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 Debat termasuk salah proses dari penyelengaraan pemilu 2019 dalam acara 

“debat capres dan cawapres tahun 2019”. Kohesi gramatikal memiliki peran 

sangat penting dalam acara debat agar para pendukung pasangan calon presiden 

bisa lebih yakin lagi presiden yang dipilih sesuai yang diharapkan. kohesi 

gramatikal digunakan untuk menyampaikan maksud  pembicaraan antara capres 

dan cawapres sebagai sumber informasi dengan visi, misi dan pendukung calon 

pasangan presiden . 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kohesi gramatikal 

referensi, subtitusi, ellipsis, konjungsi, Konjungsi yang menghubungkan kata, 

klausa, atau kalimat yang kedudukannya setara, dan Konjungsi yang 

menghubungkan klausa dengan klausa yang kedudukannya bertingkat. Dalam 

“debat capres dan cawapres tahun 2019”. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan 

metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kohesi gramatikal referensi, 

subtitusi, ellipsis, konjungsi, Konjungsi yang menghubungkan kata, klausa, atau 

kalimat yang          kedudukannya setara, dan Konjungsi yang menghubungkan 

klausa dengan klausa yang kedudukannya bertingkat. . Dalam “debat capres dan 

cawapres tahun 2019”. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui jenis: 1) Kohesi gramatikal 

referensi, 2)Kohesi gramatikal subtitusi, 3)Kohesi gramatikal elipsis, dan 

4)Kohesi gramatikal konjungsi. Kohesi gramatikal yang terdapat pada pasangan 

calon presiden, moderator, pembicara, pemimpin doa “debat capres dan cawapres 

tahun 2019”. 1) Kohesi gramatikal referensi ditemukan bentuk persona dan 

perbandingan. 2) Kohesi gramatikal subtitusi ditemukan bentuk  nomina, verba, 

dan frasa.3) Kohesi gramatikal ditemukan bentuk ellipsis nomina, verba, dan 

frasa.4) Kohesi gramatikal konjungsi ditemukan bentuk koordinatif, subordinatif, 

korelatif, antarkalimat, dan antarparagraf. 5)Jenis konjungsi Konjungsi yang 

menghubungkan kata, klausa, atau kalimat yang          kedudukannya setara dan 

menghubungkan klausa dengan klausa yang kedudukannya bertingkat. 

 Ditemukan pembaharuan dalam penelitian ini pada  Jenis konjungsi 

Konjungsi yang menghubungkan kata, klausa, atau kalimat yang kedudukannya 

setara dan menghubungkan klausa dengan klausa yang kedudukannya bertingkat. 


