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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian
Kita, sebagai manusia perlu berkomunikasi dengan orang lain didalam kehidupan sehari-hari. Untuk berkomunikasi dengan orang lain, manusia menggunakan bahasa. Ada begitu banyak cara yang dapat kita gunakan dalam berkomunikasi. Dan media massa adalah salah satu cara manusia untuk berkomunikasi. Bahasa memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh para penggunanya termasuk media massa. Bahasa merupakan sarana penting untuk berkomunikasi antara penulis dan pembaca, serta pembicara dan pendengar yang ingin berkomunikasi. Penulis harus mampu mengguasai bahasanya sehingga pesan yang dikomunikasikan dapat diterima dengan baik. Sebagai alat komunikasi, bahasa adalah sistematis terstruktur kode untuk menegosiasiakan makna dan menjalankan tugasnya. Dalam bentuk tertulis, teks diharapkan untuk menggabungkan semua aturan bahasa. "Teks yang digunakan dalam linguistik untuk merujuk ke bagian manapun, lisan, atau tertulis, sepanjang apapun yang tidak membentuk suatu kesatuan yang utuh (Halliday dan Hasan 1976:1)”. Jadi di dalam teks, semua kalimat harus saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh dan kohesif. Suatu teks di dalam media massa harus ditafsirkan oleh pembaca dalam cara yang sama seperti yang dimaksudkan oleh penulis. Keharmonisan dan keterpaduan dalam teks harus selalu terjaga dengan baik, atau pembaca tidak bisa memahami makna yang dimaksudkan. Dengan demikian, teks diharuskan kohesif (saling mengikat) serta koheren (terkait). Koherensi teks dibantu oleh penggunaan yang tepat dari perangkat kohesif. 
Kohesi adalah hubungan gramatikal leksikal antara unsur-unsur yang berbeda dari teks. Perangkat kohesif dalam teks atau bahasa adalah alat untuk menunjukkan dan untuk menjaga hubungan baik antara kalimat satu dengan yang lain harus bersatu sehingga kalimat tetap bersatu erat. Kohesi terletak pada hubungan yang dibentuk antara dua kalimat atau lebih. Ketika teks pada media massa tidak kohesif, sulit untuk pembaca menangkap apa yang penulis ingin komunikasikan, karena pembaca tidak memahami isi pesan dan teks dapat kehilangan Poin-poin Pentingnya. “Kohesi adalah keadaan dimana penafsiran beberapa elemen dalam wacana sangat tergantung pada kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kohesi mengacu pada berbagai kemungkinan yang ada untuk menghubungkan satu kalimat dan dengan kalimat lainnya yang telah ada sebelumnya”. Perangkat kohesif untuk mengikat potongan-potongan dari teks yang bersatu dengan cara tertentu. Hubungan kohesif adalah hubungan antara dua elemen atau lebih dalam sebuah teks yang tidak bergantung kepada struktur. Selain itu, Guy Cook dalam bukunya “Discourse and literature” (Wacana Sastra) (1994) Menulis bahwa “Peningkatan kohesi sampai titik tertentu, mungkin membuat teks lebih jelas dan mengurangi keambiguan (hal 35). Dengan kata lain, sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui hubungan antara kalimat sebelum mereka dapat memahami keseluruhan teks. Ketika kita membaca sebuah teks, kita perlu memahaminya dan untuk itu, kita perlu dibantu oleh hubungan dikedua kohesi gramatikal dan kohesi leksikal, yaitu referensi, subtitusi, ellipsis, konjungsi, pengulangan, dan penggabungan. Hubungan ini disebut hubungan kohesif. Hubungan kohesif dapat dilihat pada kalimat berikut:
·	Roni mengambil jaketnya dan mengantungkannya pada gantungan.
Kata ini berkaitan dengan bentuk-bentuk pronominal jaket Roni. Perangkat kohesif memiliki peran penting dalam berkomunikasi dan pembelajaran bahasa. Dalam berkomunikasi, perangkat kohesif diperlukan untuk memungkinkan pembaca untuk memahami hubungan antara kalimat dan menyediakan semua bagian yang hilang diantara bagian yang berbeda dari keseluruhan kalimat.
Dalam teks ini, penulis memilih rubrik di dalam Majalah Femina yang di sebut “Gado-Gado”. Sebagaimananya pada teks “Gado-Gado”, penulis artikel dapat menulis pada setiap topik yang menarik. Topik-topiknya dapat berhubungan dengan cinta, pernikahan, keluarga, kebiasaan buruk, anak-anak, dan banyak topik lainnya.
Penulis telah memilih majalah Femina karena memiliki sirkulasi yang cukup luas, khususnya dikalangan perempuan di Indonesia. Majalah Femina merupakan media untuk perempuan untuk mendapatkan bermacam-macam jenis informasi. Karena mengirimkan informasi adalah fungsi yang paling penting dari media massa, bahasanya harus sederhana, yang tersusun dengan baik, rapi dan efektif.

Berdasarkan informasi yang akurat, majalah Femina telah dianugerahi “Adi Negoro“. Karena apresiasinya di bidang pers, sebagai majalah yang memberikan bacaan yang berpendidikan untuk wanita dewasa. Dan juga, majalah Femina di berikan Piala “Adi Nugroho“ karena telah beredar selama lebih dari 20 tahun.
Penulis meneliti perangkat kohesif terhadap bahasa pada artikel “Gado-Gado“. “Gado-Gado” adalah teks yang relatif panjang dan menarik dengan caranya yang menghibur. Penulis ingin mengetahui perangkat kohesif yang digunakan untuk mengikat kalimat di dalam teks. Penelitian ini berkaitan dengan kohesi, baik gramatikal maupun leksikal, yang berhubungan dengan pilihan kata dan penggunaan kata-kata. Oleh karena itu penulis menganalisis baik kohesi gramatikal dan leksikal diantara kalimat dalam artikel “Gado-Gado”.

B. Pernyataan Masalah
Pernyataan masalah dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui : perangkat kohesif apa yang digunakan dalam INFO KITA. Masalah utamanya adalah terkait dalam tiga pertanyan berikut:
1.	Apa jenis perangkat kohesif gramatikal yang digunakan dalam teks “Gado-Gado”?
2.	Apa jenis perangkat kohesif Leksikal yang di gunakan dalam teks “ Gado-Gado”?

3. 	Jenis perangkat kohesif manakah yang harus digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya didalam teks “Gado-Gado”?

C.	Tujuan
		Melihat dari fenomena perangkat kohesi pada teks “Gado-Gado” dalam Majalah Femina, penulis memfokuskan pengamatannya dalam menggejar beberapa langkah sebagai berikut:
1.	Mendiskripsikan jenis perangkat kohesi gramatikal yang digunakan dalam rubrik “Gado-Gado”.
2.	Mendiskripsikan jenis perangkat kohesif leksikal yang digunakan dalam rubrik “Gado-Gado”.
3.	Mendiskripsikan jenis perangkat kohesif yang paling sering muncul untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya.
		Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian yang lebih baik tentang perangkat kohesif, khususnya Kohesi Gramatikal dan Kohesi Leksikal pada teks yang digemari dalam majalah yang di senangi oleh banyak orang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa kontribusi terhadap pembaca.

D. Manfaat Penelitian
		Pentingnya dari penelitian ini adalah untuk memberikan kejelasan pola atau karakteristik perangkat kohesif yang digunakan dalam artikel “Gado-Gado” dalam Majalah Femina, diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Sastra, terutama mereka yang menspesialisasikan Linguistik sebagai mata pelajaran pokok mereka. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini akan memberikan beberapa wawasan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sejenis.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan
		Ruang lingkup penelitian ini, adalah penggunaan perangkat kohesif didalam teks. Dan keterbatasan penelitian ini adalah teks tersebut.
		Teks-teks yang digunakan sebagai sumber data berasal dari tiga teks dalam artikel Majalah Femina.

F. Definisi Istilah
		Untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis skripsi ini dan pembaca, istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini hendaknya dimengerti sebagai definisinya mengatakan bahwa:
1.	 Perangkat kohesif adalah perangkat yang digunakan untuk menempel satu klausul lain ke dalam kalimat dan satu kalimat lain dalam sebuah paragraf dan membuat teks komunikatif (Halliday dan Hasan 1976 P.229)
2. 	Perangkat Kohesif Gramatikal adalah tata bahasa dan leksikal dalam teks atau kalimat yang memegang teks bersama-sama dan memberikan makna. Hal ini terkait dengan konsep yang lebih luas dari koherensi, ada dua jenis utama dari kohesi tata bahasa yang didasarkan padastruktur konten, dan kohesi leksikal yang didasarkan pada isi leksikal dan pengetahuan latar belakang. pemikiran terbaik bukan sebagai unit gramatikal saja, melainkan sebagai unit dari jenis yang berbeda (Unit Semantik) (Halliday dan Hasan 1976 P.293)
3.	Perangkat Kohesif Leksikal adalah  Majalah atau sebuah bacaan/wacana yang di publikasikan secara berkala dimana di dalamnya terdapat artikel atau cerita dari beberapa penulis (The Oxford paperback dictionary p.381).
4.	Teks “Gado-Gado” adalah sebuah karangan atau cerita pendek yang terdapat dalam Majalah Femina. Majalah Femina adalah majalah mingguan dan diterbitkan sekali dalam seminggu. Beranekaragam isi didalam majalah Femina, seperti halnya rubrik mode, rubrik keluarga, rubrik cerita lucu, yang selanjutnya disebut “Gado-Gado”.

G. Organisasi Penelitian
		Penelitian ini dikemukakan dalam lima bab. Bab Pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, pertanyaan masalah-masalah, tujuan penelitian, makna penting penelitian, ruang lingkup dan batasan, definisi istilah, organisasi penelitian. Dalam Bab kedua, penulis memberikan tinjauan ulang secara singkat dari teori dasar yang digunakan dan beberapa karya sastra yang berhubungan. Bab ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang berisi pendekatan penelitian, sumber data instrument, metode pengumpulan data, metode analisis data. Dalam bab ke empat dan kelima, penulis menjelaskan analisis dari teks dan kesimpulan data yang didapat setelah analisis dibuat.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA

		Penulis  mengakui bahwa penelitan ini tidak akan bekerja dengan baik jika tidak ada sumber sastra terpercaya. Dalam bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang penulis gunakan dalam menganalisis data. Teori yang digunakan dalam menyelidiki perangkat kohesif berada dalam lingkup analisis wacana. Dalam kaitannya pada analisis data, penulis akan menerapkan teori Halliday dan Hasan dalam kohesi.
A. TEKS
8
		Analisis wacana merupakan penelitian tentang bahasa yang digunakan dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk lisan untuk keperluan berkomunukasi dalam mempelajari penelitian bahasa, didalam studi bahasa, ada tiga pandangan seperti yang ditujukan oleh brown dan Yule. Yaitu kalimat sebagai objek penelitian, teks sebagai produk penelitian dan wacana sebagai proses penelitian. Kalimat sebagai objek penelitian merupakan objek yang statis, objek bukan sebagai dinamis. Kalimat tersebut tidak memiliki produsen dan tidak ada penerima/pembaca. Seringkali bahwa penulis menciptakannya kalimat yang digunakan sebagai contoh untuk penjelasan. Teks di perpanjang sebagai pandangan produk memiliki produsen dan penerima kalimat. Dalam pandangan ini, ikatan kohesif ada diantara unsur-unsur dalam kalimat yang terhubung dari sedemikian rupa teks yang bahwa salah satu kata atau frase yang terkait dengan kata atau frase lain. Wacana sebagai tampilan proses, terdiri dari kata-kata, frase, dan kalimat. Kata frase, kalimat yang muncul dalam wacana adalah bukti upaya oleh produsen (pembaca/penulis) untuk berkomunikasi atau pesannya ke sebuah penerima (pendengar/pembaca). Karena ada tiga sudut pandangan, penulis dalam makalah ini mengambil dalam pandangan ke dua. Contohnya teks sebagai produk, berurusan dengan penelitian ini, produser dari penulis data adalah majalah Femina dan penerima adalah pembaca majalah Femina .

B. KOHESI
		Sebagaimana yang dinyatakan oleh Halliday dan Hasan, bahwa bahasa dapat dinyatakan melaui konsep kohesi (Halliday dan Hasan 1976:5). Konsep kohesi adalah satu semantic, mengacu pada hubungan teks. Bahasa dapat dijelaskan sebagai sistem strata ganda, yaitu semantic (makna), yang lexicogrammatical (bentuk) dan fonologi dan ortografi (ekspresi) strata. Dalam bentuk lexicogrammatical, ia memiliki “kata-kata” istilah popular untuk menggunakan pilihan kata dan stuktur gramatikal. Prinsip dalam bahasa adalah bahwa lebih banyak arti umum disajikan melaui tata bahasa dan makna yang lebih spesifik memalui kosa kata. Kohesi, menurut Halliday dan Hasan, adalah kondisi yang diperlukan untuk membuat sebuah teks (1976:298). Sebuah teks, yang terdiri dari banyak kalimat, adalah satuan makna. Sebagai unit makna, kalimat dalam teks harus terkait satu sama lain. Kesatuan teks terletak pada hubungan kohesif antara kalimat didalamnya. Dengan demikian, kohesi adalah hubungan antara kalimat dalam teks dan perangkat kohesif adalah alat. Itulah mengapa perlu pengikat untuk mengikatnya secara bersamaan yang disebut perangkat kohesif.
		Sebagaimana dinyatakan dalam paragraph sebelumnya, analisis wacana terdiri dari  dua hal. Salah satunya berkaitan dengan organisasi bahasa diatas kalimat atau diatas klausa. Dengan kata lain, berhubungan dengan organisasi bahasa teks. Organisasi bahasa dalam teks dapat diwujudkan melalui kohesif penanda. Penanda keberadaan mereka membuat kalimat didalam teks semacam itu disebut kekompakan.
		Hubungan kohesif adalah hubungan yang berfungsi sebagai perekat. Mereka tetap menjadi satu kalimat pada kalimat lain didalam teks. Hubungan ini membuat teks mudah dipahami. Ada dua jenis hubungan kohesif, yang pertama adalah tata bahasa kohesi dan yang kedua adalah kohesi leksikal. kohesi gramatikal adalah analisis melalui bentuk bahasa yang disebutkan sebelumnya yang dapat disampaikan melalui referensi, substitusi, ellipsis, dan konjungsi. Kohesi leksikal adalah analisis melalui pemilihan kosa kata, dan analisis hubungan leksikal yang dapat dicapai melalui pengulangan dan kolokasi (Halliday dan Hasan 2976:4).
1. KOHESI GRAMATIKAL
		Halliday dan Hasan (1976:6) mengatakan bahwa kohesi gramatikal yang berarti bahwa beberapa bentuk yang diwujudkan melaui tata bahasa ada empat bagian kohesi gramatikal yang akan dijelaskan yaitu referensi, substitusi, ellipsis, dan konjungsi.

2. REFERENSI
		Dalam kasus referensi, informasi yang akan diambil adalah makna referensial, identitas atau kategori pemikiran yang sedang diacu dan kohesi terletak pada kelangsungan referensi. Pernyataan ini diberikan oleh Halliday dan Hasan (1976:31). Referensi mengacu kepada sesuatu, yang apa akan kita sampaikan pada sesuatu hal. Item referensi mungkin exophora (situasional) atau endosphora (tekstual). Membahas referensi, penulis hanya berfokus pada referensi endophoric yang mungkin anaphora (untuk melanjutkan) atau cataphora (setelah).
a) ENDOPHORIC
	Sebuah item referensi dimana interpretasi terletak dalam teks.
1. 	ANAPHORIC : hubungan yang melihat kebelakang dalam teks untuk    interpretasinya.
	Contoh :
	bring the canapés there. Eat it them they taste so yummy.
	“Them and they” menangacu pada canapés yang digunakan dalam kalimat sebelumnya.
Radit membeli sepeda baru, dan dengan sepedanya itu ia menelusuri kota Surabaya.
“Nya” mengacu pada Radit.
2.	CATAPHORIC : hubungan yang berharap dalam teks untuk perusahaan interpretasi.
	Everyone likes him. Alex has such a good habbit all gonna to like him.
	“Him” mengacu pada Alex.
	Dengan sepedanya itu Dimas menelusuri kota Gresik
	“Nya” mengacu pada Dimas.
3. JENIS REFERENSI
Referensi berasal dari dua jenis : personal dan demonstrative.
a.	Referensi personal digunakan untuk merujuk kepada orang-orang relevan dan benda-benda dalam teks melaui kategori orang (I, me, my, mine, you, yours, we, us, our, ours, he, him, they, them, it, its, one’s).
	Contoh :
	Martin telah pindah ke rumah baru. Dia telah membangunnya akhir tahun. Istrinya senang dengan itu.
	Pak Eddy adalah seorang konglomerat. Ia baru saja membeli mobil rollroyce. Mobilnya berwarna biru dan harganya selangit.
b. 	Referensi demostratif digunakan untuk merujuk kepada bentuk petunjuk verbal (this, these, here, there, that, those, them).
	Contoh :
	Dewi membeli pajero baru. Itulah yang saya ingin beli.
	“Itulah” referensi demonstratif dan digunakan untuk merujuk kepada pajero baru.
4. KONJUNGSI	
		Konjungsi adalah “spesifikasi dari sebuah cara, dimana hal apa yang diikuti secara sistematis berhubung dengan apa yang telah terjadi sebelumnya”. Couldhard dan Montgomery (1981:36) Mengatakan bahwa ada empat macam ekspresi penghubung yaitu adversative (berlawanan), additive (bahan tambahan), klausul, dan temporal (sementara). Hubungan penghubung dapat diwujudkan melalui eksplisit penanda hubungan penghubung dari masing-masing jenis. Ada empat jenis hubungannya.
a.	Adversative (berlawanan) the “but” type
Arti dasar dari hubungan yang berlawanan adalah “Bertentangan dengan harapan”. Seiring ditemukan dalam hubungannya dengan klausa, “but”, “however”, “on the other hand”, “on the contrary” (tapi, namun, disisi lain, sebaliknya). Harapannya dapat berasal dari isi, dari apa yang sedang dikatakan atau dari proses komunikasi.
Misalnya :
Mereka berpacaran, dan saling mengenal satu sama lain selama lima tahun, namun mereka tidak menikah.
Ayah felinda setuju ke Bali, tetapi ibunya melarang pergi.
b.	Additive (bahan tambahan) the “and” type
	Hubungan koordinasi yang mengatur link ke item dalam struktur seperti bahasa sebagai kata benda, kata keterangan, klausa, kalimat. Fungsinya adalah untuk menambah informasi. Hal ini sering kali ditemukan dalam klausa dengan kata sambung “dan” dan “atau”.
	Misalnya :
	The marketing of popular tabloid encourages the reader to read the whole page. And isn’t that what any publisher wants.
	Anak itu tidak juga jera, malahan kakeknya yang sudah jompo itu juga di pukulinya.
c.	Temporal (sementara) the “than” type
	Hal ini digunakan untuk menunjukkan urutan kejadian didalam kalimat. Yang berarti bahwa kalimat ini berasal dari kata sebelumnya  atau klausa ini berasal dari klausa sebelumnya. Beberapa kalimat yang berkelanjutan dengan satu dan yang lain dengan kata “then” (kemudian/lalu), “subsequently” (setelah itu), “after that” (selanjutnya), “or next” (atau/berikutnya).
	Contoh :
	Cara membuat praline, pertama lelehkan coklat blok (batangan), setelah itu tuangkan pada cetakan dan dinginkan pada suhu ruangan sbelum dimasukkan kedalam lemari es.
	Strategi tepat dalam menjual handphone seri baru. Pertama mencari point lebih dari hp baru, lalu menjelaskan pemakaian dari point lebih hp baru dalm kehidupan sehari-hari.
d.	Klausal the “because” type
	Klausal berfungsi untuk menunjukkan hasil, alasan, dan tujuan. Yang juga mempunyai hubungan antara dua kalimat secara berturut-turut. Artinya, mereka berhubungan dalam jangka external sebagai konten, mungkin hanya salah satu dari urutan waktu, dan yang satu setelah yang lain. Hal ini di tunjukkan dalam hubungannya didalam klausa kerena, akibatnya, sebaliknya.
	Misalnya :
	Rindy bekerja keras sekali tahun ini agar ia mendapat bonus diakhir tahun.
	Khasiat teh daun sirsak sekarang sangat terkenal karena dipercayai dan sudah teruji klinis dapat mencegah kanker dan banyak mengandung antioksidan.
5. SUBSTITUTION/SUBSTITUSI (Penggantian)
	Subtitusi adalah penggantian unsur-unsur yang jelas dari konteksnya, yang menggantikan satu item dengan yang lain. Substitusi berarti bahwa item lain yang digunakan sebagai pengganti asli. Item pengganti memiliki fungsi struktural sama dengan yang diganti, item pengganti memiliki fungsi struktural yang sama dengan yang menggantikan (1976:88-89). Substitusi adalah hubungan dalam kata-kata dari pada dalam arti. Substitusi juga dapat dibuat untuk nominal (kata benda), verbals (kata demi kata), dan klausa.
a.	NOMINAL SUBTITUTION (Substitusi Nominal)
Substitusi nominal terjadi ketika kata benda dalam kalimat sebelumnya adalah pengganti dengan kata atau unsur lain biasanya dengan “satu” dan “yang sama, selalu ada titik sebaliknya. Arti kelompok nominal yang mengandung pengganti tidak pernah benar-benar identik dengan kelompok nominal yang diandaikan. Hal ini tersubstitusi dengan “yang sama” atau “satu” untuk menghindari kesamaan.
Contoh:
One wagyu steak mediumwell end a glass of red wine? I’ll have the same (one wagyu steak and a glass of red wine).
Emma mempunyai tas bermerk LV, Nova juga mempunyai tas bermerk sama.
b.	VERBAL SUSTITUTION (Substitusi Lisan)
	Pengganti lisan dalam bahasa inggris adalah dengan tersebarnya morphological do, does, did, doing, done. Dalam kasus kelompok verbal, biasanya kepada tindakan peristiwa atau hubungan yang sedang dimaksud harus pulih dari teks yang mendahuluinya. Kata yang digantikan adalah kata kerja. Verbal pengganti lebih banyak digunakan dalam berbicara dari pada lisan.
	Contoh: 
	Does April run? No, but intan does.
c.	CLAUSAL SUBSTITUTION (Klausal Substitusi)
	Kata-kata yang digunakan sebagai penggantinya adalah “so” dan “not”.
	Contoh:
	I think she will come here, weel, I hope not.
d.	ELLIPSIS
	Pada dasarnya, substitusi dan ellipsis sangat mirip satu sama lainnya. Ellipsis adalah tindakan menghapus sebuah kata tertentu dalam sedemikian rupa untuk tidak mengulangi kata. Halliday dan Hasan mengatakan bahwa ellipsis hanya substitusi dengan nol. Ellipsis adalah suatu proses dalam teks dimana item dihilangkan, yang dimana item yang dihilangkan tidak mengubah makna. Berdasarkan Halliday dan Hasan, item dihilangkan atau item elliptical spesifik slot stuktural tertentu untuk di isi dari tempat lain (1976:142). Titik awal pembahasan ellipsis dapat menjadi gagasan yang lazim itu adalah “sesuatu yang tersisa tak terkatakan”, Brown dan Yule dalam analisis wacana (1983:202). Mengacu pada Halliday dan Hasan, Elipsis digunakan untuk menginstruksikan pembaca untuk mencari ekspresi sebelumnya untuk menggantikan dalam teks. Item elips adalah salah satu yang meninggalkan slot struktural tertentu untuk di isi dari tempat lain. Dalam ellipsis, tidak ada yang dimasukkan didalam slot.
	Contoh :
	Ika brought some lily’s and nova some sweet corn.
	Anak pak Harun dua hari ini ujian sempoa dan anak saya juga.
	Dari kalimat di atas, kita tahu bahwa klausa pertama memiliki unsur-unsur objek kalimat, predikat, dan adverbial. Namun, dalam klausa kedua kita menemukan bahwa adverbial dan predikat dihilangkan. Berdasarkan definisi ellipsis, ellipsis nominal berarti bahwa kata benda tersebut dihilangkan dalam klausa kedua atau kalimat. Dengan kata lain, ellipsis terjadi ketika sesuatu yang secara struktural di perlukan yang tersisa tak terkatakan, ada rasa ketidaklengkapan terkait dengan itu. 
e.	ELLIPSIS NOMINAL
	Ellipsis nominal adalah ellipsis dari kata benda dan kelalaian dalam kelompok nominal. Sebagai kelompok nominal, semua pilihan yang sedang dibuat dalam kelompok nominal.
	Misalnya :
	Five other bear followed them and yet another five.
	Dari kalimat di atas, di jelaskan bahwa ada sekelompok beruang yang sudah bergerak dan masih tertinggal separuhnya dari kelompok itu. Dengan kata lain, ellipsis nominal terjadi ketika suatu kalimat yang secara struktural yang tersisa tak terkatakan, ada rasa ketidaklengkapan yang berkaitan.
f.	VERBAL ELLIPSIS
	Kelompok lisan elips yang mengandung arti satu atau beberapa kata dari kelompok lisan sebelumnya. Sebagai kelompok verbal (lisan), semua pilihan yang sedang dilakukan dalam kelompok verbal (lisan).
	Sebagai contoh :
	I haven’t finished yet. I hope you are going to have by tomorrow.
	Dari kalimat di atas, kalimat pertama adalah kelompok kalimat verbal ellipsis dan kalimat kedua mengikuti kalimat sebelumnya, dan hal ini disebut kelompok kalimat verbal ellipsis.
g.	KLAUSUL ELLIPSIS
	Sebagai ellipsis kelompok klausul, beberapa konstruksi elips mengandaikan beberapa unsur yang tidak dalam teks, tetapi dalam konteks situasi, seperti dialog berikut:
	Has she taken her medicine? She has taken.
	A : better today?
	B : much better.
	He said he would take early retirement as soon as he could.
	Klausul elipsis mengacu pada ellipsis dari seluruh klausul atau bagian dari klausa, sebagai berikut: 
	Contoh :
	A : have you ever been to Gread Wall?
	B : yes, twice (=I’ve been to the Gread Wall twice)
h.	LEKSICAL COHESION
	Kohesi leksikal merupakan analisis melalui kosakata. Halliday dan Hasan menunjukkan bahwa kohesi leksikal adalah fungsi kohesif dari kelas kata benda umum (1974:274). Mengenai kohesi leksikal, ada dua hal-hal yang akan dibahas, pengulangan dan kolokasi.
6. ELLIPSIS (Pengulangan)
			Berdasarkan Halliday dan Hasan (1976:276), pengulangan pada dasarnya merupakan bentuk kohesi leksikal yang melibatkan pengulangan item leksikal, dan terjadinya item terkait, yang mungkin apa saja dari sinonim atau dekat sinonim dari asli untuk kata umum mendominasi seluruh kelas, contoh seperti berikut:
	

a) PENGULANGAN
·	Sepenuhnya di ulang
		Sebuah kata atau frase yang di ulang, misalnya: 
		Timmy took jean to the dance. Timmy was left all alone.
		Timmy disebutkan seluruhnya dalam kalimat pertama dan kedua.
	Ibu membelikan saya seekor anjing baru. Ibu tahu memang saya suka memelihara seekor anjing.
·	Sebagian di ulang
		Dalam hal ini, hanya bagian dari kata atau frase di ulang.
		Contoh :
	Dr. E. C. R. Surya chaired the meeting. Dr. Surya invited Mr. Raka to report on the state of the gardens.
b) Sinonim
	Sepasang kata yang memiliki kesamaan atau hampir sama dalam arti yang sama dan dalam bahasa yang sama.
	Wrong … false  
	Disease … illness
	Broken … damage
c) Superodinate (Atasan)
	Hal ini dapat memiliki banyak hyponyms (yang dua kata dalam arti salah satu kata mencakup arti kata lain).
	Pneumonia … illness

7. COLLOCATION (Gabungan kata-kata)
		Berdasarkan Halliday dan Hasan, kolokasi merupakan bagian dari kohesi leksikal yang dicapai melalui asosiasi item, leksikal yang secara teratur terjadi bersamaan (1976:284). Collocation (gabungan kata-kata) juga kombinasi teratur dari kata-kata dimana untuk memenuhi makna, kata-kata ini harus terjadi bersama-sama seperti: black coffee (kopi hitam), in general (pada umumnya), dua item leksikal memiliki pola yang sama dari kolokasi yang cenderung muncul dalam konteks yang sama akan menghasilkan kekuatan kohesif jika mereka terjadi pada kalimat yang berdekatan.
a) Pair of words (sepasang kata)
	Sepasang kata hubungan leksikal muncul dalam konteks yang serupa.
	Misalnya : Hair … Curl … Wave
b) Complementary (Komplimenter)
	Sepasang kata-kata yang  terkait dengan jenis tertentu dari yang bertolak belakang.
	Contoh :
	Boy and girl
	Black and white

C.	Meninjau Kembali Yang Berhubungan Dengan Studi.
		Penulis menggunakan Ong Hong Gwan tesis berjudul “Sebuah studi tentang kekompakan koran atau surat kabar Jawa Pos dalam bahasa melalui analisis teks pendekatan. Ini adalah studi tentang kekompakan bahasa surat kabar Jawa Pos. Dalam tesis Ong, Ong mendefinisikan surat kabar sebagai media bagi masyarakat untuk mendapatkan aktual informasi karena efektif dan praktis, sehingga bahasa dalam surat kabar harus sederhana, diatur dengan baik, dan efektif. Dia ingin tahu apakah bahasa dalam surat kabar Jawa Pos mencerminkan kekompakan atau tidak. Akhirnya ia menemukan bahwa bahasa di surat kabar Jawa Pos tercermin kesinambungan, karena pemenuhan lebih dari pelanggaran. Konjungsi memiliki jumlah tertinggi pemenuhan hubungannya juga memiliki jumlah tertinggi pelanggaran. Tesis Ong digunakan oleh para peneliti karena ia memiliki topik yang sama dan ruang lingkup dengan penulis topik kedua Ong dan para peneliti membahas perangkat kohesif ini secara tertulis. Namun, objek dari analisis tersebut berbeda. Ong menganalisis bahasa di koran Jawa Pos dan peneliti menganalisa menulis artikel di Majalah Femina. Juga di analisis penulis hanya tiga artikel di Majalah Femina, dan tesis Ong di analisis dua belas artikel. Dari hasil kajian teori dan kajian sastra terkait, penulis akan menerapkan teori Halliday dan Hasan di tata bahasa dan Kohesif Gramatikal dan Leksikal perangkat kohesif dalam mengganalisis data.




BAB III
METHODOLOGY

	Bab ini menyajikan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.
A. Desain Penelitian (Research Design)
Penelitian ini adalah pendekatan yang deskriptif, pengamatan atas sebuah dokumen tertulis untuk perangkat kohesif.
B. Sumber Data (The Sources of data)
Sumber data tersebut berasal dari 3 artikel.Teks no.1 edisi (25 April - 1 Mei 2009), Teks no.2 (2 – 8 Mei 2009), Teks no.3 (14 – 20 November 2009). Rubrik “Gado-Gado” pada majalah Femina.
C. Intrument
Penulis menggunakan dirinya sebagai instrument penelitian ini. Dia menggumpulkan, dan menganalisis data yang berisi perangkat kohesif.
D. Pengumpulan Data (Data Collection)
23
Penulis membaca 3 artikel. Kemudian dia mengidentifikasi data. Setelah itu, mengelompokkan masing-masing jenis perangkat yang kohesif item dan menempatkan data dalam tabel, kemudian penulis menghitung jumlah penggunaan dari setiap jenis perangkat yang kohesif di setiap teks. Selanjutnya, penulis menjumlah penggunaan dari perangkat yang kohesif disemua ketiga teks. Akhirnya, penulis mentabulasi/menjumlah semua perangkat yang kohesif di semua edisi dan menghitung presentase setiap jenis perangkat yang kohesif.
E. Analisa Data (Data Analysis)
1. Setelah mendapatkan data, penulis mulai menganalisis mereka dengan menggunakan tabel. Pertama, dia mengkategorikan jenis perangkat kohesif kedalam tata bahasa atau leksikal kohesi yang terjadi dalam teks-teks dan menaruh barang-barang di kolom yang tepat sebagai berikut:
Tabel
Jenis Perangkat Kohesif
1
NOMOR
2
PARAGRAF
DAN BARIS
3
KALIMAT
4
JENIS PERANGKAT
KOHESIF






2. Setelah menempatkan dan mengidentifikasi perangkat yang kohesif di kolom yang tepat, penulis terus memberikan penjelasan untuk setiap jenis perangkat kohesif yang ditemukan dalam tabel.
3. Penulis merangkum jumlah item perangkat kohesif tertentu di setiap artikel dan kemudian di ketiga artikel di kombinasikan dalam setiap edisi menjadi satu tabel.
4. Penulisan paragraf selanjutnya pada tabel akan berubah menjadi “par” untuk mempersingkat penulisan pada setiap kolom pada tabel.



Tabel
Data Perangkat Kohesif
1
Items / Jenis
2
Jumlah Kejadian
A. Grammatical Cohesion
1.Reference
a.Anaphoric
b.Cataphoric
c.Personal
d.Demonstrative
2.Conjunction
a.Additive
b.Causal
c.Adversative
d.Temporarily
3.Substitution
a.Nominal
b.Verbal
c.Clausal
4.Ellipsis
a.Nominal
b.Verbal
c.Clausal

1

2
B. Lexical Cohesion
I . REITERATION
1.Repetition
a. Wholly
b. Partially
2.Synonym
3.Superordinate
4.Hyponym

II. COLLOCATION
a.Pair of words
b.Oppositeness

Jumlah Kohesi


5.	Untuk mengetahui frekuensi dari masing-masing perangkat yang kohesif digunakan dalam setiap teks dan kemudian menempatkan mereka bersama di satu tabel dari yang tabel jumlah terjadinya setiap jenis kohesif perangkat kedalam presentase.
     

Tabel
Keseluruhan Jenis Perangkat Kohesif
1
Items / Jenis
2
Jumlah Kejadian
A. Grammatical Cohesion
1.Reference
a.Anaphoric
b.Cataphoric
c.Personal
d.Demonstrative
2.Conjunction
a.Additive
b.Causal
c.Adversative
d.Temporarily
3.Substitution
a.Nominal
b.Verbal
c.Clausal



















1
2
4.Ellipsis
a.Nominal
b.Verbal

B. Lexical Cohesion
I . REITERATION
1.Repetition
a. Wholly
b. Partially
2.Synonym
3.Superordinate
4.Hyponym

II. COLLOCATION
a.Pair of words
b.Oppositeness

Jumlah Kohesi






BAB IV
ANALISIS, TEMUAN, dan INTREPETASI
Setelah pengumpulan data, penulis menganalisis data yang diuraikan dalam bab ini. Bab ini terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah analisis data dan yang kedua adalah interpretasi dari temuan. Ada 3 artikel yang akan di laporkan dalam analisis.
A. ANALISIS DAN TEMUAN
1.  Teks  1  : “BUKAN PEREMPUAN BIASA”
(Femina no.17, 25 APRIL-1 MEI 2009 edition)
TABEL I
JENIS PERANGKAT KOHESIF
1
No
2
Par
dan Baris
3
Kalimat
4
Jenis Perangkat Kohesif
1
I
1
Orang bilang, sebagai perempuan, aku lumayan aneh, nggak normal.
Reference
2
II
8
Tapi, yang bikin bingung adalah tingkah teman-teman yang ingin menikmati suasana pantai, tapi sibuk menutupi tubuh dengan jaket dan pashmina, karena takut hitam.
Conjunction
Adversative


29

1

2

3

4
3
III
11
13

17
Selera makanku memang agak luar biasa. Bahkan ketika sakit pun, selera makan itu tak menghilang sedikitpun.
Selera makan itu tak menghilang sedikitpun.

Kupesan seporsi nasi, ikan mas goreng, gado-gado dan segelas jeruk hangat. Mungkin, karena jarang melihat perempuan makan sebanyak itu. 
Conjunction
Additive 
Reference Demonstrative 
Conjunction
Causal 
4
IV
28
Itu pun tak perlu dipaksa, sudah kerelaan hati.Lagipula sayang bila buang-buang makanan. 
Itupun tak perlu dipaksa, sudah kerelaan hati
Conjunction
Additive 
Conjunction
Additive 
5
VI
42
Saat perempuan lain menganggap mal sebagai rumah kedua, aku bisa ngomel panjang lebar kalau kelamaan di mall. Tapi bukan berarti aku ketinggalan mode.
Conjunction
Adversative 
6
VIII
51
Kalau boleh jujur, sebetulnya males banget. Tapi, setelah setengah dipaksa aku nyerah dan…. Ikut.
…., Sebetulnya males banget……
Conjunction
Addversative
Reference Anaphoric
7
XI
78
Terus, ke toko mainan ya. Aku mau cari kado untuk keponakan dan anak tetanggaku. Sebentar aja kok.
Conjunction Temporal
8
XI
81
“Habis itu, ke toko di seberangnya ya. Kayaknya baju anak-anaknya bagus. Baju anakku sudah pada kekecilan nih.
…., ke toko di seberangnya, ya 
Baju anakku sudah pada kekecilan nih
Conjunction Temporal
Reference Anaphoric
Reference Anaphoric
2.  PENJELASAN
1. Dalam par I, baris 1, adalah Reference, kata ‘aku‘ adalah kata ganti orang pertama. Dalam kalimat, ”Orang bilang, sebagai perempuan, aku lumayan aneh, nggak normal“. Dalam teks ini, penulis tidak menyebutkan namanya untuk menunjukkan dirinya. Dengan demikian, penulis hanya menggunakan kata ‘aku’.
2. Dalam par II, baris 8, adalah Conjuction Adversative. Adapun kalimatnya, ”Tapi, yang bikin bingung adalah tingkah teman-teman yang ingin menikmati suasana pantai, tapi sibuk menutupi tubuh dengan jaket dan pashmina, karena takut hitam”. Konjungsi ini digunakan untuk memberikan harapan dalam kalimat.
3. Dalam par III, baris 11, adalah Conjuction Additive. Adapun kalimatnya, “Selera makanku memang agak luar biasa. Bahkan ketika sakit perut pun, selera makan itu tak menghilang sedikit pun. Kata ‘bahkan’ menunjukkan bahwa ia memiliki keinginan yang kuat.
Dalam par III, baris 13, Ketika sakitpun selera makan ‘itu’ tak hilang sedikitpun. Kalimat ini adalah Reference Demonstrative. Kata ”itu” dalam bahasa Inggris sama dengan “that” mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan atau menikmati sesuatu.
Dalam par III, baris 17, adalah kalimat Conjuction Causal. ”Ku pesan seporsi nasi, ikan mas goreng, gado-gado dan segelas jeruk hangat. Mungkin, karena jarang melihat perempuan makan sebanyak itu”. Dari kalimat tersebut kata ‘mungkin’ mengacu kepada orang-orang yang tidak pernah melihat tindakan tersebut sebelumnya.
4. Dalam par IV, baris 28, adalah  Conjunction  Additive. ”Itupun tak perlu dipaksa, sudah kerelaan hati, lagipula sayang bila buang-buang makanan. Dari kata, ‘lagipula’, kalimat ini menunjukkan situasi pada saat kejadian sehingga menghemat makanan.
Dalam par IV, baris 28, dalam kalimat, “Itupun tak perlu dipaksa,… Kata ‘itupun’ sama dengan ‘bahkan’, dalam bahasa Inggris sama dengan “In fact” yang mengandung Conjunction Additive.
5. Dalam par VI, baris 42, dalam kalimat ini mengandung Conjunction Adversative. “Saat perempuan lain menganggap mall sebagai rumah kedua, aku bisa ngomel panjang lebar kalau kelamaan di mall. Tapi bukan berarti aku ketinggalan mode. Kata ‘tapi’ mengacu kepada tindakan nyata saat ini.
6. Dalam par  VIII,  baris 51, kata ’tapi’ sama dengan kata ‘but’ dalam bahasa inggris. Kata ’tapi’ menunjukkan Conjunction Adversative.
Dalam par VIII, baris 51, Dalam kalimat,“ Kalau boleh jujur, sebetulnya,….”. Akhiran –nya mengacu kepada orang atau penulis. Kata ini menunjukkan Reference Anaphoric.
7. Dalam par XI, baris 78, adalah Conjunction Temporal. Dalam kalimat, “Terus,  ke toko mainan ya. Aku mau cari kado untuk keponakan dan anak tetanggaku, sebentar aja kok”. Kata ’terus’ sama dengan kata ’next’ dalam bahasa Inggris. Kata yang menunjukkan kepada tindakan baru yang harus dilakukan oleh seseorang.
8. Dalam par XI, baris 81, dalam kalimat “Habis itu, ke toko di seberangnya ya. Kayaknya baju anak-anaknya bagus. Baju anakku sudah pada kekecilan nih”. kata‘habisitu’ adalah Conjunction Temporal dan mengacu kepada lokasi berikutnya dimana akan di kunjungi oleh seseorang.
Dalam par XI, baris 81, “…., ke toko di seberangnya ya,…..”. Akhiran –Nya mengacu kepada lokasi dimana seseorang akan berpindah ke lokasi yang lainnya atau ke toko lainnya. Kata ini mengandung Reference  Anaphoric.
Dalam par XI, baris 81, dalam kalimat, “Baju anakku sudah pada kekecilan nih. Kata ‘ku’mengacu kepada saya atau si penulis. Sehingga mengandung Reference Anaphoric.
TABEL II
Data Perangkat Kohesif
1 
ITEM/TJENIS
2
Jumlah Kejadian
A.	Gramatical Cohesion
1.	Reference
a.	Anaphoric  
b.	Cataphoric
c.	Personal
d.	Demonstrative
2.	Conjunction
a.	Additive
b.	Causal
c.	Adversative
d.	Temporarily


4
-
-
1

3
1
3
2
1 
2
3.	Substitution
a.	Nominal
b.	Verbal
c.	Clausal
4.	Ellipsis
a.	Nominal
b.	Verbal
c.	Clausal
B.	Lexical Cohesion
I.	Reiteration
1.	Repetition
a.	Wholly
b.	Partially
2.	Synonym
3.	Superordinate
4.	Hyponym

II.	Collocation
a.	Pair of words
b.	Oppositensess


-
-
-

-
-
-



-
-
-
-
-

-
-

Jumlah Kohesi
14




Teks  2  : “ROMANTIS”
(Femina no.18, 2-8 MEI 2009edition)
TABEL I
Jenis Perangkat Kohesif
1
NO.
2 
Par
Dan
Baris
3
Kalimat
4
Jenis Perangkat Kohesif
1
I
3

4
Layaknya orang hamil walau tak sering, kadang-kadang saya ngidam sesuatu juga.
Kadang-kadang saya ngidam sesuatu….
Bisa kapan saja dan itu sah-sah saja, dong!.Tetapi, bukannya bangun, eeh…. Suami malah membalikkan badan membelakangi saya.
Tetapi, bukannya bangun, ….
Substitution Nominal
Reference Anaphoric

Reference Anaphoric
2
II
11
13
Setelah menikah, setahun, dua tahun, tiga tahun, kok tak ada lagi ya, bunga yang disodorkan pada saya.
Pernah karenapenasaran, saya tanyakan hal itu kepada suami.

Saya tanyakan hal itu kepada suami.
Conjunction Adversative
Conjunction Causal
Reference Anaphoric
3
III
22
Dulu pernah, lho ada yang memberi saya bunga.
Reference Cataphoric
1
2
3
4
4
IV
24
Apa tanggapannya? Sebuah cengiran jail sudah bagus, karena biasanya dia akan diam saja pura-pura tak mendengar.
…., karena biasanya dia akan diam saja pura-pura tak mendengar
Reference Anaphoric
Conjunction Causal
5
V
26
27
Dulu, sebelum menikah, kalau jalan berdua, tangan saya tak pernah ia lepaskan dari genggamannya.
…, tak pernah Ialepaskan dari genggamannya.

Dia lebih memilih menggandeng anaknya daripada istrinya.
ConjunctionAdversative
ReferenceAnaphoric
Reference Anaphoric

6
VI
32
Saya pasti berkomentar dalam hati, “Saya dulu juga pernah begitu.
Substitution Nominal

7
VII
39
Tetapi, namanya juga wanita kalau ‘kumat’-nya datang, pasti menuntut mendapat perhatian ekstra ini.
…, namanya juga wanita kalau ‘kumat’-nya datang,….


Conjunction Causal
Reference Anaphoric



1
2
3
4
8
VIII
43
Kalau dulu, dia menjadi tempat saya berkeluh kesah, sekarang dia barhati-hati memilih keluh saya, Karena tak jarang urusan curhat ini berubah jadi omelan penjang lebar.
Kalau dulu, dia menjadi tempat saya berkeluh kesah, …..
Conjunction Causal

Reference Anaphoric
9
IX
48
Suami saya tidak pernah cemburu.

Tentu saja, dia kan sangat yakin tak ada lagi pria lain yang tahan mendengar omelan saya kecuali dia.
Conjunction Adversative
Reference Anaphoric

2.  Penjelasan
1. Dalam par I, baris 3, kata ‘juga‘ adalah Substitution Nominal. Dalam kalimat, ”Layaknya orang hamil, walau tidak sering,  kadang-kadang saya ngidam sesuatu juga”. Dalam teks ini, kata ‘juga’ untuk menunjukkan bahwa penulis masih memiliki keinginan lainnya.
Dalam par I, baris 4, Kata …. “saya” ngidam sesuatu juga. Dalam bahasa Inggris yang berarti “I” atau si penulis. Yang  menggandung Reference Anaphoric.
Dalam par I, baris 4, adalah Reference Anaphoric. Dalam kalimat, “ Tetapi, bukannya….” Akhiran –Nya menunjukkan kepemilikan pribadi.
2. Dalam par II, baris11, adalah Conjunction Adversative. Adapun kalimatnya, ”Setelah menikah, setahun, dua tahun, tiga tahun, kok tak ada lagi, bunga”. Konjungsi ini menunjukkan kebalikan dari sebelumnya.
Dalam par II, baris 13, Pernah, karena penasaran, saya tanyakan hal itu kepada suami. Kalimat ini mengandung Conjunction Causal.
Dalam par II, baris 13, dalam kalimat,…, saya tanyakan hal itu kepada suami. Kata “hal itu” mempunyai kesamaan arti dengan “that” dalam bahasa Inggris. Kalimat ini mengandung Reference Anaphoric.
3. Dalam par III, baris 22, dalam kalimat, “Dulu pernah, lho ada yang memberi saya bunga. Mengandung Reference Cataphoric.
4. Dalam par VI, Baris 24, kalimat ini adalah Reference Anaphoric. ”Apa tanggapannya?” Akhiran –Nya mengacu kepada suami penulis.
Dalam par IV, baris 24, dalam kalimat, “karena biasanya dia akan diam saja pura-pura tak mendengar“. Kalimat ini mengandung Conjunction Causal.
5. Dalam par V, baris 26, kalimat ini adalah Conjunction Adversative. Dalam kalimat, ”Dulu, sebelum menikah, kalau jalan berdua, tangan saya tak pernah ia lepaskan dari genggamannya“. Dari kata, ‘tak’, kalimat ini menunjukkan situasi yang berbeda dari biasanya.
Dalam par V, baris 27, dalam kalimat,“ ….., tak pernah ia lepaskan dari genggamannya“. Dari kalimat ini, akhiran –Nya di dalam konteks berarti dia/suaminya. Yang mengandung Reference Anaphoric.
Dalam par V, baris 27, kalimat ini mengandung Reference Anaphoric. “Dia lebih memilih menggandeng anaknya daripada  istrinya. Kata ‘dia’ mengacu kepada dia/suami penulis.
6. Dalam par VI, baris 32, kalimat ini adalah Substitution Nominal. Dalam kalimat, “ Saya pasti berkomentar dalam hati, Saya dulu juga pernah begitu”. Kata ’juga’sama dengan kata ’too’ dalam bahasa Inggris. Kata ini menunjukkan aktifitas yang sama dari orang-orang lainnya.
7. Dalam par VII, baris 39, kalimat ini adalah “Tetapi, namanya juga wanita, kalau kumatnya datang, pasti menuntut mendapat perhatian ekstra ini”. Kata ‘tetapi’ adalah Conjunction Causal.
Dalam par VII, baris 39, dalam kalimat, “ …, namanya juga wanita kalau ‘kumat’-nya datang,... . Imbuhan –Nya mengacu kepada kebiasaan dari penulis. Yang mengandung  Reference Anaphoric.
8. Dalam par VIII, baris 43, dalam kalimat, “…, Karena tak jarang urusan curhat ini berubah jadi omelan penjang lebar. Kata ’karena’ sama dengan kata ‘because’ dalam bahasa Inggris. Kata ‘karena’ menunjukkan Conjunction Causal.
Dalam par VIII, baris 43, dalam kalimat, “ Kalau dulu, dia menjadi tempat saya berkeluh kesah, …...” mengacu kepada kebiasaan dari penulis. Yang mengandung  Reference Anaphoric.
9. Dalam par IX, baris 48, dalam kalimat, “Suami saya tidak pernah cemburu….”. Kata ‘tidak’ mengandung Adversative..
Dalam par IX, baris 48, dalam kalimat, “Tentu saja, dia kan sangat yakin tak ada lagi pria lain yang tahan mendengar omelan saya kecuali dia. Kata‘dia’mengacu kepada dia/suami penulis. Yang mengandung Reference Anaphoric.
TABEL II
Data Perangkat Kohesif
1 
ITEM/JENIS
2 
Jumlah Kejadian
C.	Gramatical Cohesion
5.	Reference
a.	Anaphoric
b.	Cataphoric
c.	Personal
d.	Demonstrative
6.	Conjunction
a.  Additive
b.  Causal
c.  Adversative
d.  Temporarily
7.	Substitution
a.  Nominal
b.  Verbal
c.  Clausal
8.	Ellipsis
a.  Nominal
b.  Verbal
c.  Clausal


9
1
-
-

-
2
6
-

2
-
-

-
-
-
1 
2 
D.	Lexical Cohesion
III.	Reiteration
9.	Repetition
a.	Wholly
b.	Partially
10.	Synonym
11.	Superordinate
12.	Hyponym
IV.	Collocation
a.  Pair of words
b.  Oppositensess



-
-
-
-
-

-
-

Jumlah Kohesi
20



Teks  3  : “YES I DO”
(Femina no.45, 14-20 NOVEMBER 2009edition)
TABEL I
Jenis Perangkat Kohesif
1
No.
2
Par
Dan
Baris
3
Kalimat
4
Jenis Perangkat Kohesif
1
I
5
Lumayan menguras budget angpao.
Reiteration
Synonym
2
II
1
Rata-rata teman seumuran juga, menikah di tahun ini.

Status di facebook-nya, mengabarkan sedang honeymoon.
Substitution Nominal
Reiteration Wholy
3
IV
4
Maklum, pada saat itu hubungan kami sudah menginjak tahun ketujuh, masih sama-sama kuliah.maka, ketika keluarga besar diawali paman saya datang ke rumah, orang tua tak keberatan. Padahal, saat itu saya dan kekasih sudah punya feeling akan membicarakan pernikahan, namun bayangannya baru sekitar 3 tahun lagi.
Conjunction
Adversative




1
2

3
4
4
V
35


36
Akan tetapi, keluarga punya ide lain. Biaya seharusnya tidak menjadi kendala untuk melangsungkan pernikahan. Sebab, nggak mahal ,kok, menikah itu.

…., Sebab, nggak mahal ,kok, menikah itu.
Conjunction Adversative


Conjunction Causal
5
VIII
71
Tapi andai tak jadi menikah, pasti juga saat ini saya tak punya Dede, anak saya yang kini berumur 2 tahun, lucu dan menggemaskan.
Ellipsis
Verbal


2.  Penjelasan
1. Dalam par I, baris 5, dalam kalimat, “Lumayan menguras budget angpao”. Kata ‘angpao‘ sama dengan kata ‘budget’dalam kalimat ini mengandung Reiteration Synonym.
2. Dalam par II, baris 1, adalah Substitution Nominal. Dalam kalimat, ”Rata-rata teman seumuran juga menikah di tahun ini”. Dalam kalimat ini menerangkan bahwa kisaran atau tolak ukur.
Dalam par II, baris 1, dalam kalimat, “Status di facebook-nya, mengabarkan sedang honeymoon“. Kata ‘honeymoon’ mengacu pada Reiteration Wholy.
3. Dalam par IV, baris 4, adalah Conjuntion Adversative. Adapun kalimatnya, “…… Padahal, saat itu saya dan kekasih sudah punya feeling akan membicarakan pernikahan, namun bayangannya baru sekitar 3 tahun lagi. ‘padahal’ menunjukkan Opposite Act.
4. Dalam par V, baris 35, adalah Conjunction Adversative. Adapun kalimatnya, ”Akan tetapi, keluarga punya ide lain. Biaya seharusnya tidak menjadi kendala untuk melangsungkan pernikahan. Sebab, nggak mahal ,kok, menikah itu “. ‘Akan tetapi” yang mengandung reference Anaphoric.
Dalam par V, baris 36, adalah Conjunction Causal. Dalam kalimat, ”…., Sebab, nggak mahal , kok, menikah itu ”. Kata ‘sebab’ mengandung Substitution Clausal.
5. Dalam par VIII, baris 71, adalah Elipsis Verbal. Dalam kalimat, “ Tapi andai tak jadi menikah, pasti juga saat ini saya tak punya Dede, anak saya yang kini berumur 2 tahun, lucu dan menggemaskan. Pada kata ‘tapi andai tak’mengacu pada Collocation pair of word dan oppitensess.


TABEL II
Data Perangkat Kohesif
1
ITEM/JENIS
2 
Jumlah Kejadian
V.	Gramatical Cohesion
13.	Reference
a.	Anaphoric
b.  Cataphoric
c.  Personal
d.  Demonstrative
14.	Conjunction
a.	Additive
b.  Causal
c.  Adversative
d.  Temporarily
15.	Substitution
a.	Nominal
b.  Verbal
c.  Clausal
16.	Ellipsis
a.	Nominal
b.  Verbal
c.  Clausal


1
-
-
-

-
1
2
-

1
-
1

-
1
-
1
2 
VI.	Lexical Cohesion
VII.	Reiteration
17.	Repetition
a.	Wholly
b.  Partially
18.	Synonym
19.	Superordinate
20.	Hyponym
VIII.	Collocation
a.  Pair of words
b.  Oppositensess



1
-
1
-
-

1
1
Jumlah Kohesi
11

4. Frekuensi perangkat kohesif dalam semua edisi.

TABEL III
KESELURUHAN JENIS PERANGKAT KOHESIF
  DALAM SEMUA EDISI
1
ITEM/JENIS
2 
Jumlah Kejadian
IX.	Gramatical Cohesion
21.	Reference
a.	Anaphoric
b.  Cataphoric
c.  Personal
d.  Demonstrative
22.	Conjunction
a.	Additive
b.  Causal
c.  Adversative
d.  Temporarily
23.	Substitution
a.	Nominal
b.  Verbal
c.  Clausal
24.	Ellipsis
a.	Nominal
b.  Verbal
c.  Clausal


14
1
-
1

3
3
11
2

3
-
1

-
-
-
1
2 
X.	Lexical Cohesion
XI.	Reiteration
25.	Repetition
a.	Wholly
b.  Partially
26.	Synonym
27.	Superordinate
28.	Hyponym
XII.	Collocation
a.	Pair of words
b.  Oppositensess



1
-
1
-
-

1
1

Jumlah Kohesi
43



Ringkasan dominan frekuensi perangkat hubungan kohesif.
1.  Semua jenis dari reference dalam teks 1, teks 2, teks 3
	16 x 100% = 37%
	43
2.  Semua jenis dariconjunction teks 1, teks 2, teks 3
	19  x 100% = 44,2%
	43
3.  Semua jenis dariellipsis in teks 1, teks2, teks 3, 
	0  x 100% = 0%
	43
4.  Semua jenis darireiteration in teks 1, teks 2, teks 3
	2 x 100% = 4,7%
	43
5.  Semua jenis daricollocation in teks 1, teks 2, teks 3
	2 x 100% = 4,7%
	43

B. Interpretasi dari Analisis Data
Setelah menganalisis data, sekarang ini adalah waktu bagi penulis untuk bagi penulis untuk menafsirkan hasil analilis data.Dari tabel pertama sampai dengan tabel ketiga, penulis menemukan bahwa penanda kohesif yang sebagian besar digunakan bersama referensi.
Dari penghitungan, kita tahu bahwa klausal hubungannya terjadi 19 kali, selama analisis konjungsi terjadi 44,2% pada setiap waktu untuk semua teks. Kedua penanda yang sebagian besar digunakan adalah referensi dalam tata bahasa persatuan. Referensi terjadi 16 kali dan mendapatkan 37%. Bagian dari kohesi leksikal yang sering terjadi adalah pengulangan. Pengulangan tersebut terjadi 2 kali dan mendapatkan 6,3%. Substitusi adalah tidak benar-benar terjadi dalam sebuah artikel jika di dalamnya tidak terdapat ellipsis di dalam sebuah teks. Sedangkan tanda-tanda lain yang mungkin ada atau tidak seperti substitusi kadang-kadang dan kadang-kadang tidak terjadi sama sekali didalam teks.
Penelitian ini, penulis menemukan sebuah fenomena menarik dari penerapan akhiran -Nya, akhiran -Lah, akhiran -Ku, yang muncul disebagian besar artikel yang dianalisis. Tampaknya akhiran ini memiliki berbagai fungsi dalam bahasa Indonesia. Dia mencurigai bahwa akhiran -Nya, Lah, Ku dapat berfungsi sebagai:
-	Affirmation
1. ke toko di seberangnya
2. Anakku
      -    Determiner
	1. Apa tanggapannya?
	2. ‘kumat’-nya datang
      -    Replacement
	1. Genggamannya.
2.anaknya daripada istrinya

BAB V
KESIMPULAN

Pada dasarnya , bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari  adalah sebuah sarana penting untuk melaksanakan komunikasi antara orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bertemu orang dan kita berurusan dengan mereka, kita selalu menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi. Sebagai media komunikasi, majalah harus memberikan dampak yang lebih baik untuk pembaca terutama dalam penggunaan bahasa. Karena tujuan dari majalah yang memberikan informasi dalam satu artikel, yang bahasanya memang harus komunikatif dan mudah untuk di pahami.
51
Berdasarkan analisis, penulis telah menemukan  bahwa bahasa yang digunakan dalam artikel “Gado-Gado” mencerminkan kohesi tata bahasa dengan menggunakan banyak kejadian perangkat kohesi, seperti referensi, konjungsi, ellipsis, substitusi. Dalam penelitian ini, penulis hanya menemukan nominal subtitusi  dan nominal ellipsis “Gado-Gado” yang mencerminkan leksikal kohesi dengan menggunakan pengulangan dan kolokasi gramatikal dan kohesi leksikal digunakan untuk memastikan pemahaman di tujukan pada pembaca. Temuan akhir sebagai tabel menunjukkan bahwa bahasa “Gado-Gado” adalah kohesif dengan kemunculan delapan belas klausal konjungsi (sekitar 44,2%), Seperti dikatakan di atas, referensi adalah yang paling benar-benar penanda yang terjadi dalam artikel “Gado-Gado”. Konjungsi adalah penanda yang paling kedua yang terjadi dalam artikel “Gado-gado”. Tidak mungkin jika tidak ada hubugannya dalam sebuah artikel sejak memainkan peran penting untuk merujuk pada kontras, alasan, informasi lebih lanjut, tujuan dan waktu. Kita melihat dalam tiga teks, menggunakan referesi adalah sebuah hubungan semantic yang menghubungkan sebuah contoh dari bahasa terhadap hubungannya. Harus ada campuran menggunakan konjungsi, referensi, dan pengulangan dalam setiap teks. Dari hasil analisis, penulis mampu menyimpulkan bahwa masalah kohesifitas, terutama perangkat kohesif yang digunakan sangat menentukan untuk memastikan pemahaman teks, meskipun latar belakang pengetahuan tentang topic ini juga penting. Penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan khusus untuk artikel menulis, dalam menulis teks yang baik. Hal ini benar-benar sangat penting untuk memiliki kesatuan antara banyak ucapan-ucapan dalam teks sehingga dapat menajadi pengalaman yang menyenangkan. Penulis tesis ini juga berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi sumber informasi untuk peneliti lain yang tertarik dalam teori kohesi secara umum dan mahasiswa dari jurusan bahasa inggris Universitas Wijaya Putra khususnya.
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