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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 ke kalimat 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 viral.  
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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 

terbit sejak tahun 1997 yang menyajikan banyak sekali konten dari berbagai 

aspek, entah itu politik, hiburan, seni, budaya, kriminal, 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 viral. 

 Saat ini di zaman 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 

kabar 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 koran terbesar di Surakarta yang bertahan hingga sekarang. 2) Solopos 

juga berkembang mengikuti perkembangan zaman hingga muncul pula Solopos 

online. 3) penyusunan teks dalam surat 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 
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dalam surat kabar Solopos menggunakan kalimat terstruktur dan langsung kepada 

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

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 ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ada tiga masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. 

1.2.1 Bagaimanakah analisis wacana kohesi pada rubrik berita viral di surat 

kabar Solopos edisi September-Oktober 2019? 

1.2.2 Bagaimanakah analisis wacana koherensi pada rubrik berita viral di surat 

kabar Solopos edisi September-Oktober 2019? 

1.2.3 Bagaimanakah implementasi pembelajaran di SMP dengan kompetensi 

dasar menyimpulkan isi berita (membanggakan dan memotovasi) yang 

dibaca dan didengar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut. 

1.3.1 Mengidentifikasi kohesi pada rubrik berita viral di surat kabar Solopos 

edisi September-Oktober 2019. 

1.3.2 Mengidentifikasi koherensi pada rubrik berita viral di surat kabar Solopos 

edisi September-Oktober 2019. 

1.3.3 Mengimplementasikan pembelajaran di SMP pada kompetensi dasar 

menyimpulkan isi berita (membanggakan dan memotivasi) yang dibaca 

dan didengar. 

 

 

https://www.kompasiana.com/%20nessyapm/%2059c92d3fb61%204015bc96032f2/%20mengenal-lebih-dekat-solopos-com
https://www.kompasiana.com/%20nessyapm/%2059c92d3fb61%204015bc96032f2/%20mengenal-lebih-dekat-solopos-com
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1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapakan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

a. Memperkaya hasil penelitian tentang analisis wacana kohesi dan 

koherensi pada rubric berita viral di surat kabar Solopos edisi 

September-Oktober 2019. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi peneliti lebih 

lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti Bahasa, diharapkan memiliki dedikasi tinggi terhadap 

bahasa. 

b. Sebagai sumber ilmu untuk memperdalam dan memperkaya 

pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 


