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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai pelajaran dalam bidang studi 

tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya 

untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-

sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di 

sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program 

pengajaran (Tarigan, 1986:13). Sejalan dengan pendapat Tarigan mengenai buku 

ajar, Mudlofir (2009:152-153) menjelaskan bahwa buku ajar merupakan sumber 

infomasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasar bidang tertentu. Pada 

peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005, menjelaskan bahwa 

buku teks (buku pelajaran) adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah 

yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan 

ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik 

dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. 

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Nasution (2008:103) menjelaskan 

bahwa buku ajar merupakan alat pengajaran yang paling banyak digunakan di 

antara alat pengajaran lainnya. Buku ajar tersebut telah digunakan sejak manusia 

bisa menulis dan membaca. Hal ini menjadikan buku ajar sangat penting pada 

kegiatan belajar mengajar. Tanpa adanya buku ajar, keterampilan, konsep, dan 

bahan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar tersebut, mengakibatkan 

kurikulum yang akan diterapkan tidak dapat teraksana dengan baik. Tidak adanya 

sumber informasi lain yang lebih luas juga menjadikan buku ajar sebagai sumber 

bahan ajar yang sangat penting. 

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa buku 

ajar merupakan standar buku yang digunakan sebagai acuan buku pembelajaran 

dalam bidang tertentu, yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud dan 

tujuan instruksional, dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan 
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mudah dipahami oleh pemakainnya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi 

sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Pentingnya peranan buku 

ajar tersebut, menjadikan buku ajar suatu komponen yang banyak dikembangkan 

oleh para peneliti-peneliti sebelumya. Pada hal tersebut sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Khabib Sholeh, Sholeh telah mengembangkan teks 

materi pembelajaran bahasa Indonesia dalam buku ajar berbasis multiple 

intellegences dalam kurikulum 2013. 

Pengembangan BIPA tidak lepas dari pengembangan buku ajarnya. Buku ajar 

tersebut merupakan salah satu komponen dari bahan ajar. Bahan ajar merupakan 

informasi, alat dan teks yang diperlukan guru untuk merencanakan dan menelaah 

implementasi pembelajaran. Bahan ajar juga dapat diartikan sebagai bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar (Majid, 2006:60). Bahan ajar juga sangat dibutuhkan 

pada setiap proses pembelajaran dan setiap jenjang pendidikan. 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, bahan ajar menjadi bagian yang 

sangat penting sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu 

bahan ajar yang tersedia juga hendaknya disusun dan disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa, guru serta kemampuan atau keterampilan yang ingin dicapai. 

Sesuai dengan pentingnya bahan ajar, buku ajar juga merupkan komponen penting 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

buku ajar menjadi hal pokok dan penting dalam kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu kegiatan belajar mengajar yang digalang oleh Kementerian  

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah BIPA. Pentingnya penggunaan 

buku ajar sebagai bahan ajar pada pelaksanaan program BIPA diwujudkan dengan 

adanya banyak penelitian yang mengkaji tentang hal tersebut. Salah satunya adalah 

penyusunan bahan ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) untuk pelajar 

anak yang diteliti oleh Syarifah Lubna. Pada penelitian tersebut, Lubna fokus 

terhadap contoh materi yang ditujukan pada pengajaran BIPA tingkat anak. 

BIPA merupakan program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia 

(berbicara, menulis, dan mendengarkan) bagi penutur asing. Program tersebut 

merupakan salah satu fungsi dari badan bahasa (Kemdikbud), yaitu 



 
 

3 

 

menginternasionalkan bahasa Indonesia. Pemerintah juga berperan dalam misi 

tersebut. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 bab III 

tentang Bahasa Negara bagian keempat mengenai peningkatan fungsi bahasa 

Indonesia menjadi bahasa intenasional pasal 44 ayat (1), dituliskan bahwa 

pemerintah meningkatkan fungsi  Bahasa Inonesia menjadi bahasa internasional 

secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.  

Sesuai dengan program menginternasionalkan bahasa Indonesia, terdapat 

banyak penelitian mengenai BIPA. Salah satu penelitian yang relevan adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Rifqia Kartika Ningrum, Herman J. Waluyo, dan 

Retno Winarni. Ningrum dkk (2017) telah melakukan penelitian mengenai BIPA, 

yaitu BIPA sebagai upaya internasionalisasi universitas di Indonesia. Pada 

penelitian tersebut, Ningrum dkk menjelaskan bahwa selain dapat membawa 

bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, program BIPA juga dapat 

dimanfaatkan dalam upaya internasionalisasi universitas-universitas di Indonesia. 

Program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) adalah pengajaran 

bahasa Indonesia yang diberikan kepada orang-orang asing yang ingin mempelajari 

bahasa Indonesia  sebagai bahasa asing. Kedudukan BIPA bagi pembelajar asing 

tersebut adalah sebagai bahasa kedua, sehingga pemerolehannya dilakukan setelah 

menguasai bahasa pertamanya. Pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ini 

merupakan salah satu cara untuk mengenalkan Bahasa Indonesia ke negara-negara 

lain. Pembelajaran BIPA pada dasarnya merupakan suatu proses perilaku belajar 

yang mengarah pada pembangkitan dan pengondisian motivasi peserta didik untuk 

mampu menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar. Penguasaan bahasa 

Indonesia ini baik meliputi kemampuan kosa kata, tata bahasa, ataupun peguasaan 

struktur bahasa Indonesia. 

Pada pembelajaran BIPA, metode serta media pembelajaran merupakan hal 

penting yang harus diperhatikan bagi pengajar. Pasalnya dengan tidak adanya 

metode serta media pembelajaran yang efektif dan efisien, maka pembelajaran 

bahasa Indonesia bagi penutur asing tidak akan tersampaikan. Selain motode, telah 

disebutkan bahwa bahan ajar merupakan standar buku yang digunakan sebagai 

acuan buku pembelajaran dalam bidang tertentu, yang disusun oleh pakar dalam 
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bidangnya untuk maksud dan tujuan instruksional, dilengkapi dengan sarana-sarana 

pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainnya di sekolah-sekolah 

dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. 

Dibutuhkan buku ajar yang sesuai dengan kriteria program penginternasionalan 

bahasa Indonesia tersebut. 

Minimnya buku ajar untuk pembelajar BIPA sudah pasti menyulitkan bagi 

pengajar BIPA untuk menemukan referensi yang sesuai dan siap pakai. Selain 

kesulitan yang dialami pengajar, dalam proses pembelajaran BIPA dengan 

minimnya buku ajar, tentu saja setiap siswa mengalami kesulitan dan tantangan 

dalam belajar. Sehingga kesulitan dan tantangan tersebut dapat menjadi salah satu 

penyebab kurang maksimalnya hasil siswa dalam belajar. Hal ini dapat terjadi pada 

setiap pemelajar yang sedang mempelajari bahasa kedua maupun Bahasa Asing. 

Dirga (2017) menyatakan motivasi belajar bahasa Indonesia yang fluaktif 

merupakan salah satu problematika pemelajaran bahasa Indonesia yang dihadapi 

oleh penutur asing di Timor Leste. Hasan (2000) kesulitan yang dihadapi oleh 

pembelajar Bahasa asing adalah ketidakpahaman pada pengucapan yang diutarakan 

oleh penutur asli dengan kecepatan normal melalui materi menyimak. 

Selain hal tersebut, permasalahan pada buku ajar BIPA adalah perlu 

dikembangkannya buku ajar BIPA sesuai dengan tujuan masing-masing. Menurut 

Muliastuti (2011:105-106) ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan ketika 

akan memilih materi atau bahan ajar: prinsip pertama yang harus menjadi perhatian 

adalah tujuan siswa belajar BIPA; prinsip kedua adalah gradasi kesulitan materi; 

prinsip ketiga adalah variasi materi; dan prinsip terakhir adalah integritas materi. 

Selain merujuk pada prinsip-prinsip pemilihan buku ajar, menurut Muliastuti 

(2011) menjelaskahn bahwa pemilihan buku ajar juga harus mempertimbangkan 

penggunaan bahasa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tingkat pemelajar 

BIPA. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan akan 

mempermudah pembaca menerima makna atau tujuan yang disampaikan penulis 

dalam buku ajar tersebut. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

kebahasaan dari segi bentuk dan makna itu dapat diteliti dengan kohesi dan 

koherensi. 
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Kohesi adalah hubungan antarproposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh 

unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk 

wacana (Alwi, 2003:427). Hal tersebut selaras dengan pendapat yang menyatakan 

bahwa kohesi merujuk pada kesinambungan antarbagian dalam teks (Gerot dan 

Wignel, 1994:170). Suwandi (2008:119) juga menyatakan bahwa kohesi 

merupakan salah satu aspek penting dalam analisis wacana. 

Keterkaitan kalimat seringkali disepelekan oleh penulis. Padahal 

keterkaitan tersebut dapat mempengaruhi proses pemahaman teks wacana. 

Kalimat yang terdapat di dalam teks wacana pun harusnya saling berkaitan dengan 

kalimat lain yang datang sebelum atau sesudahnya. Hal  ini  senada dengan 

pendapat Suryabrata (2010:38) yang menyatakan bahwa konstituen-konstituen 

wacana saling berhubungan satu dengan yang lain  dengan  sarana  satuan 

gramatikal dan sarana leksikal tertentu. Demikian pula, di sisi lain, tanpa bahasa, 

tidak akan ada wacana. 

Ada sesuatu yang menciptakan suatu wacana (the property of being a text), 

yaitu keadaan unsur-unsur bahasa yang saling merujuk dan berkaitan secara 

semantis (Halliday dan Hassan dalam Kushartanti, Yuwono, dan Lauder, 2007:96). 

Keadaan unsur-unsur bahasa yang saling merujuk dan berkaitan secara semantis 

disebut kohesi. Dengan kohesi, sebuah wacana menjadi padu: setiap bagian 

pembentuk wacana mengikat bagian lain secara mesra dan wajar.  Ini  sejalan 

dengan pendapat Sarwiji yang menyatakan kohesi membuat karangan menjadi padu 

dan konsisten sehingga mudah dipahami oleh pembaca (Suwandi, 2008:121). Jadi, 

kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam 

wacana sehingga terciptalah pengertian atau pemahaman yang apik atau koheren. 

Pasangan dari kohesi adalah koherensi. Koherensi merupakan kekompakan 

hubungan antarkalimat dalam wacana (Sudaryat, 2008:152). Di samping itu, 

koherensi adalah salah unsur wacana sebagai organisasi semantis dan wadah 

gagasan-gagasan disusun dalam urutan yang logis untuk mencapai maksud dan 

tuturan dengan tepat. Koherensi atau kepaduan adalah pertautan antara unsur-unsur 

yang membangun kalimat dan alinea (Widyamartaya, 1990:26). Oleh karena itu, 
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koherensi adalah seperangkat kalimat kemudian dapat diterima sebagai suatu 

keseluruhan yang relatif lengkap. 

Istilah koherensi berasal dari bahasa Inggris coherence yaitu keterpahaman 

antarsatuan bahasa dalam teks. Koherensi merupakan kontinuitas pikiran dalam 

teks. Kurniawan via Ariana (2010:16, dalam Oktarini, 2012) menyatakan bahwa 

koherensi termasuk wilayah semantik wacana, dasar koherensi ini adalah 

interpretasi atas masing-masing kalimat yang dihubungkan dengan interpretasi 

kalimat-kalimat lainnya. 

Senada dengan Ramlan (1993:10, dalam Oktarini, 2012) menyatakan bahwa 

koherensi adalah kepaduan informasi atau kepaduan di bidang makna. Tanpa 

adanya koherensi suatu paragraf tidak dapat digolongkan paragraf yang baik. 

Artinya informasi yang ada pada kalimat yang satu dengan kalimat yang lain harus 

berkaitan. Koherensi (kepaduan) didefinisikan pula sebagai kekompakan hubungan 

antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk paragraf (Keraf, 

1997:67). 

Adapun Eriyanto (2001:242) mendefinisikan koherensi sebagai pertalian atau 

jalinan antarkata, atau kalimat dalam teks. Senada dengan pendapat tersebut, Alwi 

(2003:428) menyatakan bahwa koherensi merupakan hubungan perkaitan 

antarproposisi, tetapi perkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau hanya dapat 

dilihat pada kalimat-kalimat yang mengungkapkannya. Salah satu cara untuk 

membentuk koherensi adalah dengan kohesi (Rani, Arifin, dan Martutik, 2006:92-

93). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

koherensi merupakan keterpaduan makna pada kalimat satu dengan kalimat yang 

lain. Kehadiran koherensi terletak pada satuan teks dan harus selalu hadir dalam 

struktur wacana untuk menyusun dan menjalin gagasan antarteks supaya ada 

kesinambungan dan kejelasan makna, sedangkan kohesi hadir untuk menata 

gagasan dalam bentuk kalimat yang tepat, runtut dan berkaitan. 

Salah satu wacana yang mengandung kohesi dan koherensi adalah pada buku 

Pengajaran BIPA Tingkat C1 karya Nurul Afifah, Zaen Lailatul Ramadani, dan 

Dewi Noor Aisyah, adapun contohnya merupakan sebagai berikut. 



 
 

7 

 

“Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Indonesia. Masjid ini 

terletak di Demak, sekitar 35 km dari Kota Semarang Jawa Tengah.” 

  (Sumber: PBTC 2020 hlm. 10) 

Pada data tersebut terdapat kohesi berupa pengacuan, yaitu kata ini yang 

mengacu pada Masjid Agung Demak. Selain itu terdapat pula koherensi perian, 

yang merupakan hubungan makna yang menyatakan pendeskripsian suatu hal 

secara jelas (Baryadi via Yuanita, 2007:47, dalam Oktarina, 2012). Selain contoh 

data tersebut, terdapat pula jenis koherensi yang ditemukan pada buku Pengajaran 

BIPA Tingkat C1. Contoh dari penggunaan koherensi dan fungsinya pada buku 

tersebut yaitu sebagai berikut. 

Dua hari selanjutnya, aku pergi ke tempat air terjun. Aku 

merasakan bagaimana air terjun itu jatuh ke tubuh aku dan itu adalah 

hal yang sangat menyenangkan. Kemudian, gimana dengan pemandian 

air panas? Sepertinya aku tidak ingin menceritakannya sekarang, 

karena aku inginnya kamu yang berkunjung kemari supaya kita bisa 

menikmatinya bersama-sama. Ini merupakan kota yang sangat lengkap, 

terutama tujuan wisatanya, dijamin banyak banget dan semuanya 

menyenangkan. 

(Sumber: PBTC 2020 hlm. 60) 

Berdasarkan data di atas, kata selanjutnya merupakan koherensi berpenanda 

jenis perurutan. Fungsi dari penggunan koherensi perurutan tersebut adalah 

menyatakan hubungan rangkaian kejadian yang dialami oleh Aku (sang penulis). 

Uraian mengenai kohesi dan korehensi mengisyaratkan bahwa kohesi dan 

koherensi adalah salah satu aspek wacana paling penting, mendasar, dan sangat 

menentukan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran 

penulis, apabila sebuah kalimat tidak terdapat kesalahan pada penempatan kata-kata 

(Suladi, 2014:15). Oleh karena itu terdapat banyak penelitian mengenai kohesi dan 

koherensi. Salah satu penelitian oleh Heny Intriastuti Riza Fauzi, Edy Suryanto, 

dan Kenfitria Diah Wijayanti, Heny dkk (2018) telah melakukan penelitian dengan 

judul analisis bentuk kohesi dan koherensi wacana berita dalam majalah Panjebar 

Semangat sebagai materi pembelajaran bahasa Jawa di SMP. Pada penelitian 

tersebut terbukti bahwa kohesi dan koherensi merupakan aspek penting pada 

wacana serta media pembelajaran agar maksud dari wacana tersebut dapat dipahami 

dengan mudah. 
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Pendapat di atas selaras dengan fungsi utama dari kohesi dan koherensi. 

Kohesi berfungsi sebagai sarana penghubung, sedangkan koherensi untuk 

merangkaikan atau mengikat beberapa proposisi dalam wacana agar perpindahan 

ide dalam wacana itu terasa lembut. Konsep kohesi mengacu pada hubungan bentuk 

antar unsur-unsur wacana sehingga memiliki keterkaitan secara padu. Dengan 

adanya hubungan kohesif itu, suatu unsur dalam wacana dapat diinterprestasikan 

sesuai dengan keterkaitannya dengan unsur-unsur yang lain. 

Hubungan kohesif dalam wacana sering ditandai dengan penanda-penanda 

kohesi, baik yang sifatnya gramatikal maupun leksikal. Ali (2010) dalam tesisnya 

yang berjudul Penanda Kohesi Gramatikal dan Leksikal dalam Cerpen “The 

Killers” Karya Ernest Hemingway, mengemukakan bahwa terdapat bentuk-bentuk 

kohesi gramatikal dan leksikal yang telah diidentifikasi fungsinya sebagai upaya 

perwujudan variasi penggunaan bahasa agar membuat wacana lebih menarik dan 

tidak monoton. 

Dari beberapa fungsi kohesi di atas, adapun fungsi koherensi yakni penjelas 

dari suatu kalimat agar mudah dipahami. Hal itu karena didalam koherensi terdapat 

suatu rangkaian fakta dan gagasan yang teratur dan telah tersusun secara logis. 

Koherensi ini berhubungan dengan makna yang masih memerlukan interpretasi 

sehingga hubungan antar tubuh wacana diperlukan penanda yang berupa hubungan 

antar kalimat. Penanda hubungan itu berfungsi untuk menghubungkan kalimat 

sekaligus menambah kejelasan hubungan antarkalimat dalam wacana. 

Sejalan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan dengan 

menekankan pada unsur-unsur keterpautan dalam suatu wacana, yaitu kohesi dan 

koherensi dalam buku teks yang menjadi bahan ajar mata bahasa Indonesia bagi 

penutur asing (BIPA). Selain itu fungsi dari penggunaan kohesi dan koherensi 

menjadi salah satu pertimbangan pemilihan buku ajar. Salah satu buku ajar BIPA 

yang menarik untuk dikaji adalah buku Pengajaran BIPA Tingkat C1 karya Nurul 

Afifah, Zaen Lailatul Ramadani, dan Dewi Noor Aisyah diterbitkan oleh Yayasan 

Adhigama tahun 2020. Buku ajar BIPA tersebut belum pernah diteliti sehingga 

penelitian ini dapat menjadi trobosan baru bagi perkembangan buku ajar BIPA di 

Indonesia. 
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Dengan demikian, pada pemilihan buku ajar BIPA penting untuk menilai 

penggunaan kaidah bahasa yang sesuai dari segi bentuk dan makna yaitu dengan 

analisis kohesi dan koherensi. Wujud dan fungsi dari penggunaan kohesi dan 

kpherensi menjadi hal penting agar maksud yang disampaikan penulis dapat 

tersampaikan dengan baik pada pembaca atau pengguna buku ajar. Sehingga hal 

tersebut penting untuk diteliti pada buku ajar BIPA Pengajaran BIPA Tingkat C1 

karya Nurul Afifah, Zaen Lailatul Ramadani, dan Dewi Noor Aisyah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, muncul beberapa 

masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini. Adapun permasalahannya adalah 

sebagai berikut. 

1) Apa saja wujud kohesi dan koherensi pada buku Pengajaran BIPA 

Tingkat C1? 

2) Bagaimana fungsi kohesi dan koherensi pada buku Pengajaran BIPA 

Tingkat C1? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan penggunaan wujud kohesi dan koherensi pada buku 

Pengajaran BIPA Tingkat C1. 

2) Memaparkan fungsi kohesi dan koherensi pada buku Pengajaran BIPA 

Tingkat C1. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, peneliti lain, 

dosen, mahasiswa, pengajar BIPA dan para pembaca. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1) Manfaat Teoretis 

a. Dapat menambah khasanah penelitian tentang penggunaan kohesi dan 

koherensi pada teks buku ajar BIPA. 

b. Sebagai alat motivasi, setelah dilakukan penelitian ini muncul 

penelitian-penelitian baru sehingga dapat menimbulkan inovasi dalam 

penelitian yang ada. 

2) Manfaat Praktis 

Membantu pendidikan, pelaku pendidikan untuk mengetahui 

bagaimana kohesi dan koherensi pada buku Pengajaran BIPA Tingkat C1 

serta memberikan rekomendasi kelayakan pada buku ajar BIPA. 

  


