 
 

This study has two objectives, (1) Identifying cohesion in the viral news section in 

the September-October 2019 edition of Solopos. (2) Identifying coherence in the 

viral news section in the September-October 2019 edition in the Solopos 

newspaper. (3) Implementing learning in Middle school on basic competence 

concludes the news content (boast and motivate) that is read and heard. This type 

of research is a qualitative descriptive study. The data source in this study is the 

September-October 2019 Solopos Newspaper. The data is cohesion and coherence 

in the viral news rubric in the September-October 2019 edition of the Solopos 

newspaper. The data collection technique in this study is to use the refer method 

and follow up using the note method. Data analysis techniques using the method 

of matching and agitating. Results of research on cohesion and coherence in the 

viral news section in the Solopos newspaper. Cohesion is divided into two namely 

grammatical cohesion and lexical cohesion. (1) Grammatical cohesion includes a. 

ellipsis nouns, b. substitution, c. conjunction. (2) Lexical cohesion includes a. 

equivalence, b. hyponym, c. synonymy, d. collocation, e. antonimi, f. repetition. 

Coherence includes a. chronological, b.logis, c. perian. 

 

Keywords: cohesion, coherence, rubric 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam sebuah wacana akan tercipta sebuah alur yang jelas jika dalam setiap 

kalimatnya mempunyai hubungan yang bagus. Artinya, adalah ketika terkait 

dengan alur, maka akan ada cerita yang runtut dari awal hingga akhir. Berapapun 

paragraf yang digunakan, maka diperlukan keterkaitan dari paragraf satu ke 

paragraf yang lain, bahkan dari kalimat satu kekalimat yang lain. Jadi, sering 

didengar istilah yang biasa digunakan ketika seseorang mengatakan tentang istilah 

“kalimat yang tidak koheren hingga tidak bisa dimengerti”, atau “kalimat yang 

koheren adalah kalimat yang mudah dimengerti”. Hubungan inilah yang dalam 

istilah wacana disebut dengan kohesi dan koherensi.  

Pengaturan penggunaan kohesi dan koherensi dalam sebuah wacana akan 

mepengaruhi bagaimana alur sebuah wacana tersebut dapat diterima dan 

dimengerti oleh pembacanya atau tidak, walaupun tidak semua wacana yang 

penyusunan koherensi dan kohesinya baik akan dimengerti oleh pembacanya. 

Pada intinya adalah koherensi dan kohesi dalam sebuah wacana akan membentuk 

sebuah alur yang kemudian akan mengarahkan pembaca pada sebuah pemahaman 

terhadap maksud dari wacana tersebut. Walaupun, untuk mendapatkan 

pemahaman yang utuh atau koheren memang tidak selalu digunakan piranti 

kohesi. Jalinan makna dalam konteks yang jelas juga dapat menjadikan suatu 

wacana itu koheren. 

Pengertian kohesi itu sendiri adalah hubungan antarbagian dalam teks yang 

ditandai penggunaan unsur bahasa yang mana dalam konsep kohesi pada dasarnya 

mengacu kepada hubungan bentuk, yaitu kata atau kalimat yang digunakan untuk 

menyusun sebuah teks memiliki keterkaitan secara padu. Pada penelitian ini, 

peneliti akan mencoba untuk mengkaji tentang penggunaan koherensi dan kohesi 

pada sebuah wacana yaitu pada salah satu surat kabar besar yang ada di kota 

Surakarta Solopos. Peneliti mencoba untuk menggunakan salah satu rubrik berita 

pada surat kabar tersebut yaitu pada berita politik.  

Solopos merupakan surat kabar harian yang terbit setiap hari di kota Surakarta 

(Solo) Jawa Tengah. Penerbitnya adalah PT Aksara Solopos yang juga yang 

mengelola, Radio SOLOPOS FM, dan tabloid olahraga Arena. Surat kabar ini 
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terbit sejak tahun 1997 yang menyajikan banyak sekali konten dari berbagai 

aspek, entah itu politik, hiburan, seni, budaya, krimina, bahkan rubrik iklanpun 

disediakan dan aspek lain. Untuk memanjakan para pembacanya, maka Solopos 

edisi Minggu menambahkan rubrik-rubrik tertentu. Rubrik ini bersifat ringan dan 

bertujuan menambah khasanah pengetahuan para pembacanya. Selain itu, untuk 

menghindari kejenuhan, maka rubrik-rubrik tersebut dibuat cukup menghibur 

dengan memperbanyak rubrik entertainment dan seni. Salah satu rubrik yang 

peneliti ambil dalam surat kabar tersebut adalah rubrik berita politik. 

 Saat ini di jaman online, Solopos juga hadir dalam bentuk media online yaitu 

Solopos.com. Visi Solopos adalah penyaji informasi utama, terpercaya dengan 

pengelolaan usaha yang profesional. Sedangkan misi dari surat kabar ini yaitu 

membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan bermoral, selalu 

menyajikan informasi yang berimbang, akurat dan unggul dan mensejahterakan 

stakeholders HU Solopos, (Redaksional Harian Umum Solopos). Dengan adanya 

visi misi tersebut maka penyusunan berita dalam teks yang terdapat dalam surat 

kabat tersebut diperlukan kejelian oleh pihak editornya hingga alur yang dibuat 

dalam beritanya, bisa dipahami hingga apa yang diberitakan bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Peneliti tertarik untuk mengkaji surat kabar Solopos dengan menggunakan 

analisis wacana kohesi dan koherensi karena, 1) Surat kabar Solopos adalah satu-

satunya korang terbesar di Surakarta yang bertahan hingga sekarang. 2) Solopos 

juga berkembang mengikuti perkembangan jaman hingga muncul pula Solopos 

online. 3) penyusunan teks dalam surakat kabar Solopos menggunakan paragraf 

yang pendek tidak lebih dari 100 kata setiap paragrafnya, sehingga akan menarik 

jika dikaji pengaturan kohesi dan koherensinya. 4) penggunaan kohesi dan 

koherensi dalam surat kabar pada umumnya tidak begitu diperhatikan secara 

khusus, karena bagi penulis (wartawan) yang terpenting adalah bagaimana isinya 

beritanya padat, menarik dan mudah dimengerti pembaca. 5) konten informasi 

dalam surat kabar Solopos menggunakan kalimat terstruktur dan langsung kepada 

inti dan tidak terdapat pengulangan informasi (https://www.kompasiana.com/ 

https://www.kompasiana.com/%20nessyapm/%2059c92d3fb61%204015bc96032f2/%20mengenal-lebih-dekat-solopos-com
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nessyapm/ 59c92d3fb61 4015bc96032f2/ mengenal-lebih-dekat-SOLOPOS-com) 

sehingga akan menarik untuk dikaji unsur kohesi dan koherensinya.  

Berdasarkan beberapa alasan di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengkajinya dalam sebuah penelitian bahasa yang berjudul “Kohesi dan 

koherensi Wacana pada Rubrik Berita Viral di Surat Kabar Solopos Edisi 

September-Oktober 2019 ” 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptf kualitatif. Penelitian ini 

mendeskripsikan kohesi dan koherensi pada rubrik berita viral di surat kabar 

Solopos. Sumber data dari penelitian ini adalah surat kabar online Solopos edisi 

harian. Pada penelitian ini data yang digunakan berupa berupa kohesi dan 

koherensi wacana pada rubrik berita politik di surat kabar Solopos edisi 

September-Oktober 2019 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan cara sebagai berikut: 1) 

membaca dan memahami secara berulang Wacana Rubrik Berita Viral di Surat 

Kabar Solopos Edisi September-Oktober 2019, 2) mentranskipkan kalimat-

kalimat dalam paragraf pada rubrik berita viral di Surat Kabar Solopos edisi 

September-Oktober 2019 yang berkaitan dengan kohesi dan koherensi, 3) 

memberi kode data (coding) untuk tiap data yang didapatkan, 4) 

mengklasifikasikan data berdasarkan permasalahan. 

Selanjutnya Penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Menurut Denzin 

(1989: 313) terdapat empat tipe triangulasi sebagai berikut: Triangulasi data: 

penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Triangulasi peneliti: 

penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu 

penelitian. Triangulasi teori: penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu 

set data. Triangulasi metode (metodologis): penggunaan sejumlah teknik dalam 

suatu penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHAHASAN 

3.1 Kohesi Gramatikal 

Kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen 

dan aturan gramatikal. Kohesi Gramatikal terdiri dari konjungsi, pengganti 

(substitusi), dan ellipsis nomina. Berikut adalah penggunaan konjungsi pada 

wacana rubrik berita viral di surat kabar Solopos edisi September - Oktober 2019.  

3.1.1 Konjungsi 

Konjungsi merupakan kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan unsur-

unsur sintaksis (frasa, klausa, kalimat) dalam satuan yang lebih besar. Konjungsi 

digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa 

dengan klausa, kalimat dengan kalimat, serta paragraf dengan paragraf. 

(1)  Lazimnya, seorang pria hanya menikahi satu wanita dalam satu 

upacara pernikahan. Namun di Semporna, Sabah, Malaysia, ada 

pria yang berani menikahi dua wanita sekaligus dalam satu upacara 

pernikahan. 

 

Dalam data (1) di atas terdapat penggunaan konjungsi yaitu pada kata 

namun sebagai penghubung antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. 

Konjungsi namun merupakan konjungsi pertentangan, dan dikatakan 

pertentangan karena kalimat pertama dan kalimat kedua bertentangan. Dapat 

dilihat dari kalimat yang digunakan yaitu pada penggunaan kata lazimnya pada 

kalimat pertama menunjukkan bahwa ada ketidaklaziman pada kalimat kedua 

(bertentangan). Dijelaskan pada kalimat pertama lazimnya seorang pria adalah 

menikahi satu wanita dalam satu upacara perkawinan, tetapi ternyata tidak, ada 

pria yang menikahi dua wanita sekaligus dalam satu upacara perkawinan, seperti 

yang dijelaskan pada kalimat kedua. Jadi, penggunaan kata namun menjadi 

penghubung antara kalimat satu dan kalimat dua, dan konjungsi ini menciptakan 

kepaduan antar kalimat.  

3.1.2 Penggantian (substitusi) 

Penggantian atau subtitusi adalah proses dan hasil penggantian oleh unsur bahasa 

dengan unsur lain dalam satuan yang lebih besar. Penggantian dilakukan untuk 

memperoleh unsur pembeda atau menjelaskan strukur tertentu. Proses subtitusi 

merupakan hubungan gramatikal dan lebih bersifat hubungan kata dan makna. 
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Subtitusi mengacu pada penggantian kata-kata dengan kata lain. Subtitusi dapat 

berupa kata kerja, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjukan tindakan, 

keadaan, hal, atau isi bagian wacana yang sudah disebutkan sebelum atau 

sesudahnya juga dapat berupa subtitusi klausa. 

(2)  Usut punya usut, pria tersebut melakukan hal itu karena kedua 

wanita yang merupakan kekasihnya tak mau ditinggalkan dan 

bersedia untuk dimadu. Dilaporkan The Star, pria itu sebelumnya 

telah bertunangan dengan seorang perempuan dari Kota Kinabalu, 

Sabah, Malaysia. 

 

Selanjutnya, dalam data (2) terdapat subtitusi pada frasa hal itu. Hal itu 

merupakan subtitusi karena menggantikan aktifitas menikahi dua wanita dalam 

satu persta pernikahan dalam kalimat sebelumnya. Penggunaan subtitusi hal itu 

tampak menunjukkan bahwa peristiwa menikahi dua wanita merupakan hal yang 

tidak wajar, maka penggunaan subtitusi hal itu sudah mewakili dari maksudnya 

(tentang pria yang menikahi dua wanita dan tentang hal yang berkaitan dengan 

menikahi dua wanita dalam satu perkawinan).  

3.1.3 Elipsis Nomina 

Elipsis adalah pelepasan sebuah unsur bahasa atau lebih dikenal dengan 

penggantian dengan zero. Elipsis nomina adalah elipsis pada kelompok nomina 

yang terdiri dari nomina sebagai intinya dan penjelasnya yang terdapat sebelum 

atau sesudah inti tersebut. 

(3) “Aktor Parkour...  no Demo yes ngopi” @Sansanwani 

Dalam data (3) terdapat elipsis nomina. Dikatakan sebagai elipsis nomina 

karena pada kalimat di atas terdapat nomina sebagai intinya yaitu pada nomina 

“aktor parkour”. Pelesapanya adalah pada (...) diantara aktor parkour dan no 

demo yes ngopi. Penulis menghilangkan beberapa kata pada tanda (...) yang mana 

intinya adalah pada kalimat tersebut penulis ingin menunjukkan adanya aktor 

parkour dan aktifitasnya yang tidak mengikuti demo dan lebih baik minum kopi. 

Jadi dianggapnya kata yang dihilangkan adalah tidak penting. 

3.2 Kohesi Leksikal 

Kohesi leksikal atau perpaduan leksikal dapat didefinisikan sebagai hubungan 

leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur 
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secara kohesif. Tujuan digunakannya aspek–aspek leksikal itu di antaranya untuk 

mendapatkan efek intensitas makna bahasa, kejadian informasi, dan keindahan 

bahasa lain. Hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan 

keserasian struktur secara kohesif terjadi karena adanya alat kohesi. Adapun alat 

kohesi leksikal meliputi antonimi, sinonimi, hiponimi (hubungan bagian atau isi), 

repetisi (pengulangan), dan kolokasi (sanding kata) (Qudus, 2013:85).  

3.2.1 Antonimi 

Antonimi adalah lawan kata. Suatu wacana yang dinamis juga sering 

menempatkan kohesi leksikal secara fleksibel dan variatif dengan 

mempertentangkan makna yang berlawanan. 

(4)  Sosok Ian Francis Manga, 22, guru di Mater El Roi School Inc, 

San Jose Del Monte City, Bulacan, Filipina mendadak viral di 

media sosial dengan kisah uniknya. Meski sudah menjadi guru, Ia 

sering kali dikira sebagai murid di sekolahnya lantaran wajahnya 

yang tampak masih sangat muda, tak seperti pria seumurannya. 

 

Pada data (4) terdapat antonimi yaitu pada kata guru dan murid. Antonim 

merupakan perlawanan kata, seperti yang ada pada paragraf di atas guru 

(pengajar) merupakan lawan kata dari murid (yang di ajar).  

3.2.2 Sinonimi 

Sinonimi adalah persamaan arti kata. suatu kata yang memiliki bentuk yang 

berbeda, tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinomin bisa 

disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Berikut adalah persamaan 

kata yang ada dalam rubrik viral Solopos.  

(5)  Setelah bertunangan, ia berkenalan dengan gadis lain ketika 

bekerja di Pulau Mabul, Semporna, Sabah. Si gadis pun meminta si 

pria yang sudah bertunangan itu untuk menikahinya. Atas dasar 

itulah si pria menikahi dua wanita sekaligus dalam satu upacara 

dan kisahnya kini viral. Semenjak kejadian tersebut kisahnya 

ramai dibicarakan warganet di media sosial. 

 

Kemudian dalam data (5) terdapat sinonimi yaitu pada kata viral dan 

ramai dibicarakan warganet. Dikatakan bersinonim karena kata viral (bahasa 

baru dan modern) mengandung arti ramai dibicarakan dan menjadi pro kontra 

dalam media sosial. Yang menjadikannya ramai adalah para pengguna media 

https://www.solopos.com/kisah-unik-paspor-rusak-selebgram-seksi-di-penjara-penuh-kecoak-1020556
https://www.solopos.com/viral-kisah-bayi-14-bulan-dikasih-kopi-5-gelas-setiap-hari-1019060
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sosial yang juga disebut dengan warganet. Kata viral lazim digunakan oleh para 

pecinta media sosial ketika mereka menemukan berita baru yang kemudian 

diperbincangkan hingga banyak yang merespon. 

3.3.3 Hiponimi 

Hiponimi merupakan hubungan kata-kata yang bersifat generik ke katakata yang 

lebih spesifik. Penggunaan hiponim dimaksudkan untuk menghindari 

pengulangan kata-kata yang sama muncul dan membentuk suatu medan makna 

sehingga ia dapat digunakan untuk membangun suatu wacana yang memiliki 

variasi bentuk leksikal. Berikut adalah hiponim yang ada dalam surat kabar 

Solopos edisi viral.  

(6)  Video viral unggahan pengelola akun Instagram 

@_infocegatansolo, Senin (2/10/2019), memperlihatkan seorang 

pria yang duduk di jok becak bagian penumpang dengan santai. 

Tangan kanannya tampak memegangi sesuatu untuk 

mengemudikan becak yang dikendarainya. Becak yang merupakan 

sarana transportasi umum yang ada di Solo selain angkot dan 

bus, merupakan ciri khas kota Solo dikemudikan dengan cara yang 

unik. 

 

Pada data (20) terdapat hiponimi yaitu pada kata transportasi umum. 

Transportasi umum yang muncul pada kalimat ke 3 merupakan hiponimi (kata 

generik/general) yang kemudian memiliki beberapa kata spesifik yang muncul 

pada kalimat ke 2 dan 3 seperti becak, angkot dan bus. Kemunculan kata-kata 

spesifik pada kalimat 2 dan 3 menunjukkan kohesi (keterkaitan) antar kalimat 

terhadap hiponimi yang muncul pada kalimat ke 3. Jadi, dalam satu paragraf 

tersebut tercipta sebuah paragraf yang kohesi. 

3.2.4 Repetisi 

Repetisi merupakan pemunculan bentuk yang sama yang mengacu ke makna yang 

sama dalam suatu wacana. Repetisi memiliki berbagai peran seperti sebagai 

penegas, penciptaan gaya bahasa, dan pengungkapan perasaan emosi. Repetisi 

salah satu cara untuk mempertahankan konsesif atas kalimat.  

(7)  Lazimnya, seorang pria hanya menikahi satu wanita dalam satu 

upacara pernikahan. Namun di Semporna, Sabah, Malaysia, ada 

pria yang berani menikahi dua wanita sekaligus dalam satu 

upacara pernikahan. 

https://www.solopos.com/viral
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Pada data (22) terdapat repetisi pengulangan pada kata menikahi. 

Pengulangan kata di atas menunjukkan hubungan antar kalimat, yang mana pada 

kalimat pertama menjelaskan tentang seorang pria yang menikahi satu wanita, 

kemudian pada kalimat kedua masih dikelaskan hubungan tema dalam kalimat 

dengan masih menggunakan kata menikahi. Ini merupakan bentuk kohesi dalam 

paragraf yang menunjukkan kepaduan dalam satu paragraf melalui kalimatnya. 

3.2.5 Kolokasi 

Kolokasi merupakan kata-kata yang bersanding memilki satu atau lebih ciri yang 

sama. Kolokasi ialah kecenderungan sejumlah kata untuk bergabung secara teratur 

dalam suatu bahasa. Setiap bahasa mempunyai kebiasaannya masing-masing 

untuk menggabungkan suatu kata dengan kata tertentu. Berikut adalah 

penggunaan kolokasi pada rubrik viral Solopos. 

(8) Namun siapa yang menyangka jika demonstrasi tersebut juga 

diwarnai kisah unik yang justru cukup menggelitik? Seorang pria 

yang tak diketahui identitasnya justru dengan santai menonton demo 

dari atap gedung dengan menyeruput segelas kopi dengan gaya 

santai. 

 

Pada data (8) terdapat penggunaan kolokasi yaitu pada frasa segelas kopi. 

Segelas kopi bukanlah kata majemuk dan merupakan kolokasi, dikatakan sebagai 

kolokasi karena frasa segelas kopi terdiri dari dua kata yang bertautan biasa 

sebutan ketika seseorang meminum kopi, akan ada kata lain yang digunakan 

untuk menunjukkan jumlah, seperti segelas dan secangkir. Gelas dan cangkir 

merupakan kata yang biasa dipadukan dengan minuman kopi.  

3.2.6 Ekuivalensi 

Ekuivalensi (kesepadanan). Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara 

satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. 

Penggunaan ekuivalensi dapat dilihat pada contoh berikut.     

(9) Kisah misteri penampakan hantu di bioskop mungkin seringkali 

terdengar. Kali ini, seorang netizen mengunggah foto penampakan 

sesosok hantu duduk di samping tangga studio bioskop yang cukup 

menarik perhatian. Mahluk kasat mata tersebut seolah menjadi 

penonton namun dalam posisi yang berbeda. Hantu yang mirip 

kunti tersebut tertangkap layaknya hantu-hantu lain yang 

tertangkap kamera, dengan rambut panjang menutupi wajah. 

https://www.solopos.com/kisah-unik-paspor-rusak-selebgram-seksi-di-penjara-penuh-kecoak-1020556
https://www.solopos.com/tag/kisah-misteri
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Pada data (9) terdapat ekuivalensi yang terletak pada tiap-tiap kalimat. 

Pada kalimat 1 terdapat kata hantu, kemudian pada kalimat 2 terdapat kata 

penampakan, dan pada kalimat 3 terdapat kata makhluk kasat mata. Selanjutnya, 

kalimat 4 terdapat kata kunti. Keempat kata pada masing-masing kalimat tersebut 

ekuivalensi karena mempunyai maksud yang sama yaitu terkait dengan hantu. 

Dikatakan kohesi karena ketiga kata dalam masing-masing kalimat tersebut saling 

terkait hingga antar kalimat dalam satu paragraf terhubung 

3.3 Koherensi Wacana pada Rubrik Berita Viral di Surat Kabar Solopos 

edisi September - Oktober 2019 

3.3.1 Koherensi Logis 

Koherensi logis adalah korensi yang umumnya terdapat pada teks eksposisi. Yang 

termasuk ke dalam korherensi logis adalah kausalitas, kontras, aditif, rincian, dan 

temporal. 

(10)  Foto viral unggahan pengguna akun Twitter @ican_bgst, Kamis 

(26/9/2019), memperlihatkan tangga di dalam studio bioskop yang 

dilengkapi lampu berwarna kuning. Sekilas foto dengan latar 

belakang studio yang gelap itu tampak biasa saja. (10a) 

 Tetapi setelah dicerahkan, pengguna akun Twitter @ican_bgst 

melihat penampakan sesosok hantu duduk di kursi pinggir tangga 

tersebut. Wajah sosok diduga hantu itu berwarna putih dengan 

rambut panjang. Dia menjelaskan kisah misteri tersebut bersumber 

dari salah satu temannya. (10b) 

 

Pada data (10) terdapat koherensi logis yaitu pada penggunaan kata tetapi 

pada paragraf (10a). Penggunaan kata tetapi sebagai kata hubung (konjungsi) 

untuk menghubungkan paragraf (10a) dengan paragraf (10b). Penggunaan kata 

tetapi merupakan untuk menunjukkan kekontrasan antara paragraf (10a) dengan 

paragraf (10b), terutama pada kalimat terakhir paragraf pertama dan kalimat 

pertama paragraf kedua. Pada paragraf (10a) menjelaskan tentang bahwa foto 

yang didapat sangatlah gelap dan kontrasnya adalah pada paragraf berikutnya 

yaitu (10b) dijelaskan bahwa foto gelap tersebut kemudian diterahkan sehingga 

terlihat gambar dalam foto tersebut. Bentuk kekontrasan dengan menggunakan 

kata tetapi menunjukkan kekoherensian antara paragraf (10a) dan paragraf (10b) 

di atas. 
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3.3.2 Koherensi Perian 

Koherensi perian atau rincian atau posesif adalah koherensi yang umumnya 

terdapat dalam teks deskripsi. Perian atau penjelasan merupakan pertalian yang 

menyatakan bahwa informasi pada kalimat yang satu memberikan penjelasan atau 

keterangan lebih lanjut bagi informasi yang dinyatakan pada kalimat lainnya. 

Berikut adalah data yang mengandung koherensi perian dalam rubrik berita viral 

di surat kabar Solopos edisi September-Oktober 2019. 

(11)  Lazimnya, seorang pria hanya menikahi satu wanita dalam satu 

upacara pernikahan. Namun di Semporna, Sabah, Malaysia, ada pria 

yang berani menikahi dua wanita sekaligus dalam satu upacara 

pernikahan. (11a) 

 Kisah unik itu viral di media sosial setelah sepupu pengantin pria, 

Jimmy Jim, mengungkapkan melalui akun Facebooknya, Jumaat 

(27/9/2019). "Ini memecahkan rekor keluarga. Terus dua bini 

[langsung dua istri]. Selamat," tulisnya seperti dikutip Harian Metro. 

(11b) 

 Usut punya usut, pria tersebut melakukan hal itu karena kedua 

wanita yang merupakan kekasihnya tak mau ditinggalkan dan 

bersedia untuk dimadu. Dilaporkan The Star, pria itu sebelumnya 

telah bertunangan dengan seorang perempuan dari Kota Kinabalu, 

Sabah, Malaysia. (11c) 

 

 Pada data (11) dijelaskan tentang koherensi perian yaitu pada paragraf ke 

(11b) dan paragraf (11c) merupakan bentuk penjelasan dari paragraf (11a). Pada 

paragraf (11a) dituliskan tentang seorang pria yang menikahi 2 wanita sekaligus 

dalam satu pernikahan yang seharusnya adalah 1 wanita. Kemudian pada 

paragraph (11b) dijelaskan bahwa hal tersebut telah memecahkan rekor karena 

pernikahannya tidak lazim. Kemudian pada paragraf (11c) dijelaskan lagi alasan 

mengapa pria tersebut menikahi 2 wanita dalam 1 pernikahan, yaitu karena salah 

satu kekasihnya yang dikenal di Sabah tidak mau ditinggalkan dan tidak mau 

dimadu, sehingga terjadilah pernikahan seorang pria dengan 2 orang wanita. 

Bentuk koherensi ini menunjukkan koherensi perian yaitu keterkaitan karena pada 

paragraf berikutnya merupakan penjelasan dari paragraf (11a) 

3.3.3 Koherensi Kronologis 

Koherensi kronologis adalah koherensi yang umumnya terdapat dalam teks narasi. 

Koherensi ini ditunjukan oleh konjungsi-konjungsi yang menyatakan hubungan 
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seperti lalu, kemudian, sesudah itu, penanda kala seperti dulu, sekarang, dan 

penanda aspek seperti akan, belum, sudah. 

(12)  Status Facebook milik Pak Lek sebenarnya sudah diunggah sejak 

Agustus 2019 lalu. Awalnya dia menumpang promosi bakso 

dagangannya dengan gaya yang terkesan agak memaksa. “Tak 

tunggu sejam kalau enggak ada yang beli, mau tak balik gerobak ini. 

Bakso Rp10.000 di depan RM Seasik MT Haryono. Cepetan diorder 

sebelum tak balik gerobaknya. Bakso telur, bakso urat, bakso biasa,” 

tulis Pak Rete Telulas. (12a) 

Setelah itu, Pak Rete Telulas mengunggah berbagai status lain di 

grup Balikpapan Dagang untuk mempromosikan bakso 

dagangannya. Dia menjelaskan seporsi bakso yang dihargai 

Rp10.000 itu bisa dipesan untuk jamuan beragam acara. (12b) 

 

Pada data 12 di atas terdapat koherensi kronologis yaitu pada kata setelah itu. 

Dikategorikan kedalam koherensi kronologis karena setelah itu merupakan 

konjungsi yang menghubungkan antara paragraf (12a) dan paragraf (12b). Bentuk 

penghubungannya adalah pada (12b) dituliskan konjungsi setelah itu untuk 

menunjukkan bahwa paragraf (12b) berhubungan dan berkaitan dengan paragraf 

(12a). Hubungannya adalah paragraf (12b) menjelaskan bahwa pak Rete telah 

mengunggah banyak tulisan unik mengenai bakso dagangannya, yang sebelumnya 

pada paragraf (12b) dijelaskan bahwa ia merupakan salah satu pedagang bakso 

yang unik dengan kata-katanya yang viral. 

3.4 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis di atas mengenai Kohesi dan koherensi pada rubrik 

Berita viral di surat kabar Solopos edisi September dan Oktober 2019 didapati 

bahwa dalam satu wacana dalam surat kabar Solopos tersusun secara koheren dan 

penyusunan wacana yang juga kohesi.  Tidak banyak penggunaan kohesi karena 

memang dalam sebuah surat kabar dituntut sebuah penulisan yang sederhana dan 

menarik, hingga pesan bisa tersampaikan kepada pembacanya dengan jelas.  

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan beberapa peneliti terdahulu 

sebagai berikut. Persamaan dengan peneliti Silalahi (2009) yaitu pada subjek 

kajiannya yaitu kohesi dan koherensi pada sebuah surat kabar.  Perbedaannya 

adalah pada penelitian Silalahi mengkaji tentang kohesi gramatikal lebih spesifik, 

sedangkan pada penelitian ini mengkaji kohesi secara garisbesarnya saja. 
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peramaan dengan penelitian Wicaksono (2011) yaitu keduanya sama-sama 

mengkaji tentang kohesi dan koherensi pada surat kabar. Perbedaannya adalah 

pada penelitian Wicaksono mengkaji secara uum tentang kohesi dan koherensi 

berdasarkan gagasannya, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang kohesi 

dan koherensi secara umum tentang penggunaannya dalam persentase. 

Persamaan dengan penelitian Nisa (2011) sama-sama mengkaji tentang 

kohsesi dan koherensi. Perbedaannya adalah pada penelitian Nisa mengkaji kohesi 

dan koherensi dalam bahasa Jawa. Sedangkan pada peneltiian ini mengkaji pada 

surat kabar berbahasa Indonesia. Persamaan dengan penelitian Oktarini (2012) 

yaitu sama-sama mengkaji tentang kohsei dan koherensi. Perbedaannya adalah 

pada penelitian Oktarini mengkaji kohesi pada karangan siswa pada kesalahan 

penggunaannya, sedangkan pada penelitian ini mengkaji kohesi dan koherensi 

pada surat kabar.  

3.4.1 Implementasi Kohesi dan Koherensi Wacana pada Rubrik Berita Viral di 

Surat Kabar Solopos Edisi September-Oktober 2019 

Berdasarkan analisis wacana kohesi dan koherensi pada rubrik berita viral di surat 

kabar Solopos edisi September-Oktober 2019, dapat dijadikan alternatif untuk 

bahan ajar di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Analisis 

wacana kohesi dan koherensi pada rubrik berita viral di surat kabar Solopos ini, 

bisa digunakan sebagai bahan ajar kelas VIII, jenjang SMP. Sesuai dengan hasil 

penelitian analisis wacana pada rubrik berita viral di surat kabar Solopos, dapat 

diterapkan pada kompetensi inti ke empat. Terfokus pada kompetensi 

dasar  4.1   Menyimpulkan isi berita (membanggakan dan memotivasi) yang 

dibaca dan didengar dalam kurikulum 2013 jenjang Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Berikut data yang akan disajikan sesuai dengan komptensi dasar yang 

akan digunakan. 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : VIII 

Materi Pokok  : Koherensi 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit  

Kompetensi Dasar 
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Setelah mengetahui hasil analisis wacana dari kohesi dan koherensi pada 

rubrik berita viral di surat kabar Solopos , dapat dikembangkan dan diterapkan 

sebagai bahan ajar bahasa Indonesia kelas VIII. Koherensi menjadi materi pokok 

kelas VIII, terfokus pada kompetensi dasar 4.1 menyimpulkan isi berita 

(membanggakan dan memotivasi) yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar 

tersebut berkaitan dengan hasil analisis yang bersumber dari surat kabar Solopos 

yang berupa koherensi yang akan dijadikan sebagai bahan ajar. 

Bahan ajar koherensi yang salah satu sumbernya dapat diambil surat kabar 

online atau media cetak. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang 

dibahas pada kelas VIII mengenai kesalahan berbahasa. Pada kompetensi dasar 

4.1 ketika mencari data, peserta didik dapat mengambil teks berita dari yang 

mereka sukai. Nantinya data yang diambil tersebut bisa digunakan untuk 

diklasifikasikan, terdapat kohesi dan koherensi. Kata-kata tersebut diperlukan 

untuk menambah pengetahuan dan penguasaan teks laporan sehingga bisa 

membedakannya. Munculnya kesalahan berbahasa yang ada pada teks berita itu 

bisa diketahui, sesuai dengan klasifikasi yang ada.  

Sesuai dengan hasil analisis yang didapat ini, berpotensi untuk tumbuh 

kembang pemahaman mengenai wacana. Keleluasan yang diberikan ini 

diharapakan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik, sehingga pemahaman materi 

akan semakin cepat ditangkap. Oleh sebab itu, dapat dicoba digunakan sebagai 

bahan ajar yang memerhatikan koherennya suatu teks berita. Pola yang digunakan 

ini berharap bisa membantu peserta didik mendalami materi wacana pada berita di 

surat kabar Solopos yang di dalamnya terdapat makna baru.  

Pada tingkat SMP diperlukan pemberian bahan ajar yang menunjang materi 

yang terdapat dalam sekolah. Khususnya aspek konjungsi atau kata hubung dalam 

membentuk kalimat yang akan diajarkan di sekolah. Bahan ajar yang baik adalah 

bahan ajar yang bervariasi, tidak hanya didapatkan dari satu sumber saja, namun 

dari beberapa sumber yang ada. Sehingga bahan ajar yang nantinya akan disajikan 

kepada peserta didik harus menyesuaikan yang dibutuhkan oleh peserta didik, 

serta disusun dalam susunan yang sistematis yang sesuai dengan KD yang 

digunakan oleh peserta didik. Dengan menggunakan data wacana berita yang 
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sesuai dan dikembangkan dengan KD yang berlaku di sekolah, diharapkan peserta 

didik mampu mendalami materi dengan lebih baik lagi. Di samping itu, 

penggunaan materi bahan ajar yang memenuhi standar kaidah-kaidah kebahasaan 

dalam teks laporan akan dapat dengan cepat membantu anak memahami materi 

yang akan diajarkan di sekolah.  

Penelitian berikutnya telah dilakukan oleh Purwotasari (2017) dengan 

judul penelitian “Analisis Kohesi dan Koherensi Rubrik Boleh Tahu pada Majalah 

Bobo Online serta Relevansinya terhadap Bahan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa SD/MI”. Penelitiannya adalah penelitian kualituatif dengan hasil penelitian 

ditemukan piranti kohesi referensi berupa pronomina persona dan demonstratif, 

penggantian, dan konjungsi sebab akibat. Sedangkan piranti kohesi leksikal 

berupa repetisi dan kolokasi. Wacana dalam rubrik Boleh Tahu ini koheren karena 

memuat piranti kohesi gramatikal, leksikal, dan koherensi yang merujuk pada 

kesatuan makna tulisan. Wacana dalam rubrik Boleh tahu ini juga dapat 

digunakan dalam pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wacana dalam 

rubrik ini relevan sebagai bahan pembelajaran Bahasa Indonesia siswa SD/MI. 

Penelitian telah dilakukan oleh Rusdiyana (2017) dengan judul penelitian 

Analisis Kohesi Gramatikal Dalam Rubrik "Pendidikan" Surat Kabar Jawa Pos 

Edisi Desember 2014. Penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan 

hasil penelitian sebagai berikut: (1) Sarana kohesi gramatikal referensi yang 

paling domoninan, yaitu merujuk pada persona pertama kami, persona ketiga 

tunggal dia, beliau, persona ketiga jamak mereka, dan pronomina penunjuk umum 

ini dan itu (2) Wujud kohesi gramatikal substitusi pada surat kabar harian Jawa 

Pos edisi bulan Desember 2014 rubrik pendidikan substitusi verba, substitusi, 

substitusi nomina dan substitusi numeralia (3) Wujud kohesi gramatikal elipsis 

pada surat kabar harian Jawa Pos edisi bulan Desember 2014 rubrik pendidikan 

elipsis nomina, elipsis klausa dan elipsis verba. (4) Pada surat kabar harian Jawa 

Pos edisi bulan Desember 2014 rubrik pendidikan konjungsi yang digunakan 

adalah konjungsi koordinatif penambahan, konjungsi koordinatif penanda 

hubungan pemilihan, konjungsi koordinatif penanda hubungan perlawanan dan 

konjugsi antar kalimat (5) Fungsi kohesi gramatikal referensi Pada surat kabar 
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harian Jawa Pos edisi bulan Desember 2014 rubrik pendidikan mengacu pada satu 

wujud bahasa (kata, frase dan klausa) yang digunakan untuk merujuk/mengacu 

kebagian teks yang lain terutama bagian teks sebelumnya. 

Penelitian telah dilakukan oleh Pratiwi (2017) dengan judul penelitian 

Analisis Kohesi Gramatikal pada Cerpen Kunang-Kunang di Langit Jakarta 

Karya Agus Noor. Penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan hasil 

penelitian Kohesi gramatikal yang terdapat pada cerpen ada tigat, yaitu Referensi, 

pelesapan, dan konjungsi. Masing-masing aspek dari kohesi gramatikal, memiliki 

peran dalam pembentukan teks dalam wacana, sehingga wacana cerpen Kunang-

kunang di Langit Jakarta dapat tersusun secara koheren. Dengan adanya kohesi 

wacana akan terlihat kepaduannya, sehingga pembaca akan lebih mudah 

memahami wacana tersebut. 

Penelitian selanjutnya telah dilakukan oleh Yulydawati (2018) dengan 

judul penelitian “Kohesi dan Koherensi pada Tajuk Rencana Harian Kompas Edisi 

Bulan April 2018”. Penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan hasil 

penelitian (1) penanda kohesi gramatikal yang ditemukan terdiri atas referensi, 

penggantian, perangkaian, dan pelepasan. (2) penggunaan penanda kohesi leksikal 

tertinggi yaitu pengulangan yang ditunjukkan sebanyak 58 penanda, antonim, 

sinonim, hiponim, dan ekuivalen. serta penanda koherensi yang ditemukan terdiri 

dari kausalitas, kontras, aditif, perincian, temporal, kronologis, dan koherensi 

tidak berpenanda perian. Penanda koherensi yang dominan muncul adalah 

penanda koherensi kontras. Terlihat dari hasil yang ditemukan bahwa penanda 

koherensi kontras. tajuk rencana harian Kompas memiliki potensi untuk 

digunakan dan dikembangkan sebagai bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia 

di SMA kelas XII. 

Penelitian berikutnya telah dilakukan oleh Yulianto (2019) dengan judul 

penelitian “Kohesi Wacana Politik Pada “Rubrik Opini” Surat Kabar Harian 

Kompas”. Penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kohesi wacana opini politik pada rubrik opini surat kabar 

harian Kompas terdiri dari dua aspek, yakni aspek penanda kohesi gramatikal dan 

penanda kohesi leksikal. Penanda kohesi gramatikal berupa pengacuan persona, 
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pengacuan demonstratif, substitusi, elipsis dan konjungsi. Pengacuan persona 

terdiri atas PP1T, PP1J, PP3T,dan PP3J. Pengacuan demonstratif terdiri atas PDW 

dan PDT. Subtitusi terdiri atas SF, SN, dan SD. Konjungsi terdiri atas KSA, KPT, 

KKO, KPN, KPI, KH, KPL, KW, KS, dan KC. Adapun penanda kohesi leksikal 

terdiri dari sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. 

Sinonimi terdiri atas SKK, SKF dan SKLKL. Antonimi terdiri atas OK, dan OG. 

Repetisi terdiri atas RA, RN, dan, REPN. Kata yang diperoleh terdiri dari penanda 

kohesi gramatikal, berupa pengacuan persona sejumlah 59 kata, pengacuan 

demonstratif sejumlah 17 kata, substitusi sejumlah 11 kata, elipsis sejumlah 2 

kata, dan konjungsi sejumlah 106 kata. Adapun penanda kohesi leksikal berupa 

sinonimi sejumlah 7 kata, antonimi sejumlah 5 kata, hiponimi sejumlah 1 kata, 

repetisi sejumlah 27 kata, kolokasi sejumlah 4 kata, dan ekuivalensi sejumlah 9 

kata. Jumlah seluruh kata yang ditemukan yaitu, 53 kata. 

 

4. PENUTUP 

Kohesi dibagi menjadi dua yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi 

gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan 

aturan gramatikal. Kohesi gramatikal meliputi elipsis nomina, penggantian 

(substitusi), konjungsiKohesi leksikal atau perpaduan leksikal dapat didefinisikan 

sebagai hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan 

keserasian struktur secara kohesif. Kohesi leksikal meliputi sinonimi , kolokasi , 

antonimi , repitisi mendapatkan data sejumlah lima data.  

Koherensi dibagi menjadi tiga yaitu koherensi kronologi mendapatkan data 

sejumlah 3 data, koherensi logis mendapatkan data sejumlah 3 data, koherensi 

perian mendapatkan data sejumlah 5 data. 
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