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ABSTRAK 

Efektivitas Wacana Resensi Buku pada Harian Kompas Edisi November-
Desember 2013 

 
Oleh: Aai Syafitri/ 2014 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keefektifan wacana 

resensi buku pada Harian Kompas edisi November-Desember 2013 berdasarkan 
struktur penulisan, kohesi, dan koherensi wacana. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode deskriptif. Data penelitian ini adalah wacana resensi buku dan objek 
penelitian adalah struktur, kohesi, dan koherensi wacana resensi. Penelitian ini 
dianalisis dengan teknik berikut: (1) membaca dan memahami data yang telah 
terkumpul, (2) menganalisis struktur penulisan, kohesi, dan koherensi wacana, (3) 
struktur penulisan, kohesi, dan koherensi wacana tersebut diinventarisasikan ke 
dalam tabel inventarisasi data, dan (4) menjelaskan hasil analisis data dan 
merumuskan kesimpulan. 

Dari temuan penelitian, struktur resensi terdiri atas:  (a) prolog wacana, (b) 
latar belakang buku, (c) penjelasan buku secara eksplisit (sinopsis), (d) 
sistematikan atau apa yang dibahas buku, dan (e) penilaian terhadap buku 
(kelebihan dan kelemahan buku). Kemudian kohesi resensi terdiri atas 
penggunaan pemarkah kohesi gramatikal yang meliputi: (a) referensi sebanyak 
252 pemarkah, (b) substitusi sebanyak 165 pemarkah, (c) ellipsis sebanyak 38 
pemarkah, dan (d) konjungsi sebanyak 433 pemarkah; dan pemarkah kohesi 
leksikal, yang meliputi: a) repetisi sebanyak 147 pemarkah, (b) sinonim sebanyak 
45 pemarkah, (c) antonim sebanyak 29 pemarkah, (d) hipernim-hiponim sebanyak 
10 pemarkah, dan (e) kolokasi sebanyak 204 pemarkah. Dari segi koherensi 
wacana, ditemukan: (a) 3 wacana sudah koheren, (b) 3 wacana sudah koheren, 
tetapi terdapat paragraf yang tidak kohesif, dan (c) 2 wacana memiliki paragraf 
yang tidak koheren. Secara keseluruhan 8 wacana resensi buku tersebut  telah 
efektif. Struktur wacana telah sesuai dengan teori resensi. Sebagai wacana, resensi 
buku ini secara keseluruhan telah kohesif dan koheren. Kekohesian dapat dilihat 
dari penggunaan pemarkahnya, baik secara gramatikal maupun leksikal. Begitu 
juga koherensi wacana, wacana ini cukup bisa dipahami dan substansi resensi 
yang digunakan pun disusun dengan runtut. Argumen dan alasan yang diajukan 
juga berimbang dan relevan. Ketiga hal ini telah menggambarkan keefektifan 
wacana resensi buku pada Harian Kompas edisi November-Desember 2013 
sebagai wacana yang efektif.  

 
 

 

 

 


