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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripikan penggunaan pemarkah kohesi gramatikal dan kohesi leksikal pada teks laporan 

hasil observasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Pakuan Bogor. Penelitian 

ini merupakan penelitian analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kohesi gramatikal yang banyak 

digunakan adalah konjungsi, meskipun kohesi gramatikal yang berupa pengacuan (referensi), kohesi gramatikal yang berupa 

penyulihan (substitusi), dan kohesi gramatikal yang berupa pelesapan (elipsis) pun digunakan. Selain itu, penggunaan kohesi 

leksikal yang banyak digunakan yaitu kohesi leksikal yang berupa repetisi. Terdapat pula kohesi leksikal yang berupa sinonimi, 

kohesi leksikal yang berupa hipernimi, dan kohesi leksikal yang berupa kolokasi. 

 

Kata Kunci: Kohesi Gramatikal, Kohesi Leksikal, Teks Laporan Hasil Observasi. 
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I. PENDAHULUAN 

Teks laporan hasil observasi mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas 

Pakuan Bogor sebagai tugas akhir mata kuliah keterampilan 

menulis ditulis berdasarkan informasi yang diperoleh di 

lapangan. Teks yang disusun hendaklah terdokumentasikan, 

terekam, dan tersusun secara jelas dan singkat. Sesuai 

dengan yang disampaikan Emilia bahwa laporan/report 

(deskrictive report, yaitu merupakan jenis teks yang 

menyajikan informasi dengan jelas dan singkat (Emilia, 

2012).  

Informasi yang disampaikan dalam bentuk teks tersebut 

dapat dipahami dengan baik apabila memenuhi syarat kohesi 

dan koherensi. Kohesi yaitu keserasian hubungan antara 

unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana 

sehingga terciptalah pengertian yang apik atau koheren 

(Moeliono, 1988). Koherensi yaitu keserasian makna 

antarunsur wacana. Pemanfaatan kohesi dalam teks dalam 

rangka menciptakan hubungan yang erat antarunsur bahasa 

yang digunakan di dalam komunikasinya. Dengan demikian, 

komunikasi yang efektif dan efisien antarpemakai bahasa 

dapat tercipta.  

Terdapat dua jenis kohesi yang digunakan untuk 

menghubungkan antarunsur bahasa, yaitu kohesi gramatikal 

dan kohesi leksikal. Penggunaan kohesi gramatikal dalam 

teks laporan hasil observasi mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia, FKIP, Universitas 

Pakuan Bogor tidak hanya terbatas pada pemakaian unit-unit 

sintaksis di dalam kalimat. Namun, pemakaian kohesi 

gramatikal itu juga terdapat dalam pemakaian unit-unit 

wacana. Untuk mengetahui sejauh manakah fenomena 

kohesi gramatikal dan leksikal direalisasi oleh mahasiswa 

dalam menulis laporan hasil observasinya maka penelitian 

tentang kohesi gramatikal dan kohesi leksikal dalam teks 

laporan hasil observasi mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas 

Pakuan, Bogor perlu dilakukan. Berkenaan dengan itu, 

masalah yang dibahas di dalam penelitian ini adalah   bukti 

apakah yang mendukung bahwa dalam teks laporan hasil 

observasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Pakuan, Bogor terdapat 

penggunaan kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Selain itu, 

peranti apakah yang digunakan dalam kohesi gramatikal dan 

kohesi leksikal pada teks laporan laporan hasil observasi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, FKIP, Universitas Pakuan, Bogor. 

.  

II. METODOLOGI 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

penggunaan kohesi gramatikal dan kohesi leksikal dalam 

teks laporan hasil observasi mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas 

Pakuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  

dan kualitatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis 

konten dalam penelitian ini adalah metode yang 

dikemukakan oleh Halliday dan Hasan mengenai kohesi. 

Sumber data penelitian ini adalah 8 teks laporan hasil 

observasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

sastra Indobesia, FKIP, Universitas Pakuan. Data penelitian 

berupa penggalan teks laporan hasil observasi yang diduga 

mengandung kohesi gramatikal dan kohesi leksikal.   

Prosedur analisis data pada penelitian ini menggunakan 

prosedur kerja sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan kohesi gramatikal menurut teori 

Halliday dan Hassan dalam setiap kalimat teks laporan 

hasil observasi. 

2. Mendeskripsikan kohesi leksikal menurut teori Halliday 

dan Hassan dalam setiap kalimat teks laporan hasil 

observasi. 

3. Menggunakan tabel untuk mengelompokkan alat kohesi 

tersebut. 

III. DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data pada 8 teks yang telah dianalisis, 

terdapat 383 kalimat yang mengadung alat kohesi gramatikal 

dan kohesi leksikal. Berikut penjelasannya. 

A. Kohesi Gramatikal 

Kohesi gramatikal digunakan untuk menunjukkan 

adanya hubungan bentuk (bahasa) di antara kalimat 

pembangun wacana (Junaiyah: 27). Kohesi gramatikal terdiri 

atas referensi (reference), subtitusi (substitution), elipsis 

(ellipsis), dan konjungsi (conjunction). 

Referensi (Reference) 

Pengacuan (referensi) terdiri atas pengacuan endoforis 

dan pengacuan eksoforis. Pengacuan endoforis (relasinya 

berada di dalam teks) terdiri atas pengacuan anaforis dan 

pengacuan kataforis, sedangkan pengacuan eksoforis 

(relasinya di luar teks) bergantung pada konteks situasional. 

Berdasarkan arah acuannya, pengacuan endoforis dapat 

dibagi menjadi pengacuan anaforis dan pengacuan kataforis. 

Pengacuan anaforis adalah pengacuan yang referennya 

(acuannya) sudah disebutkan (dalam wacana lisan) atau yang 

sudah dituliskan (dalam wacana tulis Indonesia, sesuatu 

yang sudah dituliskan itu terletak di sebelah kiri). Oleh 

karena itu, pengacuan anaforis lazim juga disebut pengacuan 

ke kiri (Halliday dan Hassan: 76). Unsur yang mendahului 

atau yang mengikuti pengacu disebut antiseden. Antesenden 

adalah unsur yang mendahului (pada pengacuan anaforis) 

atau yang mengikuti (pada pengacuan kataforis) yang diacu 

oleh kata atau ungkapan dalam suatu klausa atau kalimat 

(Syamsudin:28). 

Kohesi pengacuan menandai hubungan kohesif wacana 

melalui pengacuan. Ada tiga penanda hubungan kohesif 

pengacuan yaitu referensial personal, referensial 

demonstratif, dan referensial komparatif. Untuk 

membuktikan apakah di dalam teks laporan hasil observasi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, FKIP, Universitas Pakuan  terdapat pengacuan 

berikut ini diketengahkan data pemakaian kohesi gramatikal 

dalam penggalan teks laporan observasi.  
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(1)Dari salah satu pengunjung Kebun Raya yang 

diwawancarai tujuan utama mengapa berkunjung ke 

Kebun Raya, karena suasananya yang sejuk yang di 

atapi oleh pohon-pohon besar untuk berlindung dari 

sinar matahari langsung. (2)Kegiatan yang biasanya 

dilakukan oleh pengunjung yang berwisata ke Kebun 

Raya Bogor itu relatif, pada umumnya tempat wisata 

lainnya Kebun Raya juga bisaanya dijadikan tempat 

rekreasi oleh wisatawan yang datang ke sana. 

 

Pengacuan pada kalimat 1 (satu), yaitu klitik –nya pada 

kata suasananya mengacu pada antiseden yang disebutkan 

sebelumnya yaitu Kebun Raya. Pengacuan ini berjenis 

anaforis karena referennya (acuannya) sudah dituliskan 

sebelumnya atau sudah dituliskan itu terletak di sebelah kiri. 

Selain itu klitik –nya tersebut termasuk dalam referensial 

persona. 

Pengacuan/referensial pada kalimat 2 (dua), ke sana 

termasuk demonstratif karena menunjukkan sesuatu 

(anteseden) di dalam maupun di luar wacana tepatnya 

pronomina tempat (lokasional). 
 

Subtitusi (Substitution) 

Dalam teks laporan hasil observasi mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, 

Universitas Pakuan yang menjadi data penelitian ini 

ditemukan pula kalimat yang memiliki hubungan penyulihan. 

Hubungan penyulihan adalah hubungan kohesif yang 

menyatakan penggantian. Dalam wacana yang mengandung 

hubungan penyulihan, pemarkahnya terdapat unsur wacana 

lainnya.  
 

(3) Dan bukan hanya disediakannya sepeda keliling 

tetapi ada pula mobil keliling yang mengantarkan 

wisatawan untuk mengelilingi kebun raya, dengan 

tourage yang memberitahu tentang tanaman-tanaman 

apa saja yang ada dikebun raya, dengan tarif yang 

relatif terjangkau maka dari itu banyak wisatawan yang 

mengantri untuk menaiki mobil keliling tersebut. 
 

Kohesi penyulihan pada penggalan teks (3) kata mobil 

keliling pada frasa mobil keliling tersebut subtitusi dari kata 

tourage pada kalimat yang sama merupakan hubungan 

kohesif penyulihan tipe nominal. 

Kalimat yang mencerminkan hubungan penyulihan 

juga ditemukan pada teks laporan hasil observasi mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

FKIP, Universitas Pakuan sebagai berikut. 

(4) Tujuan pengunjung yang datang ke kebun raya 

biasanya untuk mengisi waktu liburan, mencari suasana 

yang sejuk karena di kebun raya banyak pohon-pohon 

besar yang membuat sejuk dan membuat para 

wisatawan nyaman karena terlindungi dari sengatan 

mata-hari langsung, selain itu juga ada yang sengaja 

datang kesana untuk meneliti suatu tumbuhan yang 

berada di kebun raya tersebut. 
 

Kata wisatawan pada frasa para wisatawan merupakan 

subtitusi dari kata pengunjung pada frasa pengunjung yang 

datang ke kebun raya. 

 

Elipsis (Ellipsis) 

Elipsis yaitu penghilangan satu bagian dari unsur 

kalimat itu (Lubis: 38). Sebenarnya elipsis sama prosesnya 

dengan subtitusi, tetapi ellipsis ini disubtitusikan oleh 

sesuatu yang kosong atau sesuatu yang tidak ada (zero). 

Penamaan pelesapan dapat berupa fungsi atau peran sintaktis. 

Tiap-tiap bagian kalimat itu mendukung fungsi sintaktis 

tertentu. Ada lima fungsi sintaktis dalam bahasa Indonesia, 

yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. 

Penggunaan fungsi sintaktis yang benar menjadikan kalimat 

bermakna utuh dan lengkap sesuai dengan konteksnya. Hal 

itu terjadi karena fungsi sintaktis kalimat itu menyebabkan 

kalimat menjadi satu proposisi yang lengkap.  

Keutuhan gagasan terjadi jika fungsi sintaktis itu 

dinyatakan dengan jelas dan tidak terganggu oleh kata lain. 

Kalimat menjadi tidak jelas karena fungsi sintaktisnya juga 

tidak jelas. Kalimat yang tidak jelas itu sama dengan kalimat 

yang tidak baik dan tidak benar. Berdasarkan data penelitian 

ini yang berupa teks laporan hasil observasi mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

FKIP, Universitas Pakuan, ditemukan kalimat-kalimat yang 

menunjukkan hubungan kohesif pelesapan. Kalimat (5) 

berikut ini tergolong kalimat yang memiliki hubungan 

kohesif pelesapan.  

(5) Bunga bangkai Amorphophallus merupakan 

tumbuhan asli Sumatera dengan rangkaian bunga 

tertinggi dan terbesar di dunia. 
 

Pada kalimat (5) klausa terbesar di dunia terjadi 

pelesapan subjek, yaitu frasa rangkaian bunga yang telah 

disebutkan pada klausa sebelumnya. Hal tersebut dapat 

dilesapkan tanpa mengurangi makna kalimat. Unsur yang 

sama yang tidak dilesapkan itu merupakan anteseden dari 

unsur yang dilesapkan. Peranti yang digunakan untuk 

merujuk silang anteseden di dalam penggalan teks (5) adalah 

frasa rangkaian bunga. Anteseden yang dirujuknya adalah 

rangkaian bunga. Anteseden tersebut telah disebutkan 

sebelumnya. Endofora yang terjadi di dalam penggalan teks 

(5) adalah anafora, karena merujuk silang pada anteseden 

yang telah disebutkan sebelumnya.  
 

Konjungsi (Conjunction) 

Dalam teks laporan hasil observasi mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, 

Universitas Pakuan juga ditemukan kalimat-kalimat yang 

memiliki hubungan kohesif konjungsi. Hubungan kohesif 

konjungsi merupakan hubungan kohesif yang memarkahi 

hubungan yang hanya dapat dimengerti sepenuhnya melalui 

pengacuan ke bagian lain wacana. Kalimat (5) yang 

disebutkan sebelumnya mencerminkan hubungan kohesif 

konjungsi. Konjungsi dengan pada kalimat (5) bermakna alat 

dan merupakan konjungsi subordinatif. Selain itu, terdapat 

konjungsi dan yang merupakan konjungsi koordinatif yang 

bermakna penjumlahan. Berikut contoh lain penggunaan 

konjungsi antarkalimat.  

(6) Namun, dengan memiliki bau tak sedap namun 

mengharumkan nama Indonesia. 
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Kata Namun pada kalimat (6) merupakan konjungsi 

antarkalimat. Akan tetapi, penggunanaan kata namun kedua 

pada kalimat (6) tidak tepat. Hal tersebut dapat 

menggunakan konjungsi tetapi sebagai konjungsi koordinatif. 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam teks laporan 

hasil penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Pakuan, 

Bogor, berikut tabel penggunaan peranti kohesi gramatikal 
 

Tabel 1 

Penggunaan Peranti Kohesi Gramatikal 

dalam Teks Laporan Hasil Observasi 
 

Penggunaan peranti kohesi gramatikal dipaparkan pula 

dalam bentuk grafik seperti berikut.  
 

Grafik 1 

Penggunaan Peranti Kohesi Gramatikal 

dalam Teks Laporan Hasil Observasi 
 

 

B. Kohesi Leksikal 

Kohesi leksikal adalah hubungan leksikal di antara 

bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian 

struktur secara kohesif (Junaiyah: 39). Tujuan penggunaan 

aspek leksikal yaitu untuk mendapatkan efek intensitas mak-

na dan keindahan bahasa serta kejelasan informasi. 

Relasi atau hubungan dengan menggunakan unsur 

leksikal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut 

Halliday dan Hassan (274) membagi relasi leksikal menjadi 

repetisi, sinonimi, hiponimi (superordinat), antonimi, dan 

kolokasi. Penggunaan kohesi leksikal pada teks laporan hasil 

observasi mahasiswa dijelaskan sebagai berikut. 
 

Repetisi 

Dalam teks laporan hasil observasi mahasiswa terdapat 

banyak penggunaan repetisi untuk menghubungkan klausa 

satu dengan klausa lain maupun kalimat satu dengan kalimat 

yang lain. Pengulangan dilakukan secara utuh, baik dalam 

bentuk kata maupun frasa. Berikut contoh repetisi dalam 

teks laporan hasil observasi mahasiswa. 

(7) Jenis-jenis pandan paling sedikit ada 600 jenis 

pandan diseluruh dunia, di antaranya adalah pandan 

wangi (Pandanus ammaryllifolius), pandan laut 

(Pandanus tectorius) dll.  

(8) Pandan memberikan manfaat, seratnya dianyam 

untuk membuat tikar, topi, dan kerajinan lainnya.  
 

Repetisi kata pandan wangi dan pandan laut pada 

kalimat (7) repetisi dari kata pandan pada frasa jenis-jenis 

pandan pada klausa sebelumnya. Kata pandan pada repetisi 

tersebut termasuk hipernim dari kata pandan. Selain itu, pada 

kalimat (8) terdapat repetisi kata pandan dari kalimat (7). 

Hal tersebut dilakukan untuk menghubungkan kalimat (7) 

dengan kalimat (8)  
 

Sinonimi 

Tujuan penggunaan sinonim pada teks yaitu untuk 

menghindari agar teks tidak membosankan pembaca. Akan 

tetapi, pada konteks lain mungkin setiap kata bersinonim 

tidak dapat digunakan secara ber-gantian. Oleh karena itu, 

ketepatan menggunakan sinonim tergantung pada konteks 

dalam teks. Peranti kohesi berupa sinonimi terdapat pada 

kalimat (10) berikut. 

(9) Usia tanaman yang berada di Kebun Raya Bogor 

sangat bervariasi bisa diperkirakan tanaman yang 

paling tua yaitu berusia 100-200 tahun. 

(10) Umur tanaman ini mencapai ratusan tahun dengan 

batang yang  sangat keras sehingga cocok dipakai 

sebagai bahan bangunan, kerajinan kayu, tanaman pe-

neduh dan tanaman pelindung, bijinya bisa dimakan 

dan kulit kayunya bisa di-manfaatkan sebagai obat, 

diameter mencapai 2,7 meter dan tinggi batang men-

capai 80 meter. 
 

Kata umur pada kalimat (10) merupakan sinonimi dari 

kata usia pada kalimat (9). Penggantian kata umur menjadi 

usia dilakukan agar kalimat lebih variatif. 
 

Hiponimi (Superordinat) 

Hiponim adalah ungkapan (biasanya berupa kata, tetapi 

dapat juga berupa frase atau kalimat) yang maknanya 

dianggap merupakan bagian dan makna suatu ungkapan lain. 

Dalam teks laporan hasil observasi mahasiswa ditemukan 

penggunaan hiponimi dalam kalimat (11), yaitu  

(11) Kebun Raya Bogor juga memiliki tanaman 

langka  seperti Raflesia arnoldi yang lebih dikenal 

dengan sebutan bunga bangkai, lalu ada 

Amorphopallus titanum termasuk jenis bunga raksasa, 

kemudian ada beberapa jenis pohon-pohon berkayu 

yang langka misalnya  pohon meranti, beringin 

putih, pohon eboni dan beberapa jenis mahoni. 
 

 Kata Raflesia arnoldi dan Amorphopallus titanum pada 

kalimat (11) merupakan hiponimi dari tanaman langka. 

Selain itu terdapat juga kata pohon meranti, beringin putih, 

pohon eboni dan beberapa jenis mahoni hiponimi dari 

pohon-pohon berkayu yang langka. 
 

Kolokasi 

Kolokasi merupakan asosiasi tertentu dalam pilihan 

kata. Sebuah kata yang dipilih selalu dapat bersanding atau 

berdampingan dengan kata tertentu lainnya. Kolokasi 

No. Kohesi Gramatikal Jumlah  

1 Referensi 216 

2 Subtitusi 45 

3 Elipsis 103 

4 Konjungsi 350 
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menurut Lubis dapat direalisasikan dengan menggunakan 

antonim seperti contoh pada bagian antonim. 

(12) Amorphophallus ini bukan Rafflesia arnoldi 

adalah tumbuhan parasite yang tidak mempunyai 

daun, batang maupun akar. 
 

Kata Amorphophallus diasosiasikan dengan tumbuhan 

parasit pada kalimat (12). Hal tersebut bertujuan 

mengasosiasi makna bunga Amorphophallus sebagai bunga 

yang menjadi parasit. 

Berdasarkan data kohesi leksikal dalam teks laporan 

hasil observasi mahasiswa Program Studi Pendididkan 

Bahasa dan Sastra Indonesia yang diperoleh dapat 

diungkapkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 
 

Tabel 1 

Penggunaan Peranti Kohesi Leksikal 

dalam Teks Laporan Hasil Observasi 

 

Penggunaan peranti kohesi leksikal dipaparkan pula 

dalam bentuk grafik seperti berikut.  
 

Grafik 1 

Penggunaan Peranti Kohesi Leksikal 

dalam Teks Laporan Hasil Observasi 

 

 

IV. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya, 

dapatlah dikemukakan simpulan bahwa adanya kohesi 

gramatikal dalam teks laporan observasi mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, 

Universitas Pakuan, Bogor terbukti dengan ditemukannya 

pada penggunaan kata atau frasa. Peranti kohesi gramatikal 

dalam teks laporan observasi mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas 

Pakuan, Bogor mencakupi (1) kohesi gramatikal yang 

berupa pengacuan (referensi), (2) kohesi gramatikal yang 

berupa penyulihan (substitusi), (3) kohesi gramatikal yang 

berupa pelesapan (elipsis), dan (4) kohesi gramatikal  yang 

berupa konjungsi. Selain itu, terdapat pula penggunaan 

kohesi leksikal yang mencakup (1) kohesi leksikal yang 

berupa repetisi, (2) kohesi leksikal yang berupa sinonimi, (3) 

kohesi leksikal yang berupa hipernimi, dan (4) kohesi 

leksikal yang berupa kolokasi. 
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