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bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 

 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah (Kahlil Gibran) 

 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 
Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan." (QS. Al-mujadilah, 11) 

Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan 
saya percaya pada diri saya sendiri. (Muhammad Ali) 

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 
yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 

sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-
lah tempat meminta dan memohon. (Penulis) 
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ABSTRAK 

 

Agnes Dwi Wulan Nurpratiwi. Nim: 1311109299. Skripsi. Kohesi 

Gramatikal Konjungsi Dalam Kolom Wacana “Feature Human Interest” 

Koran Jawa Pos Edisi Juli – Agustus 2017; Universitas Widya Dharma Klaten. 

Penelitian ini mengkaji penggunaan kohesi gramatikal konjungsi pada 

kolom wacana Feature human interest dalam koran Jawa Pos edisi Juli - Agustus 

2017. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penggunaan kohesi gramatikal 

konjungsi dan ketidaktepatan penggunaan kohesi gramatikal konjungsi pada 

“Feature Human Interest”.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, dengan teknik dokumentasi dan baca/catat untuk mengumpulkan data. 

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu kohesi gramatikal konjungsi dalam 

kolom wacana feature human interest koran Jawa Pos. Data dalam penelitian ini 

berupa kata atau kalimat pada feature human interest yang mengandung kohesi 

gramatikal konjungsi sedangkan sumber data adalah kolom wacana feature human 

interest dalam koran Jawa Pos.  

Hasil Penelitian menunjukkan sebagai berikut. Pertama, secara 

keseluruhan ada 630 kohesi gramatikal konjungsi yang digunakan meliputi 

konjungsi koordinatif sebanyak 120, konjungsi subordinatif sebanyak 474, dan 

konjungsi antarkalimat sebanyak 36. Kedua, terdapat 85 ketidaktepatan 

penggunaan kohesi gramatikal konjungsi meliputi konjungsi tetapi/tapi 6, 

konjungsi padahal 4, konjungsi sedangkan 2, konjungsi ketika 4, konjungsi 

selama 2, konjungsi setelah 9, konjungsi sebelum 1, konjungsi sampai 3, 

konjungsi hingga 2, konjungsi supaya 1, konjungsi untuk 1, konjungsi seperti 2, 

konjungsi sebab 10, konjungsi karena 8, konjungsi sampai-sampai 1, konjungsi 

dengan 7, konjungsi yang 2 , konjungsi sambil 1, konjungsi kemudian 6, 

konjungsi namun 2 dan konjungsi bahkan 1. Selain itu, ketidaktepatan lain yang 

terjadi adalah penggunaan kohesi gramatikal konjungsi yang boros sebanyak 10 

sehingga menimbulkan ketidakefektifan kalimat. 

 

 

Kata kunci: Kohesi Gramatikal, Konjungsi, Wacana, Feature Human Interest.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan salah satu wujud dari peradaban dan kebudayaan 

manusia. Bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer yang dipergunakan oleh 

suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri 

(Kridalaksana, 1982: 17) 

Manusia memiliki dua peranan penting dalam kehidupannya, yaitu 

sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai 

makhluk sosial membutuhkan manusia lain di sepanjang hidupnya untuk 

melakukan berbagai kegiatan, sehingga bahasa digunakan sebagai alat untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya. 

Satuan bahasa tertinggi dan terlengkap yang berada di atas tataran 

kalimat yang digunakan dalam kegiatan komunikasi adalah wacana. Bahasa 

terlengkap adalah tidak hanya yang tertulis tetapi juga yang tidak tertulis, 

tidak hanya makna tetapi maksud. Dengan demikian, kajian terhadap wacana 

tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melatarbelakangi kegiatan 

komunikasi yang sedang berlangsung. Dalam berbahasa dibutuhkan kepaduan 

dan hubungan akrab antar bagian. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam 

kegiatan berbahasa (komunikasi) terjalin dengan lancar dan pesan yang akan 

disampaikan penyapa dapat dimengerti oleh pesapa. Untuk menjalin dan 

menjaga kepaduan tersebut dibutuhkan kohesi. 
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Bahasa sebagai sarana berinteraksi mengalami perubahan seiring 

dengan perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat tutur. 

Perkembangan bahasa tersebut dapat diamati melalui komunikasi sehari-hari 

antaranggota masyarakat maupun melalui berbagai macam media, seperti 

surat kabar, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Media merupakan sarana 

untuk meneruskan pesan komunikasi dengan bahasa. Ada beberapa ragam 

media yang digunakan sebagai sarana penyampaian pesan tersebut, salah 

satunya yaitu dapat dijumpai dalam bentuk wacana di media massa. 

Pesan wacana disampaikan oleh penulis dan dapat diterima dengan baik 

oleh masyarakat apabila wacana tersebut mengandung unsur persuasif. 

Artinya, pesan wacana tersebut dapat mempengaruhi pembacanya, dan 

bersifat mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh 

penulis serta dapat menimbulkan sugesti bagi penerima pesan wacana. 

Wacana dibangun oleh satuan-satuan bahasa, mulai dari kata sampai 

kalimat, sehingga sisi gramatikal maupun leksikal akan lebih utuh. Wacana 

tidak hanya sekedar rentetan atau kelompok kalimat saja, tetapi juga adanya 

pertalian unsur dalam wacana tersebut maupun kalimat-kalimat yang 

mendahului atau mengikuti. 

Menurut Ricoeur (dalam Setiyadi, 2012: 11) wacana dipandang sebagai 

suatu peristiwa atau proposisi, yakni sebagai suatu fungsi predikatif yang 

dikombinasikan oleh suatu identifikasi dan sebagai sesuatu yang abstrak yang 

bergantung pada keseluruhan hal konkret yang merupakan kesatuan dialektis 

antara peristiwa dan makna dalam kalimat. Wacana mempunyai bentuk (form) 
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dan makna (meaning), maka hubungan antarbagian wacana dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi (cohesion) dan 

hubungan makna atau hubungan semantik yang disebut koherensi (coherence) 

(Sumarlam, 2003: 23). Dari dua unsur tersebut, kepaduan bentuk (kohesi) 

merupakan unsur dasar dalam pembentukan wacana yang utuh dan padu. 

Sebagai bagian dari wacana, kohesi membawa pengaruh pada kejelasan 

hubungan antara satuan bentuk kebahasaan yang satu dengan yang lain 

sehingga ide dalam wacana dapat lebih terarah secara jelas dan utuh. Kohesi 

muncul sebagai alat untuk menciptakan keselarasan dan kepaduan informasi 

yang berimplikasi pada pemahaman wacana.  Kohesi merupakan kepaduan 

bentuk sehingga penanda kohesinya tampak. Dalam sebuah teks atau wacana 

hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dianggap padu 

diperlukan piranti kohesi atau unsur penanda kohesi.  

Salah satu kohesi adalah konjungi yang merupakan kata penghubung 

atau kata sambung. Konjungsi adalah kata yang dipergunakan untuk 

menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, 

kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf (Rusminto, 2009: 33). 

Konjungsi dibutuhkan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang 

sederajat. Dalam hal ini kohesi gramatikal konjungsi atau kata penghubung 

yang akan dikaji adalah konjungsi kordinatif, konjungsi subordinatif, dan 

konjungsi antarkalimat pada sebuah feature human interest dalam media 

massa yaitu surat kabar. 
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Karya sastra jurnalistik feature dapat kita temukan dan juga kita baca 

pada surat kabar harian umum lain salah satunya surat kabar harian umum 

Jawa Pos. Dalam koran Jawa Pos ditemukan kohesi gramatikal konjungsi. 

Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti kohesi dalam koran Jawa Pos feature 

human interest. Feature ini dapat dijumpai dalam berbagai media cetak atau 

media tulis. Human Interest (dalam Zain, 1993: 99) merupakan jenis feature 

(berita) yang sering disajikan oleh surat kabar atau majalah berita, bahkan juga 

majalah-majalah umum. Relevansi dengan peristiwa begitu dekatnya, 

sehingga pembaca yang sedang haus informasi terjawab oleh berita atau 

feature yang ditulis sehari atau beberapa hari sesudahnya. Jenis lain dari 

human interest ialah suatu penuturan dari seorang wartawan atau penulis 

mengenai suatu peristiwa yang menarik perhatian pembaca atau lebih ekstrim 

lagi menyentuh perasaan khayalak.   

Penulis memilih feature human interest di Jawa Pos dengan alasan: 

(1) human interest merupakan kisah kehidupan seseorang yang diangkat 

dalam suatu berita yang menghadirkan sentuhan bagi pembaca sehingga 

penulis tertarik untuk menjadikan human interest sebagai sumber data 

penelitian, (2) dilihat secara sekilas feature human interest mengandung 

kohesi gramatikal konjungsi.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengadakan penelitian yang 

memfokuskan pada kohesi gramatikal konjungsi sehingga penulis mengambil 

judul Kohesi Gramatikal Konjungsi Dalam Kolom Wacana Feature Human 

Interest Koran Jawa Pos Edisi Juli-Agustus 2017.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di depan 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai 

berikut. 

1. Dilihat dari isinya, feature human interest  berisi kisah kehidupan 

seseorang yang diangkat dalam suatu berita dengan menghadirkan 

sentuhan yang penuh keharuan, kegembiraan, kejengkelan atau kebencian, 

simpati dan sebagainya.  

2. Apa saja kohesi gramatikal yang terdapat dalam feature human interest. 

3. Bagaimana penggunaan kohesi gramatikal konjungsi yang terdapat dalam 

feature human interest. 

4. Apakah penyebab ketidaktepatan penggunaan kohesi gramatikal konjungsi 

yang terdapat dalam feature human interest. 

5. Apakah tujuan penggunaan kohesi gramatikal konjungsi yang terdapat 

dalam feature human interest. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari kelima permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut, maka 

penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji agar pembahasan lebih 

terfokus. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut. 

1. Penggunaan kohesi gramatikal konjungsi pada feature human interest 

dalam koran Jawa Pos edisi Juli - Agustus 2017. 

2. Ketidaktepatan penggunaan kohesi gramatikal konjungsi pada feature 

human interest dalam koran Jawa Pos edisi Juli - Agustus 2017. 
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D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk menentukan dan 

menghindari suatu penelitian yang tidak mengarah. Adapun rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penggunaan kohesi gramatikal konjungsi pada “Feature 

Human Interest” dalam koran Jawa Pos edisi Juli - Agustus 2017?. 

2. Bagaimanakah ketidaktepatan penggunaan kohesi gramatikal konjungsi 

pada “Feature Human Interest” dalam koran Jawa Pos edisi Juli - 

Agustus 2017?.  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban dari permasalahan yang 

dirumuskan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini mendasarkan pada 

permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan kohesi gramatikal konjungsi pada 

“Feature Human Interest” dalam koran Jawa Pos edisi Juli – Agustus 

2017.  

2. Untuk mendeskripsikan ketidaktepatan penggunaan kohesi gramatikal 

konjungsi yang tidak tepat pada “Feature Human Interest” dalam koran 

Jawa Pos edisi edisi Juli – Agustus 2017. 
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F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, di antaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memperkaya kajian analisis wacana mengenai kohesi, 

khususnya kohesi gramatikal konjungsi dalam “Feature Human 

Interest” pada surat kabar. 

b. Sebagai alat motivasi, setelah dilakukan penelitian ini muncul 

penelitian-penelitian baru sehingga dapat menimbulkan inovasi dalam 

penelitian yang ada. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru/dosen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pengajar untuk memperdalam pemahaman tentang kohesi khususnya 

penggunaan kohesi gramatikal konjungsi dan menuntun guru/dosen 

mengajarkan pembelajaran mengenai wacana kepada siswa. 

b. Bagi pembaca 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

bagi pembaca mengenai penggunaan kohesi gramatikal konjungsi 

dalam tulisan “Feature Human Interest” pada media cetak yang berupa 

surat kabar, dan bermanfaat bagi pembinaan pengetahuan dan 

kepekaan mahasiswa dalam menganalisis wacana media masa dalam 

kajian analisis wacana.  
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G. Penegasan Judul 

Penjelasan untuk menghindari kesalahpahaman istilah serta dapat 

memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam judul 

skripsi, maka perlu adanya penegasan judul. Adapun istilah-istilah tersebut: 

1. Kohesi 

Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dan 

unsur yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik 

atau koheren (Djajasudarma, 1994: 46).  

2. Kohesi Gramatikal 

Kohesi gramatikal (dalam Wiyanti, 2016: 41) adalah hubungan 

semantis antarunsur yang dimarkahi oleh alat gramatikal atau alat bahasa 

yang digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa.  

3. Konjungsi 

Konjungsi adalah kata-kata yang menghubungkan satuan-satuan 

sintaksis, baik antara kata dengan kata, antara frase dengan frase, antara 

klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat (Chaer, 2008: 98). 

4. Kolom  

Kolom (dalam Juwito, 2008: 13) adalah opini singkat seseorang 

yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan 

terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat dalam masyarakat.  

5. Wacana 

Wacana (dalam Setiyadi, 2012: 12) adalah satuan lingual di atas 

kalimat. Satuan-satuan lingual di bawahnya adalah bunyi, suku kata, 

morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat.  
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6. Feature  

Feature (dalam Juwito, 2008: 80) merupakan sebuah “karangan 

khas” yang menuturkan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan 

riwayat terjadinya, duduk perkaranya, proses pembentukannya, dan cara 

kerjanya.  

7. Human Interest 

Human Interest adalah jenis feature yang berkaitan erat dengan 

masalah-masalah kemanusiaan dan kemasyakatan. Feature ini menyajikan 

fakta yang menggugah emosi kemanusiaan, yang menyadarkan 

masyarakat akan harkat dan martabat manusia (Patmono, 1990:114). 

8. Koran  

Koran atau Surat Kabar yaitu media komunikasi yang berisikan 

informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, 

kriminal, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri, dan sebagainya (Yunus, 

2010:29). 

9. Jawa Pos 

Jawa Pos adalah nama surat kabar harian Indonesia yang berpusat 

di Surabaya, Jawa Timur. Jawa Pos merupakan harian terbesar di Jawa 

Timur dan merupakan salah satu harian dengan opah terbesar di 

Indonesia1.  

                                                 
1 http://sir.stikom.edu/id/eprint/655/5/BAB%20II.pdf/  

 

http://sir.stikom.edu/id/eprint/655/5/BAB%20II.pdf/
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka maksud judul 

penelitian ini adalah analisis terhadap penggunaan kohesi pada feature 

human interest dalam koran Jawa Pos berupa kohesi gramatikal konjungsi.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Agar tidak terjadi tumpang tindih baik dalam penguraian maupun 

penjelasannya, perlu di buat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Penegasan Judul dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori yang akan menguraikan tentang Pengertian 

Wacana, Kohesi, Konjungsi, dan Feature Human Interest.  

Bab III Metodologi Penelitian yang berisi tentang Metode Penelitian, 

Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, 

Klasifikasi Data, dan Teknik Analisis Data. 

Bab IV Deskripsi dan Analisis Data yang berisi tentang Frekuensi 

Penggunaan Kohesi Gramatikal Konjungsi, Frekuensi Ketidaktepatan Kohesi 

Gramatikal Konjungsi, Penggunaan Kohesi Gramatikal Konjungsi, dan 

Ketidaktepatan Penggunaan Kohesi Gramatikal Konjungsi.  

Bab V  Penutup berisi tentang Kesimpulan, Implikasi dan Saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis data diperoleh bahwa feature human interest dalam 

koran Jawa Pos edisi Juli – Agustus 2017 terdapat ketepatan penggunaan 

kohesi gramatikal konjungsi yang sering dipakai serta terdapat ketidaktepatan 

penggunaan kohesi gramatikal konjungsi. Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan.  

1. Pertama, secara keseluruhan ada 630 kohesi gramatikal konjungsi yang 

digunakan pada penulisan feature human interest dalam koran Jawa Pos 

edisi Juli – Agustus 2017.   

Hasil penelitian diperoleh data bahwa di dalam Feature Human 

Interest Koran Jawa Pos edisi Juli – Agustus 2017 terdapat penggunaan 

kohesi gramatikal konjungsi koordinatif yang digunakan sebanyak 120 

dengan rincian sebagai berikut: konjungsi dan sebanyak 78 kali, konjungsi 

serta sebanyak 8 kali, konjungsi tapi/tetapi sebanyak 19 kali, konjungsi 

padahal sebanyak 5 kali, dan konjungsi atau sebanyak 10 kali.  

Analisis data penggunaan kohesi gramatikal konjungsi subordinatif 

digunakan sebanyak 474 dengan rincian sebagai berikut: konjungsi sejak 

sebanyak 16 kali, konjungsi ketika sebanyak 11  kali, konjungsi tatkala 

sebanyak 1 kali, konjungsi sementara sebanyak 1 kali,  konjungsi selama  

sebanyak 7 kali, konjungsi sambil sebanyak 3 kali, konjungsi setelah 
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sebanyak 21 kali, konjungsi sebelum sebanyak 4 kali, konjungsi hingga 

sebanyak 32 kali, konjungsi sampai sebanyak 17 kali, konjungsi jika 

sebanyak 6 kali, konjungsi kalau sebanyak 8 kali, konjungsi agar 

sebanyak 8 kali, konjungsi supaya sebanyak 1 kali, konjungsi untuk 

sebanyak 46 kali, konjungsi meskipun  sebanyak 1 kali, konjungsi 

walaupun sebanyak 1 kali, konjungsi seperti sebanyak 14 kali,  konjungsi 

daripada sebanyak 1 kali, konjungsi sebab sebanyak 12 kali, konjungsi 

karena sebanyak 25 kali, konjungsi sehingga  sebanyak 3 kali, konjungsi 

sampai-sampai sebanyak 1 kali, konjungsi dengan sebanyak 71 kali, 

konjungsi bahwa sebanyak 5 kali, dan konjungsi yang sebanyak 158 kali. 

Analisis data penggunaan kohesi gramatikal konjungsi 

antarkalimat digunakan sebanyak 36 dengan rincian sebagai berikut: 

konjungsi kemudian sebanyak 6 kali, konjungsi bahkan sebanyak 9 kali, 

konjungsi selanjutnya sebanyak 2 kali, konjungsi namun sebanyak 16 kali, 

konjungsi selain itu sebanyak 2 kali, dan konjungsi dengan demikian 

sebanyak 1 kali.  

2. Kedua, terdapat 85 ketidaktepatan penggunaan kohesi gramatikal 

konjungsi dalam feature human interest Koran Jawa Pos edisi Juli – 

Agustus 2017. Ketidaktepatan itu meliputi konjungsi tetapi/tapi 6, 

konjungsi padahal 4, konjungsi sedangkan 2, konjungsi sejak 5, konjungsi 

ketika 4, konjungsi selama 2, konjungsi setelah 9, konjungsi sebelum 1, 

konjungsi sampai 3, konjungsi hingga 2, konjungsi supaya 1, konjungsi 

untuk 1, konjungsi seperti 2, konjungsi sebab 10, konjungsi karena 8, 
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konjungsi sampai-sampai 1, konjungsi dengan 7, konjungsi yang 2, 

konjungsi sambil 1, konjungsi kemudian 5, konjungsi namun 2 dan 

konjungsi bahkan 1. Ketidaktepatan lain yang terjadi adalah penggunaan 

kohesi gramatikal konjungsi yang lebih dari satu atau pemborosan dan 

kurang baku sehingga menimbulkan ketidakefektifan kalimat sebanyak 10.  

B. Implikasi 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

hasil ditemukan berupa informasi bahwa kohesi gramatikal konjungsi yang 

digunakan dalam feature human interest Koran Jawa Pos cukup bervariasi 

dan dari keseluruhan penggunaan kohesi gramatikal konjungsi belum 

sepenuhnya benar, masih terdapat ketidaktepatan dalam penulisannya. 

Berbagai ketidaktepatan yang ada dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

para redaksi (penulis feature) dan editor dalam penggunaan kohesi gramatikal 

konjungsi khususnya dalam penulisan feature human interest. Penggunaan 

kohesi gramatikal konjungsi yang tidak tepat dapat menjadikan tidak 

koherennya sebuah kalimat atau paragraf dalam sebuah wacana.  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan koreksi oleh 

redaksi (penulis feature) dan editor koran agar lebih memperhatikan 

penggunaan kohesi gramatikal konjungsi terutama dalam menulis wacana 

dalam koran, agar tidak mengalami ketidaktepatan. Hasil penelitian ini juga 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pengajar dapat menggunakan 

contoh kalimat yang mengandung kohesi gramatikal konjungsi dalam koran 

Jawa Pos tersebut untuk dijadikan contoh dalam membuat kalimat yang baik.  
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C. Saran 

Dengan dasar simpulan penelitian di atas dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut. 

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini hanya merupakan penelitian tahap 

awal, sehingga wajar jika masih terdapat banyak kekurangan dan 

kesalahan dalam analisis. Dengan demikian diperlukan penelitian lebih 

lanjut, karena masih banyak teori analisis lain yang dapat digunakan untuk 

menganalisis wacana lebih dalam lagi.   

2. Penulisi berharap hendaknya dalam menulis karya sastra atau nonsastra 

sebaiknya penulis lebih memperhatikan penggunaan kohesi gramatikal 

konjungsi, karena penggunaan kohesi gramatikal konjungsi dalam tulisan 

dapat berpengaruh kepada para pembaca. 

3. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan masukkan bagi 

para penulis dalam mengembangkan bahasa, khususnya penggunaan 

kohesi gramatikal konjungsi. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian 

lain tentang konjungsi dengan kajian yang berbeda. 
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