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1. Pendahuluan 

Wacana naratif adalah wacana yang berisi cerita. Di dalamnya penuh dengan berbagai 

peristiwa yang dilakukan atau dialami oleh para pelaku atau tokoh cerita. Wacana naratif atau 

narasi merupakan bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan 

dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa dalam suatu kesatuan waktu (Keraf, 1982:136). 

Sementara itu, Kridalaksana (2001:231) menyebut wacana naratif sebagai wacana penuturan 

(narrative discourse), yakni wacana yang mementingkan urutan waktu, dituturkan oleh persona 

pertama atau ketiga dalam waktu tertentu, berorientasi pada pelaku, dan seluruh bagiannya diikat 

oleh kronologi. Wacana naratif merupakan salah satu jenis wacana dari tujuh jenis wacana dalam 

bahasa Jawa Modern (Longacre dalam Wedhawati 1979: 41). Keenam wacana yang lain 

menurutnya ialah wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hortatori, wacana dramatik, 

wacana epistolari, dan wacana seremonial. Bentuk wacana naratif dalam bahasa Jawa ialah cerita 

cekak cerita pendek , novel, roman, kisah, dongeng, dan babad. Wacana naratif yang akan 

dipakai sebagai data kajian makalah ini berupa novel dalam bahasa Jawa  

Sebuah teks boleh dikatakan utuh jika teks itu memiliki kepaduan berbagai unsur. 

Kohesi ialah perpautan bentuk yang merupakan fitur permukaan teks (a surface feature of text) 

(Renkema 2004:49 dalam Wedhawati, 2006:5). Kohesi dalam novel berbahasa Jawa, antara lain, 

terealisasi menjadi kohesi peristiwa. Kohesi peristiwa itu bisa terdapat pada tataran kalimat, 

tataran paragraf dan tataran episode/subepisode. Hubungan antarperistiwa itu ada bermacam-

macam yang pada makalah ini dibahas pada butir (2)  

Novel dalam bahasa Jawa yang digunakan sebagai data pembahasan diambil secara acak, 

yakni Kembang Kantil karya Senggono (1957), Kembang Alang-Alang karya Margareth Widhy 

Pratiwa (1993), Sintru Oh Sintru karya Suryadi WS (1993), Pupus Kang Pepes karya Suharmono 

Kasiyun (1998), Kinanti karya Margareth Widhy Pratiwi (2001). Semua judul novel itu dalam 

pembahasan disingkat menjadi KK untuk novel Kembang Kantil, KAA untuk novel Kembang 

Alang-Alang, SOS untuk novel Sintru Oh Sintru, PKP untuk novel PupusKang Pepes, dan  K 

untuk novel Kinanti. Penulisan rujukan data dilakukan dengan cara menulis singkatan judul novel 

diikuti nomor halamannya.  
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2. Analisis Jenis Kohesi Peristiwa dalam Wacana Naratif 

Kohesi peristiwa yang ditemukan dalam wacana naratif ada enam macam, yakni (1) 

sekuensial atau berurutan, (2) kausalitas atau sebab akibat, (3) simultaneus atau bersamaan, (4) 

adversatif atau pertentangan, (5) referensial atau pengacuan, dan (6) reversal atau pembalikan 

peristiwa,. Keenam jenis kohesi itu dipaparkan pada analisis berikut. 

1.1 Sekuensial              

Kohesi peristiwa sekuensial ialah kesinambungan peristiwa yang terjadi secara berurutan. 

Artinya, peristiwa berikutnya merupakan kelanjutan peristiwa sebelumnya yang dijalin secara 

berurutan. Contohnya ialah sebagai berikut. 

(1) 
Teka panggonan kost, sawise ngaso sawatara Bekti enggal-enggal ngringkesi barange. 

Buku-bukune sing ora mekakat akehe dilebokake dhos. Ya mung buku-buku kuwi barang-
barange kang dianggep mbejaji. Tengah wengi, sawise ngringkesi barang-barange lan 
nyiapake layang pengunduran dhirine dheweke lagi mapan turu. 

Esuke dheweke mruput menyang kampus. Isih ana buku-bukun asinge ditinggal ana 
ruang kerjane. Buku-buku anggone tuku ana Amerika. Manawa buku-buku kuwi nganti keri 
utawa ilang, ing toko-toko saindenging Indonesia ora ana sing dodol. . (PKP/104) 

Sampai tempat kost, sesudah istirahat sebentar Bekti segera membereskan barangnya. 
Buku-bukunnya yang banyak sekali jumlahnya dimasukkan kardus. Ya hanya buku-buku itu 
barang-barangnya yang dianggap berharga. Tengah malam,, sesudah membereskan barang-
barangnya dan menyiapkan surat pengunduran dirinya dia baru pergi tidur. 

Keesokan harinya dia pagi-pagi pergi ke kampus. Masih ada buku-buku asing yang 
ditinggal di ruang kerjanya. Buku-buku yang dibelinya di Amerika. Kalau buku-buku itu 
sampai tertinggal atau hilang, di toko-toko seluruh  Indonesia tidak ada yang jual. .

  

Teks (1) menampilkan hubungan peristiwa pada antarkalimat dan antarparagraf yang ditata secara 

berurutan. Paragraf pertama berisi peristiwa yang dilakukan tokoh Bekti, yaitu sesudah 

beristirahat, ia membereskan buku-bukunya, dan menyiapkan surat pengunduran diri dari 

kantornya. Sesudah itu, ia pergi tidur. Paragraf berikutnya berupa peristiwa Bekti pergi pagi-pagi 

ke kampusnya untuk mengambil buku-bukunys yang masih disimpan di sana. Kekohesifan 

peristiwa pada antarparagraf di situ tampak pada keberurutan peristiwa yang ditandai dengan 

satuan lingual esuke keesokannya . Dalam hal ini jelas bahwa ada perubahan waktu dari 

peristiwa yang terjadi sekarang kemudian berlanjut pada hari berikutnya.  

1.2 Kausalitas  

Kohesi peristiwa kausalitas merupakan hubungan peristiwa sebagai hubungan sebab dan 

akibat pada antarkalimat, pada antarparagraf, dan antarepisode. Contohnya sebagai berikut. 

(2) 
Tujune Mas Jarwo tanggap yen aku ora bisa urip kanthi aturan kaya ngono kuwi. Mula 

dheweke kandha marang rewang sing cacahe papat iku, yen saiki sing nyekel kendhaline 
rumah tangga iku aku. Ibu Yulia, sing dadi retuning bale-somah. 
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Aku wiwit ngowahi tatanan sing kaku kuwi. Semono uga isen-isening ngomah 

dakrombak. Nalika aku blaka yen kabotan mapan ing tilas kamare sisihane Mas Jarwo, Mas 
Jarwo bisa mahami. Lan dheweke nuruti nalika aku njaluk kamar sing luwih modern. Ora 
kaku lan kuna. (K/93)  

Untung Mas Jarwo tahu kalau saya tidak  bisa hidup dengan aturan seperti itu. Maka dia 
berkata kepada pembantunya yang berjumlah empat itu, kalau sekarang yang memegang 
kendali rumah tangga itu saya. Ibu Yulia, yang menjadi ratu rumah tangga. 

              Saya mulai mengubah penataan yang kaku itu. Bagitu juga isi rumah saya ubah. Ketika 
saya berkata terus terang kalau keberatan tinggal di bekas kamar istrinya Mas Jarwo, Mas 
Jarwo bisa memahami. Dan dia menurut ketika saya meminta kamar yang lebih modern. 
Tidak kaku dan kuna.

  

Pada teks (2) terdapat hubungan peristiwa kausalitas antarkalimat dan antarparagraf. Pada 

paragraf pertama dinyatakan bahwa tokoh Yulia mendapat kepercayaan dari suaminya menjadi 

pemegang kendali dalam rumah tangganya. Hal ini terjadi karena suaminya sudah memahami 

kebiasaannya. Peristiwa ini diikuti peristiwa pada paragraf kedua, yakni Yulia mengubah 

penataan rumah suaminya serta meminta kamar dengan penataan  yang lebih modern. Peristiwa 

pada paragraf kedua ini merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya yang terdapat pada paragraf 

pertama. Jadi, di sini terjadi hubungan sebab dan akibat. 

1.3 Simultaneus  

Kohesi simultaneus merupakan kohesi peristiwa antarkalimat, antarparagraf, atau 

antarepisode yang terjadi secara bersamaan. Dalam hal ini peristiwa pada  kalimat, paragraf, atau 

episode sebelumnya terjadi bersamaan dengan peristiwa pada kalimat, paragraf, atau episode 

berikutnya. Contohnya ialah sebagai berikut ini. 

(3) 

        Wong-wong padha megeng napas. Pak Amatusup nyekel otot-ketege, kabeh wis padha 
siyaga ambiyantu. Lurah Darmin ora bisa ngucap, mapane lungguh ana penere sirah. 
Harjita kaya tugu. Mripate Supini melek maneh tumenga kaya ana sing dipandeng lan 
lambene umak-umik kaya lagi ana sing diucapake, wusana banjur les merem.               

 

               Bareng karo kuwi, swara bedhug ing langgar ndharendheng tandha wayah magrib, 
awan gumanti bengi. Diyan disumed. Harjita ora bisa ngucap, weruh Supini wis tanpa 
nyawa. . (KK/135)                

Orang-orang menahan nafas. Pak Amatusup memegang urat nadinya, semua sudah siap 
membantu. Lurah Darmin tidak dapat berkata, duduknya tepat pada kepala. Harjita seperti 
tugu. Mata Supini terbuka lagi, terbuka seperti ada yang dipandang dan bibirnya komat-
kamit seperti sedang ada yang dikatakan, akhirnya kemudian les terpejam.               

                

Bersamaan dengan itu, suara bedug di langgar berbunyi menandai waktu maghrib, siang 
berganti malam. Lampu dinyalakan. Harjita tidak dapat berkata, melihat Supini sudah tidak 
bernyawa. .

 

Pada teks itu terdapat peristiwa yang terjadi secara bersamaan antara paragraf pertama dan 

paragraf berikutnya. Paragraf pertama berisi peristiwa menjelang ajalnya Supini sampai saat 
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menghembuskan nafas terakhirnya. Pada paragraf berikutnya dinyatakan bahwa pada saat yang 

bersamaan terdengar suara bedug yang menandai waktu maghrib. Kebersamaan ini ditandai 

dengan dengan satuan lingual  bareng karo kuwi bersamaan dengan itu . Dengan demikian,  

adanya kebersamaan peristiwa itu menciptakan kekohesifan 

2.4 Adversatif  

Kohesi adversatif ini merupakan kesinambungan peristiwa yang bersifat bertentangan 

antara peristiwa pada kalimat, paragraf sebelumnya dan peristiwa pada kalimat, paragraf 

berikutnya. Contohnya ialah sebagai berikut. 

(4) 

Aku isih enom, Mas Dene Mas Jarwo wus ora bisa tumindak apa-apa, apa aku kleru? 
Yen pacen penjenengan ora lila lan nganggep tumindakku kleru, aku pegaten. 

Iba nisthane yen nganti aku pegatan. Babarpisan aku durung nate duwe gegambaran 
sing kaya ngono. Sawutuhe sejatine tresnaku marang Yulia ora suda, kaya ngapa tumindake 
marang aku. Arepa nyiksa lan nglarani ati, aku ora bakal bisa megat Yulia. . (K/39) 

Saya masih muda, Mas Kalau Mas Jarwo sudah tidak bisa bekerja apa-apa, apa saya 
salah? Kalau memang kamu tidak ikhlas dan menganggap tindakan saya salah, cerailah saya.  

Betapa nistanya kalau sampai saya bercerai. Sama sekali saya tidak pernah mempunyai 
gambaran yang seperti itu. Seutuhnya sebenarnya cinta saya kepada Yulia tidak berkurang, 
bagaimanapun tingkah lakunya terhadap saya. Meskipun menyiksa dan menyakiti hati, saya 
tidak akan pernah menceraikan Yulia. . 

Pada teks (4) terdapat hubungan peristiwa yang bertentangan yang dialami tokoh aku (istri 

Jarwo). Dia merasa masih muda jika dibandingkan dengan usia suaminya yang sudah tidak bisa 

apa-apa. Oleh karena itu, dia akan minta cerai. Hal itu ditandai dengan satuan lingual aku pegaten 

cerailah saya . Namun, pada paragraf kedua dinyatakan bahwa sang suami tidak mau 

menceraikannya meskipun dirinya sudah dikhianatinya. Hal itu ditandai dengan satuan lingual 

aku ora bakal bisa megat Yulia saya tidak akan pernah menceraikan Yulia .  

2.5 Referensial  

Kohesi peristiwa ini terjadi apabila peristiwa sebelumnya diacu dengan pronomina 

demonstrativa, nomina/frasa nomina sebagai superordinat diikuti  pronomina demonstrativa pada 

peristiwa sesudahnya. Contohnya sebagai berikut. 

(5)  
Aku bali diuncalake marang kanyatan sing kudu daksandhang. Iki luputku sing kudu 

dakdhadhagi sacara satriya, kaya sing tansah dakucapake, keduwung iku tembung kang dak 
siriki, merga aku tansah yakin yen dalan sing dakpilih tansah bener. (K/31) 

Saya kembali dilemparkan kepada kenyataan yang harus saya pikul. Ini salah saya yang 
harus saya hadapi secara satria, seperti yang selalu saya ucapkan, kecewa itu kata yang saya 
hindari, karena saya selalu yakin kalau jalan yang saya pilih selalu benar.

 

Pada teks (5) terdapat dua buah kalimat. Keterkaitan peristiwa pada dua kalimat itu ada kohesi 

peristiwa yang bersifat referensial di antara kalimatnya. Kalimat pertama menyatakan bahwa 

tokoh aku teringat akan kenyataan hidup yang harus ia sandang. Peristiwa itu diacu pada kalimat 
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berikutnya dengan bentuk pronomina demonstrativa  iki ini . Meskipun kata iki ini menunjuk 

pada sesuatu yang lebih dekat, pengacuan pada kalimat itu bisa terjadi karena yang mengalami 

peristiwa itu ialah orang yang sama, yaitu aku saya .  

2.6 Reversal  

Kohesi reversal merupakan kohesi yang terjadi jika susunan peristiwa di dalam 

konstruksi kalimat atau paragraf diungkapkan secara terbalik. Artinya, peristiwa yang terjadi 

lebih dahulu ditempatkan di belakang, sedangkan peristiwa yang terjadi sesudahnya ditempatkan 

di depan (Wedhawati 2006: 34). Contohnya sebagai berikut. 

(6) 

Panone Bekti dadi sumrepet. Suwara-suwara kuwi suwarane puluhan mahasiswa padha 
bengok-bengok protes. (PKP/106) 

Pandangan Bekti menjadi tidak jelas. Suara-suara itu suara puluhan mahasiswa yang 
berteriak-teriak protes.

  

Pada penggalan teks itu terdapat peristiwa yang terjadi lebih dahulu diletakkan sesudah peristiwa 

yang terjadi kemudian. Pada kalimat pertama sebetulnya merupakan dampak dari peristiwa yang 

dinyatakan pada kalimat yang berisi pernyataan adanya suara-suara teriakan para mahasiswa yang 

melakukan protes. Jadi, susunan peristiwa di situ dituturkan secara terbalik untuk menciptakan 

kekohesifan dalam wacana. 

3. Penutup 

Dari pembahasan itu dapat diketahui bahwa kohesi peristiwa dapat terjadi pada 

antarkalimat, paragraf, dan subepisode/episode. Rangkaian peristiwa bisa terjadi karena 

adanya beberapa tokoh yang melakukan tindakan atau mengalami keadaan tertentu. Dari 

enam macam kohesi peristiwa yang dibahas, semuanya memperlihatkan bahwa hubungan 

peristiwanya menunjukkan satu keutuhan.          


