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ABSTRAK 

 Putri Herwinda Anggun Tyas. NIM: 1511300953. Skripsi. Analisis Kohesi 

Gramatikal Khotbah Idul Adha 1436 H di Desa Pomah Kecamatan Tulung 

Kabupaten Klaten. Progam Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 

bentuk penanda kohesi gramatikal yang berupa pengacuan (referensi) dalam 

wacana Khotbah Idul Adha 1436 H di Desa Pomah, Kecamatan Tulung 

Kabupaten Klaten? (2) Bagaimanakah bentuk penanda kohesi gramatikal yang 

berupa penyulihan (subtitusi) dalam wacana Khotbah Idul Adha 1436 H Di desa 

Pomah, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? (3) Bagaimanakah bentuk penanda 

kohesi gramatikal yang berupa pelesapan (elipsis) dalam wacana Khotbah Idul 

Adha 1436 H Di desa Pomah, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? (4) 

Bagaimanakah bentuk penanda kohesi gramatikal yang berupa perangkaian 

(konjungsi) dalam wacana Khotbah Idul Adha 1436 H Di desa Pomah, Kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten?. 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 

berupa satuan lingual berupa aspek gramatikal, yaitu data pengacuan, penyulihan, 

pelesapan, dan perangkaian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data tulis, 

yaitu naskah khotbah Idul Adha 1436 H di desa Pomah kecamatan Tulung 

kabupaten Klaten. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

simak dan dilanjutkan dengan teknik catat. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah metode Agih dengan teknik dasar Bagi Unsur Langsung 

(BUL) dan teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik lesap dan teknik ganti. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan beberapa hal: (1) kohesi 

gramatikal pengacuan yang ditemukan sejumlah 44 data berupa pengacuan 

persona, demonstratif, dan komparatif. (2) Kohesi gramatikal penyulihan 

ditemukan 4 data berupa penyulihan pada kata dan frasa. (3) Kohesi gramatikal 

pelesapan ditemukan 3 data berupa pelesapan pada frasa. (4) Kohesi gramatikal 

perangkaian ditemukan data sejumlah 50 data berupa perangkaian bermakna 

sebab-akibat, pertentangan, konsesif, tujuan, penambahan, pilihan, harapan, dan 

cara. Dari hasil analisis data kohesi gramatikal yang mendominasi dalam 

penelitian ini adalah kohesi gramatikal perangkaian. 

 

Kata Kunci: analisis wacana, khotbah Idul Adha, kohesi gramatikal.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dinyatakan secara lisan 

seperti pidato, ceramah, khotbah, dan dialog, atau secara tertulis seperti 

cerpen, novel, buku, surat, dan dokumen tertulis, yang dilihat dari struktur 

lahirnya (dari segi bentuk) bersifat kohesif (Sumarlam, 2010:30). 

Wacana yang utuh dibangun oleh unsur kohesi dan unsur koherensi. 

Unsur kohesi berkenaan dengan unsur pendukung (bentuk) yang runtut, 

sedangkan koherensi berkenaan dengan segi isi (informasi). Wacana dapat 

dikatakan ideal apabila dibangun oleh kalimat-kalimat bahkan paragraf-

paragraf. Paragraf tersebut dibangun oleh sejumlah kalimat yang saling 

berkaitan, yang membentuk sebuah pikiran pokok, yang didukung oleh 

kalimat utama dan kalimat penjelas. 

Wacana memiliki dua unsur pendukung utama, yaitu unsur dalam 

(internal) dan unsur luar (eksternal). Unsur internal berkaitan dengan aspek 

formal kebahasaan. Sedangkan unsur eksternal berkenaan dengan hal-hal di 

luar wacana itu sendiri. Kedua unsur tersebut membentuk satu kepaduan 

dalam suatu struktur yang utuh dan lengkap (Achmad HP dan Alek Abdullah, 

2013:134). Senada dengan pendapat Mulyana bahwa wacana yang utuh 

adalah wacana yang lengkap, yaitu mengandung aspek-aspek yang terpadu 

dan menyatu berupa aspek kohesi dan aspek koherensi (Mulyana, 2005:25).
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Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau 

terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang 

berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan 

secara lisan atau tertulis (Henry Guntur Tarigan, 2005:27). Kohesif 

merupakan salah satu ciri wacana, disamping itu kohesi juga dapat dipakai 

sebagai alat interpretasi wacana dari struktur kalimat. Apabila suatu kalimat 

memiliki keruntutan hubungan struktur antar kalimat maka disebut kohesif. 

Jadi kohesi adalah keruntutan hubungan antar kalimat (Pranowo,1996:81). 

Kepaduan wacana yang ditandai adanya sarana kohesi tidak hanya 

terdapat pada wacana yang menggunakan bahasa Indonesia, ataupun bahasa 

asing saja. Kepaduan wacana juga terdapat pada wacana bahasa daerah, salah 

satunya bahasa Jawa. Bahasa Jawa digunakan oleh masyarakat Jawa dalam 

interaksi sosial, baik secara lisan maupun secara tertulis. 

Bahasa Jawa lisan digunakan dalam media massa audio seperti radio, 

audio-visual seperti televisi/ TV, bahasa tulis digunakan dalam media massa 

cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Dalam wacana terdapat 

penyapa dan pesapa. Wacana lisan penyapa adalah pembicara, sedangkan 

pesapa adalah pendengar. Wacana tulis penyapa adalah penulis, dan pesapa 

adalah pembaca. 

Wacana khotbah Idul Adha merupakan salah satu bentuk penyampaian 

bahasa yang pada umumnya disampaikan oleh khotib atau pengkhotbah, 

dalam hal ini penggunaan bahasa dari khotib akan diteliti dengan analisis 

wacana yaitu meneliti dari segi kohesi gramatikalnya.  
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Naskah khotbah Idul Adha dipilih penulis sebagai data penelitian 

karena terdapat beberapa hal yang menarik. Pertama,  karena bahasa yang 

digunakan khotib dalam menyampaikan khotbah menggunakan bahasa Jawa. 

Bahasa Jawa digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan kebaikan dan 

dapat menyebarkan nilai-nilai agama khususnya agama Islam. Sedangkan saat 

perayaan-perayaan besar agama Islam di masyarakat Jawa sudah banyak 

khotbah-khotbah yang menggunakan bahasa Indonesia. Namun tidak dengan 

khotbah Idul Adha 1436 di Desa Pomah, khotibnya menggunakan bahasa 

Jawa dalam penyampaiannya, sehingga dapat digunakan sebagai data yang 

kemudian diteliti lebih lanjut. 

Kedua, menurut pengamatan penulis belum ada pembahasan atau 

penelitian yang mengkaji wacana Khotbah Idul Adha di Desa Pomah, 

sehingga peneliti berani mengambil naskah khotbah Idul Adha di Desa 

Pomah sebagai data penelitian. Ketiga, belum banyak penelitian yang 

menggunakan wacana khotbah sebagai datanya, maka dari itu penulis tertarik 

untuk menggunakan wacana khotbah idul adha sebagi data penelitian. Peneliti 

tertarik dengan bahasa Jawa yang digunakan khotib dalam menyampaikan 

khotbah Idul Adha di Desa Pomah. Data tersebut akan diteliti dari segi kohesi 

gramatikalnya. 

B. Pembatasan Masalah 

Topik penelitian adalah wacana khotbah Idul Adha yang dikaji dari 

kohesi gramatikalnya. Wacana khotbah Idul Adha difokuskan di Desa 

Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dan hanya fokus mengkaji 
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penanda kohesi gramatikalnya saja. Wacana khotbah yang dimaksud peneliti 

di sini adalah naskah khotbah yang digunakan khotib dalam menyampaikan 

khotbah Idul Adha 1436 H. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah aspek pengacuan(referensi) dalam wacana Khotbah Idul 

Adha 1436 H di Desa Pomah, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? 

2.  Bagaimanakah aspek penyulihan (substitusi) dalam wacana Khotbah Idul 

Adha 1436 H di Desa Pomah, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? 

3. Bagaimanakah aspek pelesapan (elipsis)dalam wacana Khotbah Idul Adha 

1436 H di Desa Pomah, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? 

4. Bagaimanakah aspek perangkaian (konjungsi) dalam wacana Khotbah Idul 

Adha 1436 H di Desa Pomah, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian wacana khotbah Idul Adha 1436 H di Desa Pomah 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan aspek pengacuan (referensi) yang mendukung 

kepaduan bentuk wacana Bahasa Jawa dalam Khotbah Idul Adha 1436 

H di Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. 
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2. Mendeskripsikan aspek penyulihan (substitusi) yang mendukung 

kepaduan bentuk wacana Bahasa Jawa dalam Khotbah Idul Adha 1436 

H di Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. 

3. Mendeskripsikan aspek pelesapan (elipsis) yang mendukung kepaduan 

bentuk wacana Bahasa Jawa dalam Khotbah Idul Adha 1436 H di Desa 

Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. 

4. Mendeskripsikan aspek perangkaian (konjungsi) yang mendukung 

kepaduan bentuk wacana Bahasa Jawa dalam Khotbah Idul Adha 1436 

H di Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. 

  

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan dapat memberi manfaat yang baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat  diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian analisis kohesi gramatikal khotbah Idul Adha  

diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi 

perkembangan bahasa Jawa, khususnya dalam bidang kajian wacana. 

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu 

dan pengetahuan secara teoretis kepada pembaca dalam hal kajian 

wacana tulis yang ditinjau dari segi kohesi gramatikal. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pembaca dalam 

memahami isi wacana bahasa Jawa khususnya wacana dalam 

Khotbah Idul Adha 1436 H di Desa Pomah, Tulung, Klaten. 

b. Penelitian dapat menjadi bahan acuan penelitian berikutnya 

dengan permasalahan yang sama yakni analisis wacana dari segi 

kohesi gramatikal, atau lebih luas lagi dari segi kohesi 

gramatikal dan leksikal serta dari segi koherensi dengan sumber 

data yang berbeda. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 3 bab, masing-

masing bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Landasan Teori yang berisi pengertian wacana, jenis-jenis 

wacana, kohesi,wacana tulis, pengertian khotbah, hasil penelitian yang 

relevan, dan kerangka pikir. 

Bab III Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, data dan 

sumber data, alat penelitian, populasi dan sampel, metode dan teknik 

pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, dan  teknik penyajian 

hasil analisis. 
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Bab IV Hasil Penelitian, yang berisi analisis data penanda kohesi 

gramatikal meliputi pengacuan, penyulihan, pelesapan dan perangkaian; dan 

pembahasan yang berisi tentang hasil dari analisis data yang berupa penanda 

kohesi gramatikal dalam naskah khotbah Idul Adha 1436 H di Desa Pomah 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 

Bab V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran. 
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„yakni Ø membagi kesenangan dan kebahagiaan kepada orang yang 

masih hidup Ø serba kekurangan,‟ 

 

(30/99e) yakni Ø mbagi daging kurban. 

„yakni Ø membagi daging kurban.‟ 

 

Terlihat pada data (30/99d) setelah kata kanthi „dengan‟ yang 

terdapat pada awal kalimat dilesapkan kalimat masih gramatikal, namun pada 

kata kanthi „dengan‟ yang terdapat pada akhir kalimat, kalimat menjadi tidak 

padu, informasi menjadi tidak jelas, maka konjungsi kanthi „dengan‟ yang 

terdapat pada akhir kalimat tersebut harus dihadirkan. Sedangkan pada data 

(30/99e) konjungsi cara kanthi „dengan‟ setelah dilesapkan kalimat masih 

berterima dan gramatikal, maka kata kanthi „dengan‟ pada data (30/99e) wajib 

hadir. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik ganti. 

(30/99e) yakni                              mbagi kasenengan lan kebahagiaan dateng 

 

 

 

tiyang-tiyang ingkang kawontenanipun taksih gesang   

 

 

sarwo kekirangan, 

 

„yakni                           membagi kesenangan dan kebahagiaan  

 

 

 

kepada orang yang masih hidup                           serba kekurangan,‟ 

 

 

 

(30/99f) yakni                             mbagi daging kurban. 

 

 

 

„yakni                              membagi daging kurban.‟ 
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*mawi 
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Hasil analisis pada data (30/99e) dan (30/99f) adalah konjungsi cara 

kanthi dapat diganti dengan konjungsi cara mawi „dengan‟ karena kalimat yang 

digunakan pada data menggunakan ragam bahasa krama. Jadi kata mawi 

„dengan‟ bisa menggantikan kata kanthi „dengan‟ yang termasuk ragam krama. 

 

B. Pembahasan 

Salah satu kajian wacana yaitu khotbah. Khotbah merupakan 

kegiatan dakwah yang paling efektif yang bertujuan untuk mengajak orang 

lain untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan dengan memberi nasihat yang 

isinya berupa ajaran agama. Dalam ajaran agama Islam ada beberapa 

macam jenis khotbah salah satunya adalah khotbah Idul Adha di desa 

Pomah Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten 

wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan terbesar, yang 

direalisasikan melalui karangan yang utuh. Bersifat kohesi dan koherensi, 

dan dinyatakan secara lisan maupun tertulis. 

Wacana yang terdapat dalam khotbah Idul Adha dapat dikatakan 

kohesif, karena kalimat-kalimatnya tersusun secara padu. Kekohesifan 

tersebut ditandai dengan adanya penanda-penanda kohesi gramatikal.dalam 

wacana khotbah Idul Adha 1436 H di desa Pomah kecamatan Tulug 

kabupaten Klaten ditemukan penanda kohesi gramatikal berupa pengacuan 

(referensi), penyulihan (substitusi), pelesapan (elipsis), dan perangkaian 

(konjungsi). Data yang ditemukan pada wacana khotbah Idul Adha 1436 H 
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di desa Pomah kecamatan Tulung kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel I. Dominansi Penanda Kohesi Gramatikal pada Wacana 

Khotbah Idul Adha 1436 H di Desa Pomah Kecamatan Tulung 

Kabupaten Klaten 

 

No. Penanda Kohesi Gramatikal Nomor Data Jumlah 

1.  Pengacuan (referensi) 1-44 44 

2. Penyulihan (substitusi) 45-48 4 

3. Pelesapan (elipsis) 49-51 3 

4. Perangkaian (konjungsi) 52-101 50 

Jumlah 101 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam wacana khotbah Idul 

Adha 1436 H di desa Pomah kecamatan Tulung kabupaten Klaten ditemukan 

kohesi gramatikal dengan jumlah 101 data. Pengacuan (referensi) yang ditemukan 

sejumlah 44 data yang ditunjukan pada data nomor 1 sampai dengan 44. 

Penyulihan (substitusi) yang ditemukan sejumlah 4 data yakni substitusi nomina 

sejumlah 1 data dan substitusi frasal sejumlah 3 data yang ditunjukkan pada data 

nomor 45 sampai dengan 48. Pelesapan (elipsis) yang ditemukan sejumlah 3 data 
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yang ditunjukkan pada data nomor 49 sampai dengan 51. Perangkaian (konjungsi) 

yang ditemukan sejumlah 50 data. 

Dari uraian di atas, hasil penelitian yang ditemukan dalam wacana 

khotbah Idul Adha 1436 H di desa Pomah kecamatan Tulung kabupaten Klaten 

kohesi gramatikal yang ditemukan didominasi oleh perangkaian (konjungsi) 

dengan jumlah data sebanyak 50 data. Perangkaian (konjungsi) berfungsi untuk 

menghubungkan antar klausa atau antar kalimat, sehingga pendengar dapat 

memahami suatu tuturan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa konjungsi 

dibutuhkan untuk membentuk kalimat yang kohesif. 

Pengacuan (referensi) merupakan jenis penanda kohesi gramatikal yang 

terdapat dalam wacana khotbah Idul Adha 1436 H di desa Pomah, kecamatan 

Tulung, kabupaten Klaten yang menduduki posisi kedua terbanyak setelah 

perangkain (konjungsi). Penanda kohesi gramatikal pengacuan (referensi) yang 

terbanyak adalah pengacuan persona I. Hal ini membuktikan bahwa kata ganti 

orang pertama tersebut paling banyak digunakan dalam penyampaian khotbah. 

Pengacuan pronomina persona I dominan karena dalam menyampaikan khotbah, 

khotib selalu menekankan kepada semua jama‟ah untuk selalu berbuat kebaikan, 

dan juga bentuk pengacuan persona I akan diulang-ulang untuk memperjelas, 

supaya informasi yang disampaikan khotib dapat diterima dengan baik oleh 

jamaah. Pengacuan persona I kata  „kita‟ yang merujuk kepada khotib dan jamaah 

yang menjadi pokok dari penyampaian khotbah, khotbah tidak akan berjalan tanpa 

adanya khotib dan jamaah. 
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Pelesapan (elipsis) merupakan penanda kohesi gramatikal yang paling 

sedikit ditemukan dalam wacana khotbah Idul Adha 1436 H di desa Pomah, 

kecamatan Tulung, kabupaten Klaten. Pelesapan berfungsi untuk menghasilkan 

kalimat yang efektif, efisien, mencapai aspek kepaduan wacana, untuk kepraktisan 

berbahasa, dan bagi pendengar berfungsi untuk mengaktifkan pikirannya terhadap 

hal-hal yang tidak diungkapkan dalam satuan bahasa. Jumlah pelesapan yang 

tidak banyak disebabkan karena wacana yang dimuat pada khotbah harus jelas, 

karena dalam penyampaian suatu ilmu pengetahuan tentang agama tidak dapat 

disingkat, agar pesan-pesan yang dimaksud dapat tersampaikan dan diterima jelas 

oleh jamaah.  

Kohesi gramatikal yang terdapat dalam wacana khotbah Idul Adha 1436 

H di Desa Pomah Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yakni pengacuan, 

penyulihan, pelesapan, dan perangkaian. Keempat penanda tersebut berperan 

membentuk keutuhan bentuk dan makna pada wacana khotbah. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang kohesi 

gramatikal dalam wacana khotbah Idul Adha 1436 H di desa Pomah 

kecamatan Tulung kabupaten Klaten dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengacuan (referensi) yang terdapat pada wacana khotbah Idul Adha 1436 

H di desa Pomah kecamatan Tulung kabupaten Klaten ditemukan 

sebanyak 44 data, yang terdiri dari pengacuan persona sebanyak 26 data 

meliputi 18 data untuk pronomina persona I yang ditemukan adalah kata 

kula, kawula „saya‟ dan kita „kita‟ dan 8 data untuk pronomina persona III 

yang ditemukan adalah kata panjenenganipun „beliau‟, -ipun „-nya‟. 

Pengacuan demonstratif sebanyak 15 data meliputi 8 data untuk 

demonstratif waktu yang ditemukan adalah kata sak menika, menika 

„sekarang‟ (waktu kini), nembe mawon „baru saja‟, menika „ini‟ yang 

mengacu pada waktu lampau, kata sak mangke „nanti‟ yang mengacu pada 

waktu yang akan datang, kata enjing „pagi‟ sedoso dzulhijah „sepuluh 

dzulhijah‟. Demonstratif tempat ditemukan data sebanyak 7 data yaitu kata 

ing mushola-mushola „di mushola-mushola‟ masjid-masid „masjid-

masjid‟, makkah „mekah‟ donya „dunia‟ arofah „arafah‟ tanah suci 

makkah „tanah suci mekah‟ ngalam donya „alam dunia‟ dalemipun 
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„rumahnya‟. Pengacuan komparatif sebanyak 3 data yang ditemukan 

adalah kata kados „seperti‟ 

2. Penyulihan (substitusi) sebanyak 4 data yang ditemukan adalah substitusi 

nominal dan substitusi frasal. 

3. Pelesapan (elipsis) sebanyak 3 data yang berupa pelesapan frasa, dan tidak 

ditemukan pelesapan kata, klausa, dan kalimat. 

4. Perangkaian (konjungsi) sebanyak 50 data yang terdiri dari konjungsi 

sebab-akibat sebanyak 5 data yang ditemukan adalah kata keranten 

„karena‟ dan kata pramila „maka‟, konjungsi pertentangan  sebanyak 2 

data yang ditemukan adalah kata ananging „tetapi‟, konjungsi konsesif 

sebanyak 4 data kata yang ditemukan adalah senaosa „walaupun‟, 

konjungsi tujuan sebanyak 4 data, kata yang ditemukan adalah supados 

„supaya‟, konjungsi penambahan sebanyak 23 data, kata yang ditemukan 

adalah lan „dan‟, ugi „juga‟dan sarta „serta‟, konjungsi pilihan sebanyak 3 

data kata yang ditemukan berupa kata utawa, utawi „atau‟ dan napa „apa‟, 

konjungsi harapan sebanyak 2 data kata yang ditemukan berupa mugi-

mugi „semoga/ mudah-mudahan‟, dan  konjungsi cara sebanyak 7 data, 

kata yang ditemukan adalah kata kanthi „dengan‟. 

 

B. Saran 

Penelitian wacana khotbah belum banyak dikaji, penelitian ini 

masih perlu dilakukan dan dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk 

menyempurnakan dan memberi sumbangan kepada ilmu 
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kebahasaan. Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan 

mengkaji kohesi leksikal atau koherensinya. Dapat juga dikaji 

dengan menggunakan tinjauan lain, seperti alih kode dan campur 

kode, pragmatik, dsb. Jadi masih terbuka lebar kesempatan untuk 

para peneliti untuk mengkaji wacana dengan data yang berbeda 

dan dengan tinjauan yang berbeda. 
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