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WACANA adalah...
Kesatuan makna (semantis)
antarbagian di dalam suatu
bangun bahasa.

Kesatuan Makna Antarbagian...
...dapat terlihat
pada sebuah wacana
berita yang dimuat
dalam surat kabar,
dimana akan
memperlihatkan
adanya kesatuan
makna antarbagian
yang terdiri dari:

•
•
•
•
•

Antarkata
Antarkalimat
Antarparagraf
Antara judul dan isi
Antara teras berita
(lead) dan tubuh
berita (body)

Batasan

Ciri-ciri

Struktur

Jenis

Kepaduan

Sebagai kesatuan makna...

Wacana dilihat sebagai bangun
bahasa yang utuh karena setiap
bagian di dalam wacana itu
berhubungan secara padu.

Analisis Wacana
• Salah satu tujuan analisis wacana adalah
mengamati kesatuan wacana itu.
• Dengan demikian, dalam analisis wacana
tidak ditelaah satu kalimat saja atau satu
paragraf saja, namun keseluruhan teks,
termasuk kaitan antara wacana itu dengan
konteksnya, seperti situasi dibalik berita itu,
dan mengapa penulis memaparkan konteks
itu dengan cara tertentu.
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Wacana dan Konteks

CIRI-CIRI WACANA

• Wacana merupakan bangun yang
terbentuk dari hubungan semantis
antarsatuan bahasa secara padu, dan
terikat pada konteks.
• Keterikatan pada konteks yang
membedakan wacana sebagai pemakaian
bahasa dalam komunikasi dengan
pemakaian bahasa BUKAN untuk tujuan
komunikasi.

Wacana dan Konteks (lanjutan)

Hematlah air!

Wacana akan terbentuk apabila digunakan konteks yang tepat,
dengan memperhatikan:
• Siapa penulis kalimat itu,
• Siapa pembaca yang akan membaca kalimat itu,
• Dimana tempatnya, dan
• Kapan digunakan.
Seperti contoh berikut ini.

• Kalimat tersebut dituliskan oleh seorang
pemilik rumah di selembar kertas.
• Kertas tersebut digantungkan atau
direkatkan di dekat keran air di kamar
mandi atau wastafel.
• Lembaran kertas bertuliskan kalimat
tersebut harus dipampangkan setiap hari
di tempat tersebut agar terbaca oleh
pengguna air.

Macam-macam Konteks

Wacana Tulis

Wacana Lisan
• Konteks situasi penuturannya

Wacana Tulis
• Konteks kalimat yg ada sebelum
atau sesudahnya.

Konteks yang ditandai dengan kalimat lain
sebelum atau sesudahnya, disebut dengan
ko-teks. Contohnya:
Surat Bapak tertanggal 30 Juli 2005 telah
kami terima. Untuk itu, kami ucapkan terima
kasih atas perhatian Bapak kepada
perusahaan kami.
Kalimat yang digarisbawahi menjadi ko-teks
atas kalimat yang dituliskan selanjutnya.
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Wacana diklasifikasikan berdasarkan...

JENIS WACANA

1. Fungsi bahasa
2. Saluran komunikasi
3. Tanggapan mitra tutur
(pembaca)
4. Pemaparan
5. Banyaknya peserta komunikasi

1. Fungsi Bahasa

1. Fungsi Bahasa

a. Wacana Ekspresif, apabila wacana itu
bersumber pada gagasan penutur atau
penulis sarana ekspresi, seperti wacana
pidato.
b. Wacana Fatis, apabila wacana itu
bersumber pada saluran untuk
memperlancar komunikasi, seperti
wacana perkenalan dalam pesta.

c. Wacana Informasional, apabila wacana
itu bersumber pada pesan atau
informasi, seperti wacana berita dalam
media massa.
d. Wacana Estetik, apabila wacana itu
bersumber pada pesan dengan tekanan
keindahan pesan, seperti wacana puisi
dan lagu.

1. Fungsi Bahasa

2. Saluran Komunikasi

e. Wacana Direktif, apabila wacana itu
diarahkan pada tindakan atau reaksi
dari mitra tutur atau pembaca,
seperti wacana khotbah.

Wacana Lisan

Wacana Tulis

Ditandai oleh:
• Penutur dan mitra tutur
• Bahasa yang dituturkan
• Alih tutur (turn taking)
yang menandai pergantian
giliran bicara.

Ditandai oleh:
• Penulis dan pembaca
• Bahasa yang dituliskan
• Penerapan sistem ejaan.
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3. Tanggapan Mitra Tutur

3. Tanggapan Mitra Tutur (Contoh)

WACANA
TRANSAKSIONAL

WACANA
INTERAKSIONAL

WACANA
TRANSAKSIONAL

WACANA
INTERAKSIONAL

Bercirikan adanya
pemenuhan oleh mitra
tutur atas harapan
atau keinginan
penutur, seperti dalam
perintah atau
permohonan.

Bercirikan adanya
tanggapan timbal
balik dari penutur
dan mitra tutur,
seperti dalam jual
beli.

Dosen:
Kumpulkan PR ini
minggu depan ya.
Mahasiswa:
Baik, Pak.

Penumpang: Stasiun,
berapa, Bang?
Tukang becak: Lima
ribu.
Penumpang: Wah,
mahal amat, Bang.
Tiga ribu, biasa.
Tukang becak: Kan
jauh dari sini, Mbak.

4. Pemaparan
a. Wacana Naratif, dicirikan oleh
adanya alur, peristiwa, dan tokoh,
seperti pada narasi faktual (misalnya
berita) dan narasi fiktif (misalnya
cerpen).
b. Wacana Deskriptif, dicirikan oleh
adanya suatu detail suatu hal, seperti
pada profil.

4. Pemaparan
c. Wacana Ekspositoris, dicirikan oleh

kuatnya paparan informasi, seperti
pada karangan khas (feature).
d. Wacana Argumentatif, dicirikan oleh
kuatnya argumentasi karena didukung
oleh ekplorasi bukti dan prosedur
metodologis, seperti pada tesis dan
disertasi.

4. Pemaparan

4. Pemaparan

e. Wacana Persuasif, dicirikan oleh
menonjolnya rangsangan dan
bujukan dari penutur atau penulis
agar mitra tutur atau pembaca
mengikuti apa yang diharapkan
penutur atau penulis, seperti
pada iklan.

f. Wacana Hortatoris, dicirikan oleh kuatnya
amanat yang dikandung dalam bahasa,
seperti pada khotbah keagamaan.
g. Wacana Prosedural, dicirikan oleh
menonjolnya proses, langkah, atau tahap,
seperti pada buku petunjuk penggunaan
alat.
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5. Peserta Komunikasi
a. Wacana Monolog, dicirikan oleh adanya satu
orang yang terlibat dalam peristiwa
komunikasi, seperti siaran berita di tv dan radio.
b. Wacana Dialog, dicirikan oleh adanya dua orang
yang terlibat dalam peristiwa komunikasi,
seperti dalam komunikasi melalui telepon dan
surat menyurat.
c. Wacana Polilog, melibatkan banyak peserta
komunikasi, seperti dalam rapat dan konferensi.

Struktur Wacana Interaksi Kelas
Transaksi
Pertukaran
Gerak
Tindakan

Struktur Wacana Berita

^xá|ÅÑâÄtÇBYt~àt
cxÇ}xÄtátÇ
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Struktur Wacana

Sinclair & Coulthard (1975)
‧Struktur wacana interaksi kelas

Benny H. Hoed (1976)
‧Struktur wacana berita

Penjelasan
Lazimnya pelajaran diawali dengan
transaksi yang berupa pengajaran guru
kepada siswa, diikuti oleh pertukaran
yang dapat berupa diskusi, lalu dapat
dilanjutkan dengan gerak atau
tindakan yang dapat berupa perilaku,
kegiatan, atau tindakan lain di dalam
kelas.

Penjelasan
• Bagian kesimpulan merupakan porsi
terbesar dan terpenting yang mengawali
berita dan biasanya berisikan informasi
tentang apa dan siapa dalam suatu
peristiwa.
• Bagian penjelasan berisikan informasi
lebih lanjut, seperti kapan dan dimana
peristiwa terjadi.
• Bagian analisis mengakhiri berita, yang
biasanya diisi dengan informasi mengenai
mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi.
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Jenis Kepaduan Wacana

B.Koherensi

KEPADUAN WACANA
A.Kohesi

Kohesi
• Kohesi adalah keadaan unsur-unsur
bahasa yang saling merujuk dan
berkaitan secara semantis.
• Dengan kohesi, sebuah wacana
menjadi padu, dimana setiap
bagian pembentuk wacana mengikat
bagian yang lain secara mesra dan
wajar.

A. KOHESI

Kohesi
Kohesi tidak datang dengan
sendirinya, tetapi diciptakan
secara formal oleh alat bahasa,
yang disebut dengan pemarkah
kohesi, misalnya kata ganti
(pronomina), kata tunjuk
(demonstrativa), kata sambung
(konjungsi), dan kata yang diulang.

Jenis Kohesi

1. Kohesi Gramatikal
2. Kohesi Leksikal
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Kohesi Gramatikal

1. KOHESI GRAMATIKAL

Kohesi gramatikal adalah
hubungan semantis antarunsur
yang dimarkahi alat gramatikal,
yaitu alat bahasa yang digunakan
dalam kaitannya dengan tata
bahasa.

Wujud Kohesi Gramatikal
a.Referensi (Pengacuan)
b.Substitusi (Penyulihan)
c.Elipsis (Pelesapan)

A) REFERENSI (PENGACUAN)

d.Konjungsi (Penghubungan)

Referensi (Pengacuan)
Referensi adalah hubungan
antara kata dan objeknya.
Referensi dapat dilihat dari 2
hal, yaitu:
• Sudut wacana (tempat acuan)nya
• Tipe objek (satuan lingual)nya

Dari sudut wacana (tempat acuan)
nya, referensi dibagi atas:
Referensi Eksoforis (Eksofora)

Referensi Endoforis (Endofora)

Referensi dengan objek
acuan di luar teks.
Contoh:
Saya belum sarapan
pagi ini.
Kata saya merupakan
referensi eksoforis.

Referensi dengan objek
acuan di dalam teks.
Contoh:
Bapak dan ibu sudah
berangkat. Mereka naik taksi.
Kata mereka merupakan
referensi endoforis, yang
mengacu pada kata bapak
dan ibu.
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Berdasarkan distribusi (posisi) referensi
(acuan), endofora dibagi atas:
Referensi Anafora
Referensi dalam teks yang
sudah dinyatakan sebelumnya
atau di depannya.
Contoh:
Bu Mastuti telah mendapat
pekerjaan, padahal dia
memperoleh ijazah 2 tahun
lalu.
Pronomina persona dia
beranafora (mengacu) dengan
Bu Mastuti.

Referensi Katafora

Referensi dalam teks yang
sudah dinyatakan setelahnya
atau di belakangnya.
Contoh:
Setelah dia masuk, Toni
langsung memeluk adiknya.
Pronomina persona dia
berkatafora (mengacu)
dengan Toni.

Referensi Personal
Referensi yang ditandai dengan
pemakaian pronomina persona,
seperti saya, Anda, kami, mereka, dll.
Contoh:

Kami terpaksa menunda
keberangkatan ke luar negeri.

Dari tipe objek (satuan lingual)
nya, referensi dibagi atas:
Referensi Personal
Referensi Demonstratif
Referensi Komparatif

Referensi Demonstratif
Referensi yang ditandai dengan
penggunaan demonstrativa, yaitu ini, itu,
(di) sini, (di) situ, dan (di) sana.
Contoh:
Saya berbelanja di mal baru kemarin. Di
sana lengkap tersedia barang keperluan
sehari-hari.

Referensi Komparatif
Referensi yang ditandai dengan pemakaian
kata yang digunakan untuk membandingkan,
yaitu bagai, seperti, sama, serupa, dan berbeda.
Contoh:

Rio berusia lima tahun. Umur Ria sama
dengan umur Rio.

B) SUBSTITUSI (PENYULIHAN)

8

04/01/2015

Substitusi (Penyulihan)
Substitusi adalah hubungan antar kata (-kata)
dengan kata (-kata) lain yang digantikannya.
Alat gramatikal yang digunakan:
• Ini, begini, di bawah ini, dan berikut ini
• Itu, begitu, demikian, tersebut, dan di atas
• Dia dan mereka

Jenis Substitusi
Substitusi Nominal
Substitusi Verbal
Substitusi Klausal

Substitusi Nominal

Substitusi Verbal

Substitusi yang terjadi secara nominal,
seperti pada kalimat
Arloji yang saya beli kemarin rusak,
tapi untungnya itu bisa cepat diganti.
Kata itu bersubstitusi (menggantikan)
frasa nominal arloji yang saya beli
kemarin.

Substitusi yang terjadi secara verbal, seperti
pada kalimat

Mereka bekerja keras. Kami juga begitu.
Kata begitu bersubstitusi (menggantikan)
frasa verbal bekerja keras.

Substitusi Klausal

Substitusi yang terjadi secara klausal, seperti
pada kalimat

Indonesia kalah di final. Ya, saya dengar
demikian.
Kata demikian bersubstitusi dengan klausa
Indonesia kalah di final.

C) ELIPSIS (PELESAPAN)
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Elipsis (Pelesapan)
Elipsis adalah penghilangan kata (-kata) yang
dapat dimunculkan kembali dalam
pemahamannya.
Contoh:
1. Yuna mengikuti kuliah Bahasa Indonesia. Agung

juga [ ].
2. Karena [ ] sakit, Widya tidak dapat mengikuti
kuliah hari ini.

Penjelasan
Contoh 1 mengalami pelesapan pada kalimat
Agung juga, karena bagian yang melesap
adalah

Yuna mengikuti kuliah Bahasa Indonesia.
Agung juga [mengikuti kuliah Bahasa
Indonesia].
Contoh 2 mengalami pelesapan pada kalimat
karena sakit, karena bagian yang melesap
adalah

Karena [Widya] sakit, Widya tidak dapat
mengikuti kuliah hari ini.

Konjungsi (Penghubungan)

D) KONJUNGSI (PENGHUBUNGAN)

Konjungsi (Penghubungan) 1
Konjungsi yang digunakan untuk
menghubungkan antargagasan di dalam
sebuah kalimat, disebut konjungsi
intrakalimat.
Contoh:

Saya ingin memperdalam bidang saya di
universitas luar negeri, tetapi kesempatan itu
belum ada.

• Konjungsi atau penghubungan
menggunakan kata sambung
sebagai alat gramatikalnya.
• Penghubungan dapat dilakukan
antargagasan di dalam sebuah
kalimat ataupun antarkalimat.

Konjungsi (Penghubungan) 2
Konjungsi yang digunakan untuk
menghubungkan antargagasan di dalam
kalimat yang berbeda, disebut konjungsi
antarkalimat.
Contoh:
Pemerintah berencana memperluas jaringan telepon
tanpa kabel. Oleh karena itu, Pemerintah membuka
kesempatan bagi perusahaan swasta yang berminat
dan mampu mewujudkan rencana tersebut.
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Kohesi Leksikal

Kohesi Leksikal adalah
hubungan semantis antarunsur
pembentuk wacana dengan
memanfaatkan unsur leksikal
atau kata.

2. KOHESI LEKSIKAL

Wujud Kohesi Leksikal

a. Reiterasi

b. Kolokasi
A) REITERASI

Reiterasi

Reiterasi dapat berupa...

Reiterasi adalah pengulangan kata-kata
pada kalimat berikutnya untuk
memberikan penekanan bahwa katakata tersebut merupakan fokus
pembicaraan.

Repetisi

Sinonimi

Metonimi

Hiponimi

Antonimi
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Repetisi (Pengulangan)
• Komisi Pemberantasan Korupsi

menetapkan Sumardi sebagai
tersangka dalam kasus tindak pidana
korupsi di perusahaan besar itu.
Tersangka saat ini di tahan di Rumah
Tahanan Salemba.
• Repetisi terjadi pada kata tersangka

Sinonimi (Persamaan Makna)
• Setelah 34 tahun memendam cinta

membara, akhirnya Pangeran Charles
dan Camilla Parker resmi menjadi
suami-istri. Pasangan pengantin ini
menikah pada Sabtu, 9 April 2005.
• Sinonimi terjadi pada kata suami-istri
dan pasangan pengantin.

yang diulang 2 kali.

Hiponimi (Spesifik & Generik)
• Mamalia mempunyai kelenjar penghasil

susu. Manusia menyusui anaknya. Paus
pun demikian.
• Hiponimi terjadi pada kata mamalia,
manusia, dan paus, dimana kata mamalia
yang merupakan kata generik menjadi
hiperonim bagi kata manusia dan paus
yang merupakan kata spesifik menjadi
kohiponim (anggota) dari kata mamalia.

Metonimi (Asosiasi)
• Maskapai penerbangan Garuda meningkatkan frekuensi
penerbangan untuk rute tertentu. Garuda Jakarta-Batam
sekarang akan terbang enam kali sehari.
• Metonimi terjadi pada kata garuda, dimana garuda yang
dimaksud bukanlah burung garuda, melainkan nama
maskapai penerbangan yang berasosiasi dengan burung
garuda karena kemiripan sifat, yaitu dapat terbang.

Antonimi (Oposisi Makna)
• Saat menyaksikan pelaku kejahatan

yang berasal dari kalangan miskin
dalam berita di televisi, kadangkadang muincul perasaan simpati.
Namun, pada saat yang lain muncul
perasaan antipati.
• Antonimi terjadi pada kata simpati
dan antipati yang saling berlawanan.

B) KOLOKASI
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Kolokasi
• Kolokasi adalah hubungan antarkata
yang berada pada lingkungan atau
bidang yang sama. Contoh:
• Petani di Palembang terancam gagal
memanen padi. Sawah yang mereka
garap terendam banjir selama dua hari.
• Petani berkolokasi secara tepat dengan
padi dan sawah, sehingga tercipta
kohesi wacana.

Koherensi
• Koherensi adalah keberterimaan suatu
tuturan atau teks karena kepaduan
semantisnya.
• Secara lebih spesifik, koherensi
diartikan sebagai hubungan antara teks
dan faktor di luar teks berdasarkan
pengetahuan seseorang.
• Pengetahuan seseorang yang berada
di luar teks, disebut dengan konteks
bersama atau pengetahuan bersama.

B. KOHERENSI

Contoh Koherensi
• Istri (mengetuk pintu kamar mandi):

Ada telepon dari Joko!
• Suami (sedang mencuci baju di kamar
mandi): Lagi tanggung, nih!

Lima belas menit lagi, deh!
• Istri: Oke.

Penjelasan
Suami (sedang mencuci baju di kamar mandi)
Lagi tanggung, nih!

Lima belas menit lagi, deh!

• Kata tanggung
dinyatakan karena
adanya konteks di luar
teks, dimana kegiatan
suami mencuci baju.
• Karena itu, istri
memahami dari tuturan
suami bahwa sebenarnya
suami hampir
menyelesaikan
pekerjaan mencuci baju
itu.

• Pengetahuan yang
dimiliki istri akan
menghubungkan tuturan
lima belas menit lagi,
deh! dengan hubungan
telepon dari Joko.
• Dengan demikian, istri
akan berasumsi bahwa
suami memintanya untuk
mengatakan kepada Joko
bahwa ia harus
menelepon kembali
dalam waktu lima belas
menit ke depan.

• Konteks atau pengetahuan bersama
pada umumnya muncul dalam wujud
penafsiran mitra tutur, pendengar,
atau pembaca atas tindak tutur,
praanggapan (asumsi), dan
implikatur.
• Konteks dan pengetahuan bersama
inilah yang kemudian menjadi titik
berat analisis pragmatik.
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Contoh Koherensi yang Lain (1)
• Contoh-contoh berikut menjelaskan
bagaimana kepaduan wacana tetap
dipertahankan meskipun tidak ada
pemarkah kohesi dan seolah-olah
antarbagian tidak berhubungan.
• Apabila tindak tutur, praanggapan,
dan implikatur dicermati, koherensi
wacana dapat dijelaskan.

Contoh Koherensi yang Lain (2)
Surya: Bu Ani tidak ada di rumah malam
ini.
Sita: Wah, tidak seperti biasanya.
• Dialog di atas juga dialog yang koheren,
karena tanggapan Sita yang tepat.
• Tanggapan Sita seperti itu muncul
karena dari tuturan yang diucapkan
Surya, Sita berasumsi bahwa ada bu Ani
di dalam rumah dan bu Ani biasanya
ada di rumah pada (setiap) malam
(ini).

Konektivitas
• Selain kohesi dan koherensi, penunjang
koherensi wacana adalah konektivitas.
• Suatu wacana tidak harus secara tersurat
memuat alat gramatikal (konjungsi)
antargagasan.
• Dengan kata lain, hubungan logis
antarbagian dalam wacana dapat
diciptakan tanpa adanya alat gramatikal.

Roni: Saya lapar sekali.
Rina (bergegas menuju dapur): Tunggu sebentar,

ada nasi dan lauk di dapur.

• Dialog di atas adalah dialog yang koheren,
karena tanggapan Rina yang tepat.
• Tanggapan Rina seperti itu muncul karena
Rina merasakan adanya tindak ilokusi di
dalamnya, yaitu permintaan mengambilkan
makanan, meskipun tipe kalimat yang
digunakan bukan kalimat perintah.

Contoh Koherensi yang Lain (3)
Ayah: Budi sudah berangkat?
Ibu: Kopinya saja belum diminum, Pak.
Ayah: Oh.
• Dialog di atas menunjukkan bagaimana
implikatur beroperasi.
• Dialog terpahami dengan tanggapan Ibu yang
tepat terhadap pertanyaan Ayah.
• Tuturan dari Ibu memiliki maksud bahwa Budi

belum berangkat karena ia belum minum kopi.
Tuturan inilah yang mengandung implikatur.

ContohKonektivitas
Dia sakit perut. Dia makan sambal terlalu
banyak.
• Contoh di atas mengandung konektivitas kausal
secara tersirat.
• Alih-alih menggunakan konjungsi karena,
hubungan antara kalimat pertama dan kedua
telah mengandung urutan sebab-akibat, yaitu
makan sambal terlalu banyak – sakit perut.
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