
 

 

ABSTRAK 

 

Rizka Devega. 2016. “Penggunaan Kohesi dan Koherensi dalam Teras 

Berita Program Berita Metro Siang Metro TV”. Skripsi. Jurusan Sastra 

Indonesia. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu 

Budaya. Universitas Andalas: Padang Pembimbing 1: Dra. Noviatri, M. 

Hum. Pembimbing II: Dra. Efri Yades, M.Hum. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Apa saja jenis 

dan alat kohesi yang digunakan dalam teras berita pada program berita Metro 

Siang di Metro TV dan (2) Apa saja alat koherensi yang digunakan dalam teras 

berita pada program berita Metro Siang di Metro TV. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) Mendeskripsikan jenis dan alat kohesi yang digunakan dalam teras 

berita program berita Metro Siang di Metro TV dan (2) Mendeskripsikan alat 

koherensi yang digunakan dalam teras berita program berita Metro Siang di Metro 

TV. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu 

tahap penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. 

Dalam penyedian data metode yang digunakan adalah metode simak, teknik 

dasarnya adalah teknik sadap, teknik lanjutannya teknik simak bebas libat cakap 

(SBLC), teknik rekam, dan teknik catat. Pada tahap analisis data, digunakan 

metode padan referensial. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pilah unsur 

penentu, sedangkan teknik lanjutan digunakan teknik hubung banding 

memperbedakan (HBB). Pada tahap penyajian hasil analisis data digunakan 

metode penyajian secara formal dan informal. 

Ada dua jenis kohesi yang digunakan dalam teras berita program berita 

Metro Siang di Metro TV, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Alat 

kohesi gramatikal yang digunakan terdiri atas: referensi (pengacuan), yaitu 

pengacuan persona yang berupa pengacuan persona I, pengacuan persona II, 

pengacuan persona III, serta referensi demonstratif yang berupa pengacuan 

demonstratif waktu dan pengacuan demonstratif tempat, dan pengacuan 

komparatif. Alat kohesi gramatikal lainnya yang digunakan adalah penyulihan 

(substitusi), pelesapan (elipsis), dan perangkaian (konjungsi). Alat kohesi leksikal 

yang digunakan yaitu: repetisi (pengulangan), sinonim (padanan kata), antonim 

(lawan kata), dan kolokasi (sanding kata). Selanjutnya alat koherensi yang 

digunakan dalam teras berita program berita Metro Siang terdiri atas: 

keseluruhan-bahagian, penekanan, struktur paralel, tempat, dan waktu.  
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