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ABSTRAK 

Rini, Ega Puspita. NIM. 17210163077. 2020. Analisis Kohesi dan Koherensi

 dalam Karangan Teks Eksposisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1

 Udanawu. Skripsi. Tadris Bahasa Indonesia. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

 Keguruan. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pembimbing: Titik

 Dwi Ramthi Hakim, M. Pd. 

Kata Kunci: kohesi, koherensi, karangan, teks eksposisi. 

Penelitian ini membahas mengenai jenis kohesi dan koherensi dalam 

karangan teks eksposisi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Udanawu. Menulis 

karangan merupakan salah satu materi yang harus dikuasai siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Namun, masih banyak siswa yang belum memahami 

dan menerapkan bagaimana menulis karangan dengan memperhatikan bahasa dan 

ejaan yang tepat idealnya bagi siswa. Siswa sudah bisa menyusun sebuah kalimat 

yang padu dan bermakna, tetapi masih banyak siswa yang binggung 

menggunakan kata hubung yang tepat, sehingga kalimat yang dihasilkan juga 

tidak bermakna. Terkait dengan hal ini, peneliti menganalisis kohesi dan 

koherensi dalam karangan teks eksposisi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Udanawu. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Jenis kohesi apa sajakah 

yang digunakan dalam karangan teks eksposisi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Udanawu? (2) Jenis koherensi apa sajakah yang digunakan dalam karangan teks 

eksposisi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Udanawu?. Penelitian ini memiliki dua 

tujuan. Tujuan yang (1) untuk mendeskripsikan jenis kohesi yang digunakan 

dalam karangan teks eksposisi siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Udanawu. Tujuan 

yang (2) untuk mendeskripsikan jenis koherensi yang digunakan dalam karangan 

teks eksposisi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Udanawu.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian 

ini berupa karangan teks eksposisi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Udanawu. Data 

penelitian ini berupa penanda kohesi dan koherensi dalam karangan teks 

eksposisi. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi hasil karangan siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Udanawu.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) analisis kohesi yang ditemukan 

dalam karangan teks eksposisi siswa kelas VIII yaitu kohesi gramatikal dan 

kohesi leksikal. Kohesi gramatikal meliputi: referensi, substitusi, dan konjungsi. 

Kohesi leksikal meliputi: repetisi, antonimi, dan hiponimi. Koherensi yang 

ditemukan dikarangan teks eksposisi adalah koherensi berpenanda. Koherensi 

berpenanda meliputi, kausalitas, kontras, rincian, dan temporal. (2) Kohesi dan 

koherensi yang cenderung digunakan dalam karangan teks eksposisi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Udanawu yaitu konjungsi, repetisi, dan temporal. 
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ABSTRACT 
 

Rini, Ega Puspita. Number Student  17210163077. Analysis of Cohesion and 

Coherence in Texts Exposition of student class VIII Students of Junior high school 

state 1 Udanawu. Thesis.  Education Indonesian. Faculty of Tarbiyah and Teacher 

learning. Tulungagung State Islamic Institute. Advisor: Titik Dwi Ramthi Hakim, 

M. Pd.  

Keywords: cohesion, coherence, essay, exposition text. 

This study discusses the types of cohesion and coherence in the exposition 

text of eighth grade students of Junior high school state 1 Udanawu. Writing 

essays is one of the materials students must master in Indonesian subjects. 

However, there are still many students who do not understand and apply how to 

write essays by paying attention to the language and spelling that are ideally 

suited for students. Students can already arrange a sentence that is coherent and 

meaningful, but there are still many students who are confused using appropriate 

conjunctions, so that the resulting sentence is also meaningless. Related to this, 

the researcher analyzed the cohesion and coherence in the exposition text of 

eighth grade students of Junior high school state 1 Udanawu. 

The formulation of the problem in this thesis are (1) What type of 

cohesion in the text exposition text of student class VIII Students of Junior high 

school state 1 Udanawu.? (2) What type of coherence in the exposition text of 

eighth grade students of VIII Students of Junior high school state 1 Udanawu. The 

purposes this study are  (1) to discrabe type of cohesion in the text exposition text 

of class VIII Students of Junior high school state 1 Udanawu. (2) to discrabe type 

of coherence in the exposition text of student class VIII Students of Junior high 

school state 1 Udanawu. 

This research is a qualitative. The data source of this research is text 

exposition of student class VIII Students of Junior high school state 1 Udanawu . 

The data of this research are cohesion and coherence markers in exposition text 

essays. Data collection was documentation form the text exposition of student 

class VIII Students of Junior high school state 1 Udanawu . 

The results from this study are (1) analysis of cohesion found in the 

exposition text of eighth grade students was grammatical cohesion and lexical 

cohesion. Grammatical cohesion includes: reference, substitution, and 

conjunction. Lexical cohesion includes: repetition, antonym, and hyponym. The 

coherence found among exposition texts is signified coherence. Signed coherence 

includes, causality, contrast, detail, and temporal. (2) Cohesion and coherence that 

tend to be used in the exposition text of student class VIII Students of Junior high 

school state 1 Udanawu, namely conjunction, repetition, and temporal. 
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 ملخص
 

جيفجج  مسينينس جوج  ممساينين جحتلقينين اججج11012101211ريينين إجا ينينسجيتاينينرقمساجريينين ج   قينين ج
جأود نجج1 حلكتمقينين ج ط ملمت اينينقج مل راينين ج  ثينينسم ج  صينين ج  طينين  ججمينين ج ملعينينسر ججنينين جم ينينس 
واج  بحينيناج  علمينينمجيسينين ج  لدينين ج  ن ونسينينق جاجةلقينين ج  م قينين جوج  علينينتجلجوج  معلقمقينين اج  سمعينين جأو

   ا مق ج حلكتمق جتت تنججأ تنجاج ملشري جتقمق جدويجر مطمإج ملس سمرياج
 ا  عر جن ج،ج مل س ج،جج  مسس جوج  ممسا :ججاألساسيةجالكلماة

خلرق ج  بحاجيفجهذ ج  بحاجهمجنتعج  ممسا جو  ممسا جيفجن ج  عر ج ط  ج
اجةمس ين ج مل ينس هجهينمجا ين  ججأود نجأووجج1 مل را ج ملمت اينق ج حلكتمقين ج  ص ج  ثسم جم ج

 ملينينت دج  ينين جلينيناجطلينينإج  طينين  جات س ينينسجيفج ملينينت دج  ن ونقسينينق اجومينينكج  ينين ج،ج جيينين   جه ينينس ج
همينينتنجويطب ينينتنجةقرقينين جةمس ينين ج مل ينينس هجمينين جخينين  ج  نمبينينس ج  ع يينين جمينين ج  طينين  ج  ينينذي ج جير

اىلج  لدينين جو  مينين نج مل ساينينب ج شينينك جمثينينسكج لطينين  اجلكينين ج لطينين  ج س رعينين جترتقينيناج لينين ج
مممساك جو  هجمعىنج،جو ك ج جي   جه س ج  ع يين جمين ج  طين  ج  ينذي جيينم ج يلينمج قين ه ج

أيًضينينينسج جمعينينينىنجهينينينساجيفجهينينينذ ج ساينينينمم  جلج  عطينينين ج مل ساينينيناج،جاقينينيناجتكينينينتنج  ملينينين ج   س ينينين ج
  صينينين دج،جيينينينسجلج  بس ينينيناج محلقينينين ج  ممساينينين جو  ممساينينين جيفجنينينين ج ملعينينينر ج طينينين  ج  صينينين ج

 أود نجأووجاجج1 مل را ج ملمت اق ج حلكتمق ج  ثسم جم ج
(جمينينسجنينينتعج  ممساينين جيفجم ينينس جنينين جج ملعينينسر ج1مسينينس  ج  بحينيناجيفجهينينذ ج  بحينيناجج 

(جمينينينينسجنينينينينتعج0أود نجأووج؟ج ج1مقينينينين مينينينين جج  طينينينين  ج  صينينينين ج  ثينينينينسم ج مل راينينينين ج ملمت اينينينينق ج حلكتج
  مسس ججيفجم س جنين جج  عرينر جمين جج  طين  ج  صين ج  ثينسم ج مل راين ج ملمت اينق ج حلكتمقين ج

(جيبين جطين جنينتعج  ممساين جيفجم ينس جنين جج1أود نجأووج؟اججوجهذ ج  بحيناجيعينر ج كجج ج1
(جيبينين ج0أود نجأووج ج1  عرينينر جمينين جج  طينين  ج  صينين ج  ثينينسم ج مل راينين ج ملمت اينينق ج حلكتمقينين 

ط ججنتعج  مسس ججيفجم س جنين جج  عرينر جمين جج  طين  ج  صين ج  ثينسم ج مل راين ج ملمت اينق ج
 أود نجأووج؟ج1 حلكتمق ج
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اجمصينين رج  بقسنينينسهجهينينذ ج  بحينيناجيفج ينينك جم ينينس جنينين ججاينيناج  كقرينينم  بحينيناججهينينذ ج
أود نجأوواج قسنينينسهجج1 ج حلكتمقينين ط  عرينينر جمينين جج  طينين  ج  صينين ج  ثينينسم ج مل راينين ج ملمت اينينق

  ممساينين جوج  مسينينس ججيفجم ينس جنينين جج ملعينينسر جاج ينينكج  بقسنينينسهجمينين ج  بحيناجهينينمجط مينينسهج
 اأود نجأووج1 ج حلكتمق ط  ص ج  ثسم ج مل را ج ملمت اقجتتثققجم س هج  ط  

(جحتلقينين ج  ممساينين ج ملت ينينتدجيفجنينين ج ملعينينسر ج1نمينينس جج  بحينيناجهينينذ جونينينعسهجأنجج 
ممساينينين ج طينينين  ج  صينينين ج  ثينينينسم جةينينينسنج  ممساينينين ج   حينينينتيجو  ممساينينين ج ملع مينينينماجيشينينينم ج  

   حينينينتيجمينينينسجيلينينينم:ج ملر ينينينكجو  اينينينمب   جو  يينينينم ناجيشينينينم ج  ممساينينين ج ملع مينينينم:ج  مكينينينر رج،ج
و ألنينين  دج،جو  خمصينينسراجوج  مسينينس ج ملت ينينتدج ينين جنصينينتاج  عينينر جيعينين ج  مسينينس اجيمضينينم ج

(ج  ممسا جوج  مسينس ج  ينذيجلقين ج0  مسس ج ملتيعمج  سببق جو  مبسي جو  مرسصق جو   مسنق اج 
 ينينينس جنينينين جج ملعينينينسر جمينينين جج  طينينين  ج  صينينين ج  ثينينينسم ج مل راينينين ج ملمت اينينينق جاىلج اينينينمم  م جيفجم

جأود نجأووجهتج  يم نجو  مكر رجو   م اج1 حلكتمق 
 


