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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk kohesi leksikal dalam wacana humor tertulis berupa repetisi, sinonim, antonim, 

homonimi. Kohesi merupakan suatu keadaan yang dibutuhkan untuk mencapai kesatuan yang dimiliki teks. Oleh karena kepaduan makna 

memegang peranan penting dalam teks humor untuk menyampaikan maksud dari teks humor tersebut. Maka penelitian ini memfokuskan 

untuk meneliti kohesi leksikal apa saja yang mampu menunjang terbentuknya kepaduan makna dalam teks humor tersebut.  Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan sumber data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah teknik simak dan dilanjutkan dengan teknik catat. Sumber data terdiri dari teks-teks humor yang mengandung 

kohesi leksikal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) wacana cenderung menggunakan kohesi leksikal baik berupa reitasi maupun 

kolokasi. (2) kohesi leksikal yang paling sering ditemukan dari teks humor adalah jenis yang repetisi dan penggunaan sinonim............... 

 

1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

Kegiatan Wacana yang sesuai dengan teks dan konteksnya 

dibangun dari struktur internal wacana itu sendiri. Salah satu 

unsur internal tersebut adalah kohesi. Kalimat yang dipakai  

dalam wacana bertautan, pengertian yang satu menyambung 

pengertian yang lainnya secara berurutan. Kohesi adalah 

aspek yang membuat teks atau wacana menjadi padu. Aspek 

tersebut jugalah yang membuat wacana dapat dikatakan baik. 

Jadi wacana yang utuh adalah wacana yang kohesi dan 

koheren. 

Kekohesian sangat diperlukan dalam sebuah wacana agar 

padu dan dibutuhkan untuk mencapai kesatuan makna yang 

dimiliki teks atau wacana tersebut. Kohesi ini juga dapat kita 

temukan dalam teks-teks atau wacana yang mengandung 

unsur humor. Humor  menurut Apte dalam Rustanto 

(1998:44) adalah segala bentuk rangsangan, baik verbal 

maupun nonverbal yang berpotensi memancing tawa 

penikmatnya. Kohesi dalam teks humor diperlukan agar cerita 

lucu yang disajikan itu koheren, hubungan antarkalimatnya 

berkaitan sehingga menimbulkan kejelasan  makna. Dampak 

yang akan ditimbulkan dari penggunaan kohesi tersebut akan 

membantu dan memudahkan teks tersebut dalam 

menyampaikan unsur humor kepada pembacanya.  

Kohesi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kohesi 

leksikal. Yang meliputi repetisi, sinonim, antonim, homonimi. 

Berdasarkan teks-teks humor yang telah dikumpulkan, 

selanjutnya saya akan menganalisis sebagai berukut: (1). Apa 

saja bentuk kohesi leksikal dalam teks wacana humor tertulis? 

(2). Apa saja fungsi penggunaan kohesi leksikal dalam teks 

wacana humor tertulis?. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

apa saja bentuk kohesi leksikal dalam teks wacana humor 

tertulis. Dan mengetahui fungsi penggunaan kohesi leksikal 

dalam teks wacana humor tertulis 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apa saja bentuk kohesi leksikal yang terdapat pada teks 

humor tertulis? 

b. apa saja fungsi penggunaan kohesi leksikal dalam teks 

wacana humor tertulis?. 

1.3 Tujuan 

a.Untuk mengetahui apa saja bentuk kohesi leksikal yang 

terdapat dalam teks humor 

b. Untuk mengetahui fungsi penggunaan kohesi leksikal 

dalam teks wacana humor tertulis . 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Pengertian Kohesi 

 Kohesi adalah hubungan antarbagian dalam teks yang 

ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada 

dasarnya megacu kepada hubungan bentuk, artinya unsur-

unsur wacana (kata atau kalimat) yang digunakan untuk 

menyusun suatu wacana memiliki kerkaitan secara padu dan 

utuh (Mulyana, 2005: 26).   

2.1 Macam-macam Kohesi 

 Menurut Halliday dan Hasan (1976), unsur kohesi terbagi 

atas dua macam, yaitu unsur leksikal dan unsur gramatikal. 

Piranti kohesi leksikal adalah kepaduan bentuk sesuai dengan 

kata. Sedangkan piranti kohesi gramatikal adalah piranti atau 

penanda kohesi yang melibatkan penggunaan unsur-unsur 

kaidah bahasa.  

2.1.1 Kohesi Leksikal  

Kohesi leksikal diperoleh dengan cara memilih kosa kata 

yang serasi. Ada beberapa cara untuk mencapai aspek leksikal 

kohesi ini:  

2.1.1 Repitisi 

 Menurut Oktafianus (2006: 63), repetisi merupakan 

pemunculan bentuk yang sama yang mengacu ke makna yang 

sama dalam suatu wacan. Repitisi memiliki berbagai peran 

seperti penegas, penciptaan gaya bahasa dan  pengungkapan 

perasaan emosi, karena repetisi bukan hanya pengulangan 

bentuk tetapi berperan pragmatis yang maknanya bergantung 

pada konteks.  

2.1.2 Sinonim 

 Sinonim merupakan persamaan arti tetapi memiliki 

bentuknya berbeda. Kekayaan budaya dan intensitas kontak 

dengan bahasa lain menentukan warna persinoniman dalam 

suatu bahasa (Oktafianus, 2006: 64).  

 

 

2.1.3 Antonim 

Antonim adalah lawan kata. Suatu wacana yang dinamis 

juga sering menempat kohesi leksikal secara fleksibel dan 



variatif dengan mempertentangan makna yang berlawan 

(Oktafianus, 2006: 64). 

2.1.4 Hiponim 

Menurut Oktafianus (2006,: 64), hiponim adalah 

hubungan kata-kata yang bersifat generik ke kata-kata yang 

lebih spesifik. Penggunaan hiponim dimaksudkan untuk 

menghindari pengulangan kata-kata yang sama muncul dan 

membentuk suatu medan makna sehingga ia dapat digunakan 

untuk membangun suatu wacana yang memiliki variasi bentuk 

leksikal. 

2.1.5 Kolokasi 

 Kolokasi merupakan persandingan kata. Kata-kata yang 

bersanding memiliki satu atau lebih ciri yang sama. Misalnya 

buku, koran, majalah, dan media massa. Semua bentuk 

tersebut adalah kolokasi, karena sama-sama bahan bacaan. 

 

3. Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif yakni mendeskripsikan penggunaan 

macam-macam bentuk kohesi leksikal yang terdapat pada 

teks-teks humor. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi 

menentukan sumber data, data-data dikumpulkan, 

kemudian dianalisis sesuai keperluan penelitian. Teknik 

yang digunakan adalah teknik simak kemudian dicatat, dan 

diklasifikasikan. Sumber data penelitian ini adalah teks-

teks yang mengandung unsur humor (teks humor).  

4.1  Bentuk-bentuk Kohesi Leksikal Pada Teks Humor  

 Berikut ini saya klasifikasikan contoh-contoh kohesi 

leksikal yang sudah dikumpulkan dari beberapa teks humor. 

1. Repitisi 

a. Si suami menunjuk ke kawanan kambing dan sapi itu 

sambil berkata sinis kepada si istri. 

Pada contoh di atas kata si mengalami pengulangan 

bentuk. 

b. Cok, ibu kau sudah tua, gak kasian kau liat dia. 

Kata kau pada kalimat di atas mengalami 

pengulangan, repetisi pada kalimat tersebut berperan 

sebagai penegas. 

c. Ya Tuhan, kalau ada kenaikan gaji segerakanlah, 

kalau tidak ada saya hanya bisa prihatin. 

Pengulangan pada kalimat di atas adalah kata kalau 

d. Dalam kompi C sebuah pasukan sudah berbulan-

bulan bertugas di pedalaman Irian Jaya, sampai 

suatu ketika mereka dikumpulkan oleh sang 

komandan. 

Pada contoh penggalan teks di atas banyak 

mengalami repitisi berupa pengulangan bunyi dan 

pengulangan kata.  

e. Keheningan di dalam ruangan sauna dipecahkan 

oleh bunyi bip, bip, bip... 

Repetisi pada contoh kalimat di atas merupakan 

repitisi pengulangan bunyi. 

2. Hiponim 

a. Sekarang tinggal kabel warna apa aja?merah, 

hitam,dan hijau. 

Contoh kata hiponim di atas bersifat generik, 

kemudian ditegaskan lagi lebih spesifik warna-

warnanya. Penggunaan hiponim ini dimaksudkan 

untuk menghindari pengulangan kata-kata yang sama  

muncul. 

3. Antonim 

a. Di sisi kiri pada makmur, sedangkan sisi kanan pada 

melarat. 

Dalam penggalan teks di atas terdapat dua contoh kata 

yang menunjukan lawan kata (antonim), yaitu kata kiri 

dan kanan, juga kata makmur dan melarat. 

b. Saya ada dua berita untuk kalian, berita bagus dan 

berita buruk. 

Antonim pada kalimat di atas itu pada kata bagus dan 

buruk. 

Selanjutnya dengan memperingati hari ulang tahun 

kemerdekaan kita ini kami berharap, semoga kita lebih 

meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, 

lebih meningkatkan daya juang kita terhadap bangsa dan 

negara, lebih mempersatukan jiwa dan segenap raga kita 

untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

Analisis: Banyak menggunakan kalimat tidak efektif dan 

tidak ada tanda baca.  dalam teks pidato di atas kata kita 

banyak diulang-ulang. Seharusnya ada tanda titik untuk 

memisahkan kalimat agar tidak terlalu panjang. 

 

5 . Simpulan dan Saran 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan kohesi leksikal dalam teks-teks humor itu 

membantu dalam penyampaian pesan kepada pembaca, 

kohesi leksikal juga berperan untuk mendapatkan efek 

intensitas terhadap makna bahasa,kejadiasn informasi, dan 

untuk keindahan bahasa lain. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini hanya terbatas pada analisis kohesi 

leksikalnya saja pada teks/wacana humor. Untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan fokusnya pada kohesi gramatikal 

agar pembaca bisa mengetahui dan membandingkan antara 

penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal pada teks 

humor khususnya. 
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