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ABSTRAK 

 

ASRI DWI WULANDARI . 10.1.01.07.0018. Kohesi dan koherensi rubrik berita pada majalah 

MANDUTA tahun 2013-2014. Skripsi bidang kebahasaan. Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri. 
 

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada (1) bentuk kohesi gramatikal dalam majalah 

MANDUTA tahun 2013-2014, (2) bentuk koherensi dalam majalah MANDUTA tahun 2013-2014 

Tujuan penelitian secara umum untuk mendeskripsikan kohesi dan koherensi pada majalah 

MANDUTA tahun 2013-2014 Sedangkan tujuan secara khusus (1) Mendeskripsikan bentuk kohesi 

gramatikal dalam majalah MANDUTA tahun 2013-2014, (2) Mendeskripsikan bentuk koherensi dalam 

majalah MANDUTA tahun 2013-2014 
 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan bentuk kohesi dan koherensi. 
Data dalam penelitian ini berupa data tulis, yang kalimatnya mengandung kohesi gramatikal dan 

koherensi. Sumber data dalam penelitian ini adalah dari rubrik berita pada majalah MANDUTA tahun 

2013-2014 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode simak. Dengan kata lain metode simak dalam penelitian ini tidak mengunakan alat perekam, 

tetapi yang digunakan dengan cara membaca dan memahami wacana, karena datanya berbentuk teks 

atau tulisan. 
 

Penelitian ini menggunakan pendeketan teoretis yang berupa pendekatan analisis wacana dan 

pendekatan metodologis yang berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 

berwujud penggalan tuturan atau wacana yang diduga mengandung kohesi dan koherensi dalam wacana 

berita yang terdapat dalam rubrik berita pada majalah MANDUTA, kemudian ditentukan beberapa berita 

yang dipandang cukup mewakili sebagai contoh. Data dianalisis menggunakan teknik bagi unsur 

langsung. 
 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wacana pada majalah MANDUTA 

terjalin dengan adanya aspek kohesi dan koherensi. Sehingga makna yang dihasilkan dari perpaduan 

tersebut dapat dipahami oleh pembaca. Aspek kohesi gramatikal terdiri atas pengacuan referensi, 

subtitusi, pelesapan (elipsis), perangkaian (konjungsi). Aspek koherensi terdiri dari hubungan makna 

yang berupa hubungan waktu (temps), sebab (cause), akibat (conséquence), pertentangan (l’opposition), 

perbandingan (comparaison), tujuan (but), aditif (addition), eksplikatif (explication), syarat (condition) 

atau tak bersyarat (concession). 
 

Kata kunci : Kohesi, koherensi, rubrik berita 
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      Latar Belakang Masalah 

Media massa hadir di tengah-
tengah masyarakat, selain berfungsi in-
formatif juga berfungsi edukatif. Oleh 
karena itu, kehadiran media massa dalam 
masyarakat penting untuk 
menyebarluaskan informasi dan 
mendukung upaya peningkatan kualitas 
masyarakat. Sebagai contoh di kelompok 
tertentu kebutuhan media cetak menjadi 
kebutuhan penting. Adapun masyarakat 
luas setiap hari tidak lepas dari media 
elektronik berupa televisi. 

Salah satu media massa yang 
sering ada di tengah masyarakat sekolah 
adalah majalah. Media ini terbit secara 
berkala yang menampilkan berbagai 
tulisan. Media majalah tidak saja berisi 
berita, tetapi berupa artikel atau karya tulis 
lain seperti karya puisi atau cerita pendek. 
Tulisan- tulisan di majalah sekolah 
biasanya berasal dari siswa dan beberapa 
tulisan guru. 

Media massa cetak dalam bentuk 
majalah telah lama dikenal masyarakat. 
Sebagai sebuah media massa, majalah 
sekolah tentu berurusan dengan berita. 
Hal ini dapat dimengerti karena aktivitas 
media massa selalu berhubungan dengan 
berita. Pernyataan tersebut sesuai 
dengan pernyataan Eni (2005: 3) “Isi 
media massa sebagian besar adalah 
berita, berita merupakan sajian utama 
untuk menyampaikan informasi kepada 
publik. 
Baik itu informasi mengenai sosial, politik, 
hiburan, pendidikan, dan lain sebagainya.” 
Dengan demikian, melalui berita informasi 
tentang peristiwa atau kejadian penting 
yang berkaitan dengan warga sekolah 
dapat diwartakan kepada khalayak. 

Demikian pula majalah 
MANDUTA’ tentu menampilkan berbagai 
berita. Untuk itu dipilih kajian berita di 
majalah tersebut. Hal ini didasari 
beberapa pertimbangan. 
Pertama, karena berita dalam majalah 
MANDUTAselain menyajikan informasi 
tentang kegiatan atau aktivitas sekolah, 
juga menghadirkan informasi yang 

mendidik. 
Salah satu contoh rubrik berita yang 
mendidik misalnya tentang Masalah Besar 
Remaja. 

Kedua, majalah MANDUTAmemiliki 
berbagai rubrik yang sangat menarik untuk 
dibaca, yakni rubrik beritama. Rubrik ini 
ditulis atau disajikan menggunakan cara- 

cara yang benar. Cara tersebut sesuai 
dengan bahasa jurnalistik yang mempunyai 
ciri-ciri penulisannya yang pendek, padat, 
dan harus popular, mudah dicerna dalam 
waktu singkat serta mengandung unsur berita 
(5W+1H). Hal ini selaras dengan pernyataan 
Badudu (1985: 138), “Ciri-ciri bahasa 
jurnalistik singkat, padat, sederhana, lancar, 
jelas dan menarik.” (Agan, 1997: 214-215). 
Dengan ciri-ciri itu, bahasa jurnalistik selalu 
lugas, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele 
tetapi tetap tidak meninggalkan kaidah yang 
dimiliki oleh ragam bahasa Indonesia baku. 

Ketiga, berita di majalah 
MANDUTAadalah wacana. Sebagai sebuah 
wacana penulisan berita harus utuh dan 
padu. Untuk mewujudkan hal itu, sebuah 
wacana harus mengandung aspek kohesi 
dan koherensi. Hal ini ditegaskan oleh 
Mulyana (2005: 25), “Wacana yang utuh 
adalah wacana yang lengkap, yaitu 
mengandung aspek-aspek yang terpadu dan 
menyatu. Aspek yang dimaksud adalah 
aspek kohesi dan koherensi.” Oleh karena 
itu, keutuhan dan kepaduan wacana pada 
majalah MANDUTAini patut untuk diteliti 
guna mempermudah seorang pembaca 
untuk memahami maksud dari wacana 
tersebut. 

Memperhatikan hal-hal tersebut, perlu 
kiranya dilakukan penelitian tulisan berita-
berita di majalah MANDUTA’. Oleh karena 
itu, diajukan penelitian yang berjudul “Kohesi 
dan Koherensi Rubrik Berita pada Majalah 
MANDUTA Tahun 2013-2014.” Dengan 
harapan penelitian ini dapat mendeskripsikan 
kohesi dan koherensi pada berita di majalah 
MANDUTAtahun 2013- 2014. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian sangat bervariasi 
menurut beberapa ahli. Penelitian kuali-tatif 
dan kuantitatif adalah dua jenis penelitian 
yang umum digunakan peneliti. Kedua jenis 
ini memiliki ciri khas masing-masing. Ciri 
tersebut meliputi metode penelitian, sumber 
data, dan teknik analisis data. Berhubungan 
dengan hal tersebut peneliti hendak 
memaparkan hal-hal umum yang ada dalam 
konteks dua jenis pe-nelitian ini. 

 

Simpulan 

Sejalan dengan rumusan masalah, serta 
tujuan penelitian tentang jenis- jenis kohesi 
dan koherensi rubrik berita pada majalah 
MANDUTA’ tahun 2013-2014 dapat 
disimpulkan bahwa terdapat empat jenis 
sarana kohesi gramatikal. Keempat jenis 
sarana kohesi gramatikal meliputi: (1) kohesi 
pengacuan (reference), (2) kohesi subtitusi 
(penggantian), (3) kohesi Elipsis atau 
pelesapan dan (4) kohesi konjungsi atau 
perangkaian. 

Selain itu terdapat delapan jenis 
koherensi, yaitu (1) koherensi waktu, (2) 
koherensi sebab-akibat, (3) koherensi 
pertentangan, (4) koherensi perbandingan, 
(5) koherensi aditif, (6) koherensi tujuan, dan 
(7) koherensi syarat, (8) koherensi tak 
bersyarat. 

Pertama, dilihat dari temuan-temuan 

data pada rubrik berita majalah MANDUTA 
terdapat pengacuan persona, demonstratif, 
dan komparatif. Pengacuan tersebut 
berupa (kita), (kini), (lalu), (bukankah itu) 
dan sebagainya. Dilihat dari analisis 
tersebut kohesi pengacuan merupakan 
salah satu jenis kohesi gramatikal yang be-
rupa satuan lingual tertentu yang mengacu 
pada satuan lingual lain (atau suatu acuan) 
yang mendahului atau mengikutinya. 
 

Kedua, dari data pada rubrik berita 
majalah MANDUTA juga terdapat temuan 
subtitusi (penggantian) yang memiliki pola 
berupa nominal, verbal, dan klausal. Dilihat 
dari analisis pola tersebut subtitusi 
merupakan penggantian unsur tertentu 
dengan unsur lain untuk memperoleh 
unsur pembeda. Dalam kohesi 
penggantian ini terdapat dua unsur yang 
terlibat di dalamnya yaitu unsur yang 
diganti dan unsur yang mengganti. 
 

Ketiga, selain data pada rubrik berita 
majalah MANDUTA yang berupa 
pengacuan dan subtitusi juga terdapat 
pola pembentukan elipsis atau pelesapan. 
Pola tersebut dapat berupa nomina, verba 
maupun klausa. Dari ketiga pola tersebut 
dapat di-simpulkan bahwa pelesapan 
merupakan salah satu jenis kohesi 
gramatikal yang berupa penghilangan atau 

pelesapan satuan lingual tertentu yang 
telah disebutkan sebelumnya. 

Keempat,data .pada rubrik berita 
majalah MANDUTA yang berupa 
konjungsi (perangkaian) konjungsi 
adversatif, klausal, korelatif, koordinatif, 
subordinatif, dan konjungsi temporal. 
Dari beberapa unsur yang terlibat di 
dalam konjungsi tersebut dapat diketahui 
bahwa, konjungsi (perangkaian) 
merupakan bentuk atau satuan 
kebahasaan yang berfungsi sebagai 
penyambung, perangkai atau 
penghubung antara kata dengan kata, 

frasa dengan frasa, klausa dengan 
klausa, kalimat dengan kalimat, dan 
seterusnya 

 

Apabila dipresentasekan kohesi dan 
koherensi mempunyai jumlah yang besar 
dibandingkan yang lain . Hal itu 
disebabkan adanya unsur-unsur wacana 
(kata atau kalimat) yang digunakan untuk 
menyusun suatu wacana agar memiliki 
keterkaitan atau kepaduan sesuai dengan 
bentuk maupun maknanya. 
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