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SARI 

 
Sutanto, Dwi. 2007. Referensi dalam Wacana Tulis Berbahasa Indonesia di Surat 

Kabar. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi 
Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs. Hari Bakti Mardikantoro, M.Hum. Pembimbing II: 
Drs. Haryadi, M.Pd. 

 
Kata kunci: wacana tulis, referensi,  

 
Dalam wacana tulis terdapat berbagai unsur seperti pelaku perbuatan, 

penderita perbuatan, pelengkap perbuatan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, 
dan tempat perbuatan. Unsur itu acap kali harus diulang-ulang untuk mengacu 
kembali atau untuk memperjelas makna. Oleh karena itu, pemilihan kata serta 
penempatannya harus tepat sehingga wacana tadi tidak hanya kohesif, tetapi juga 
koheren. Dengan kata lain, referensinya atau pengacuannya harus jelas. Hubungan 
referensial menandai hubungan kohesif wacana melalui pengacuan. Pengacuan 
atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual 
tertentu yang mengacu pada satuan lingual yang lain atau suatu acuan yang 
mendahului atau mengikutinya. 

Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas adalah 1) jenis penanda 
referensial  apa yang terdapat pada wacana tulis dalam surat kabar harian Kompas, 
Suara Merdeka, dan Solopos, 2) wujud penanda referensial apa sajakah yang 
terdapat pada wacana tulis dalam surat kabar harian Kompas, Suara Merdeka, dan 
Solopos, dan 3) bagaimana proporsi penggunaan jenis dan wujud penanda 
referensial yang terdapat pada wacana tulis dalam surat kabar harian Kompas, 
Suara Merdeka, dan Solopos. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
jenis penanda referensial yang terdapat pada wacana tulis dalam surat kabar, dan 
mendiskripsikan wujud penanda referensial yang terdapat pada wacana tulis 
dalam surat kabar beserta proporsinya. 

Sasaran atau objek penelitian ini berupa penggalan wacana yang diambil 
dari wacana yang berupa wacana tulis dalam surat kabar di surat kabar Kompas, 
Suara Merdeka, dan Solopos bulan September 2006. Pendekatan dalam penelitian 
ini, secara teoretis dan metodologis. Secara teoretis digunakan pendekatan analisis 
wacana, sedangkan secara metodologis digunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Dalam penelitian ini data yang diambil adalah penggalan wacana tulis 
yang mengandung referensi dalam surat kabar di harian Kompas, Suara Merdeka, 
dan Solopos bulan September 2006. Sumber data penelitian ini adalah wacana 
tulis dalam surat kabar di harian Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos bulan 
September 2006 yang mengandung referensi. Metode yang digunakan dalam 
penelitian adalah metode simak dengan teknik catat. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode agih. Metode penyajian analisis data adalah metode 
informal karena hanya menggunakan kata-kata biasa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis penanda referensial di surat 
kabar berdasarkan tempat acuannya menyangkut  pengacuan endofora dan 
pengacuan eksofora; sedangkan jenis penanda referensial menurut tipenya 
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meliputi referensi persona, referensi demonstratif dan referensi komparatif. 
Adapun wujud penanda referensial dalam surat kabar tersebut meliputi saya, aku, 
-ku, kami, kita, engkau, kamu, Anda, kau-, -mu, ia, dia, -nya, mereka, ini, itu, sini, 
situ, sana, begini, begitu, demikian, tersebut, seperti, lebih…, lebih…. dari pada, 
ter-, dan yang paling. 

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkaji dari segi wacana, itupun 
dalam ruang lingkup hubungan referensial. Oleh karena itu, disarankan ada 
penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai wacana tulis dalam surat 
kabar bukan hanya dari segi ilmu wacana saja tetapi dari sudut pandang yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Manusia 

dalam sepanjang hidupnya hampir-hampir tidak pernah dapat terlepas dari 

peristiwa komunikasi. Di dalam berkomunikasi manusia memerlukan sarana 

untuk mengungkapkan ide, gagasan, isi pikiran, maksud, realitas, dan 

sebagainya. Sarana yang paling utama dan vital untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut adalah bahasa. Dengan demikian fungsi bahasa yang paling utama 

adalah sebagai sarana komunikasi. Setiap anggota masyarakat dan komunitas 

selalu terlibat dalam komunikasi bahasa, baik dia bertindak sebagai 

komunikator (pembicara atau penulis) maupun sebagai komunikan (mitra 

baca, penyimak, pendengar, atau pembaca) 

Secara garis besar, sarana komunikasi verbal dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu sarana komunikasi yang berupa bahasa lisan dan sarana 

komunikasi yang berupa bahasa tulis. Dengan begitu, wacana atau tuturan pun 

dibagi menjadi dua macam: wacana lisan dan wacana tulis. Kridalaksana 

(1978:23) berpendapat bahwa dalam konteks tata bahasa, wacana merupakan 

satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Dari pendapat tersebut berarti bahwa 

apa yang disebut wacana mencakup kalimat, gugus kalimat, alinea atau 

paragraf, penggalan wacana (pasal, subbab, bab, atau episode), dan wacana 

utuh. Hal ini berarti juga bahwa kalimat merupakan satuan gramatikal terkecil 
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dalam wacana dan dengan demikian kalimat juga merupakan basis pokok 

pembentukan wacana. 

Wacana merupakan tataran yang paling besar dalam hierarki 

kebahasaan. Sebagai tataran terbesar dalam hierarki kebahasaan, wacana tidak 

merupakan susunan kalimat secara acak, tetapi merupakan satuan bahasa, baik 

lisan maupun tertulis. Untuk wacana yang disampaikan secara tertulis, 

penyampaian isi atau informasi disampaikan secara tertulis. Ini dimaksudkan 

agar tulisan tesebut dapat dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca. 

Hubungan antarkalimat dalam sebuah wacana tulis tersusun 

berkesinambungan dan membentuk suatu kepaduan. Oleh karena itu, 

kepaduan makna dan kerapian bentuk pada wacana tulis merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam rangka meningkatkan tingkat keterbacaan. 

Informasi yang disampaikan melalui wacana tulis tentu mempunyai 

perbedaan dengan infomasi yang disampaikan secara lisan. Perbedaan itu 

ditandai oleh adanya keterkaitan antarproposisi. Keterkaitan dalam wacana 

tulis dinyatakan secara eksplisit yang merupakan rangkaian antarkalimat 

secara gramatikal. Adapun untuk bahasa lisan keterikatan itu dinyatakan 

secara implisit, di mana kejelasan informasi akan didukung oleh konteks.  

Berdasakan pernyataan di atas dapat dikatakan  bahwa bahasa lisan 

atau ujaran lebih ditekankan pada konteks dan situasi untuk lebih menjelaskan 

topik pembicaraan pada saat komunikasi. Lain halnya pada bahasa tulis, 

keterkaitan kalimat sebagai unsur pembangun wacana, harus dirangkaikan 

secara runtut sehingga menjadi wacana yang mempunyai kepaduan, baik 
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secara bentuk ataupun secara makna. Kelompok kata belum tentu disebut 

wacana bila rentetan itu tidak memberikan informasi yang lengkap unsur-

unsur yang membangun wacana.  

Melihat fenomena yang ada, dalam wacana tulis hubungan 

antarkalimat harus selalu diperhatikan untuk memelihara keterkaitan dan 

keruntutan antarkalimat. Di dalam ilmu bahasa keterkaitan dan kerapian 

bentuk dinamakan kohesi dan koherensi. Di dalam manifestasi fonetisnya 

kohesi dan koherensi memiliki peran yang sangat vital untuk memelihara 

keterkaitan antarkalimat, sehingga wacana menjadi padu, tidak hanya 

sekumpulan kalimat yang setiap kalimat mengandung pokok pembicaraan  

yang berbeda, melainkan satu unsur dalam teks harus menyatakan konsep 

ikatan (Nunan 1992:6). 

Wacana merupakan sebuah struktur kebahasaan yang luas melebihi 

batasan-batasan kalimat, sehingga dalam penyusunannya hendaknya selalu 

menggunakan bentuk tulis yang efektif. Salah satunya dengan penggunaan 

kohesi internal yang tepat. Kohesi merupakan salah satu unsur pembangun 

wacana yang menjadikan wacana menjadi padu dan jelas secara gamatikal. 

Konsep suatu ikatan dalam kebahasaan merupakan unsur pembangun yang 

membentuk sebuah wacana, sehingga menjadi kesatuan rangkaian kalimat 

yang bermakna. 

Pemakaian bahasa yang baik dan benar, berarti sesuai dengan tata 

gramatikal dalam wacana tulis. Suatu wacana mempunyai kesatuan makna 

yang diciptakan melalui hubungan yang kohesif antarkalimat dalam wacana 
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tersebut. Dengan hubungan yang kohesif itu, suatu unsur dalam wacana dapat 

diinterpretasikan sesuai dengan ketergantungan antarunsur-unsur (Halliday 

dan Hasan dalam Cahyono 1995:231). Dengan demikian, kalimat yang 

terdapat dalam wacana saling berkaitan.  

Baryadi (2002:17) mengemukakan bahwa untuk menciptakan 

keutuhan, bagian wacana harus saling berhubungan. Sejalan dengan 

pandangan bahwa bahasa itu terdiri dari bentuk (form) dan makna (meaning), 

hubungan dalam wacana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu hubungan 

bentuk yang disebut kohesi (cohesion) dan hubungan makna atau hubungan 

semantis yang disebut koherensi (coherence). 

Salah satu hubungan bentuk dalam sebuah wacana dapat dilakukan 

dengan menggunakan penanda referensial. Hubungan referensial menandai 

hubungan kohesif wacana melalui pengacuan. Sumarlam (2003:23) 

menyebutkan bahwa pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi 

gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan 

lingual yang lain (atau suatu acuan) yang mendahului atau mengikutinya. 

Dalam wacana tulis terdapat berbagai unsur seperti pelaku perbuatan, 

penderita perbuatan, pelengkap perbuatan, perbuatan yang dilakukan oleh 

pelaku, dan tempat perbuatan (Alwi 1998:40). Unsur itu acap kali harus 

diulang-ulang untuk mengacu kembali atau untuk memperjelas makna. Oleh 

karena itu, pemilihan kata serta penempatannya harus tepat sehingga wacana 

tadi tidak hanya kohesif, tetapi juga koheren. Dengan kata lain, referensinya 

atau pengacuannya harus jelas.  
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Referensi di dalam bahasa yang menyangkut nama diri digunakan 

sebagai topik baru (untuk memperkenalkan) atau untuk menegaskan bahwa 

topik masih sama. Topik yang sudah jelas biasanya dihilangkan atau diganti. 

Pada kalimat yang panjang, biasanya  muncul beberapa predikat dengan 

subjek yang sama dan subjek menjadi topik juga. Subjek hanya disebutkan 

satu kali pada permulaan kalimat, lalu diganti dengan acuan (referensi) yang 

sama. Perhatikan contoh berikut,  

(1)  Safira kembali ke Indonesia. Dia membeli rumah baru di 
daerah Kebayoran, dan mulai mengatur hidupnya 
kembali di tempat baru itu. 

   

Pada contoh (1) kata ‘Safira’ merupakan topik yang diletakkan di 

depan paragraf. Pada kalimat berikutnya topik yang masih sama diulang 

kembali  menggunakan penanda referensial persona ‘dia, dan -nya’, serta 

penanda referensial demonstratifa ‘itu’. Dengan adanya penanda referensial 

membuat kepaduan dalam kalimat. Apabila penanda ini dihilangkan berarti 

topik merupakan informasi yang kurang penting sebagai unsur kesatuan yang 

suplementer (pelengkap). Bila penanda referensial ini digunakan dalam 

kalimat tersebut makna akan dijadikan kesatuan terdahulu. Dalam hal ini, 

pronomina dapat digunakan sebagai referensi dalam bahasa Indonesia. 

Pembahasan yang akan dilakukan adalah wacana bentuk tulis dalam 

surat kabar karena peneliti menduga bahwa wacana tulis dalam surat kabar 

mempunyai variasi penggunaan penanda referensial. Fungsinya sebagai alat 

penggabung antarkalimat yang satu dengan yang lain, antara paragraf yang 
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satu dengan yang lain sehingga membentuk keterkaitan. Penanda kebahasaan 

itu biasa disebut kohesi referensial.  

Adapun pemilihan wacana tulis dalam surat kabar dikarenakan 

wacana yang terdapat pada surat kabar lebih bervariasi jenisnya. Misalnya 

terdapat wacana narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Dengan kevariasian 

jenis wacana tersebut menjadikan data penelitian berasal dari berbagai jenis 

wacana. Selain itu, surat kabar adalah sebuah lembaga yang menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat komunikasi. Dengan demikian, penggunaan bahasa 

selalu diperhatikan untuk membentuk sebuah hubungan dalam sebuah wacana. 

Pemilihan surat kabar Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos sebagai 

sumber data dalam penelitian dengan mempertimbangkan beberapa aspek. 

Kompas dipilih karena merupakan surat kabar nasional yang memiliki  oplah 

yang cukup besar dan rantai distribusi yang luas. Suara Merdeka dipilih 

karena merupakan surat kabar regional terbesar di Jawa Tengah. Adapun 

Solopos dikelompokkan ke dalam surat kabar lokal. Ketiganya merupakan 

surat kabar ternama, yang tentunya berbanding lurus dengan efektifitas 

wacana yang berada di dalamnya. 

Beranjak dari fenomena yang ada dalam latar belakang di atas maka 

peneliti mengangkat judul “Referensi dalam Wacana Tulis Berbahasa 

Indonesia di Surat Kabar”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan bahwa 

pokok masalah dari penelitian ini adalah referensi sebagai penghubung 

wacana tulis dalam surat kabar. Dari pokok masalah itu dapat identifikasikan 

beberapa rumusan masalah berikut ini. 

1) Jenis penanda referensial  apa yang terdapat pada wacana tulis dalam surat 

kabar harian Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos ? 

2) Bagaimana wujud penanda referensial yang terdapat pada wacana tulis 

dalam surat kabar harian Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos ? 

3) Bagaimana proporsi penggunaan jenis dan wujud penanda referensial yang 

terdapat pada wacana tulis dalam surat kabar harian Kompas, Suara 

Merdeka, dan Solopos ? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut. 

1) Mendiskripsi jenis penanda referensial yang terdapat pada wacana tulis 

dalam surat kabar harian Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos. 

2) Mendiskripsi wujud penanda referensial yang terdapat pada wacana tulis 

dalam surat kabar harian Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos. 

3) Mendiskripsi proporsi pengunaan jenis dan wujud penanda referensial 

yang terdapat pada wacana tulis dalam surat kabar harian Kompas, Suara 

Merdeka, dan Solopos. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup dua hal, 

yaitu secara teoretis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu kebahasaan 

dalam pengembangan teori kebahasaan, khususnya bagi bidang wacana. 

Selain itu, diharapkan menjadi sumber informasi tentang jenis dan tipe 

penanda hubungan referensial baik dalam tataran antarparagaf maupun antar 

kalimat. 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada pembinaan dan pengembangan bahasa. Selain itu, diharapkan 

menjadi masukan bagi penyusun buku dan sejenisnya. Artinya dalam 

penulisan wacana lisan perlu mempertimbangkan aspek lingustik.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang mengambil objek wacana dalam surat kabar, bukanlah 

yang pertama dilakukan. Penelitan semacam ini pernah dilakukan oleh beberapa 

ahli bahasa. Penelitian yang relevan yang mengkaji tentang penanda referensial 

pernah dilakukan oleh Subyantoro dan Rohkman (1996). Adapun penelitian yang 

mengambil objek dari surat kabar pernah dilakukan oleh Sriyanti (2002), Purwati 

(2003), Retnaningtyas (2004), dan Jamil (2005).  

Subyantoro dan Rohkman pada tahun 1996 melakukan penelitian yang 

berjudul pemarkah Kohesi Referensial Wacana Cerpen; Sebuah Analisis Benang 

Pengikat Antarproposisi pada Cerpen “Kisah Malti”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemarkah kohesi referensial dalam teks cerpen “Kisah 

Malti” mencakup tiga tipe yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan 

pembanding. Relevansi penelitian Subyantoro dan Rohkman dengan penelitian ini 

adalah mengkaji tentang penanda referensial, tetapi pembahasan yang dilakukan 

hanya mencakup pada tipe dan jenis. Dengan objek yang berbeda ini, diharapkan 

pembahasan yang dilakukan lebih dalam mengupas tentang tipe, wujud, dan jenis 

dari penanda referensial dalam wacana tulis. 

Pada tahun 2002, Sriyanti melakukan penelitian dengan judul Gaya 

Bahasa dalam Teks Berita Harian Umum Kompas Berdasarkan Pilihan Kata dan 

Struktur Kalimat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah gaya bahasa yang 
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digunakan dalam harian umum Kompas berdasarkan pilihan kata meliputi gaya 

bahasa resmi, gaya bahasa takresmi, dan gaya bahasa percakapan. Sementara itu, 

gaya bahasa yang digunakan dalam harian umum Kompas berdasarkan struktur 

kalimat mencakupi gaya bahasa klimaks, gaya bahasa antiklimaks, gaya bahasa 

paralellisme, gaya bahasa antitesis, dan gaya bahasa repetisi.  

Penelitian Purwati (2003) Berjudul Kohesi Wacana Iklan Undian 

Berhadiah Media Masa Cetak. Berdasarkan analisis sarana kohesi baik leksikal 

maupun gramatikal dan sifatnya dalam wacana iklan undian berhadiah dapat 

ditarik simpulan bahwa kekohesifan wacana iklan undian berhadiah diwujudkan 

oleh beberapa sarana kohesi. Sarana kohesi leksikal yang ditemukan ada empat 

jenis yaitu repetisi, kolokasi, kosok bali, dan hiponim. Adapun sarana kohesi 

gramatikal yang ditemukan ada tiga, yaitu konjungsi, pronomina dan elipsis. Sifat 

relasi dalam wacana iklan undian berhadiah yang ditemukan meliputi relasi 

koreferensi, koklasifikasi, dan koekstensi. Relevansi penelitian Purwati dengan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hubungan bentuk (kohesi). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Purwati dengan penelitian ini adalah 

penelitian ini lebih memfokuskan pada kohesi referensial (pengacuan), sehingga 

dari penelitian ini dikupas lebih dalam tentang penggunaan penanda referensial 

dalam wacana tulis di surat kabar.  

Pada tahun 2004, Retnaningtyas melakukan penelitian dengan judul 

Tindak Tutur Tidak Harfiah Serta Fungsinya dalam Wacana Rubrik 

“Semarangan” Harian Suara Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan jenis 

tindak tutur tidak harfiah yang ditemukan meliputi representatif, ekspresif, 



 

 

25

 

komisif, isbati. Fungsi tindak tutur tidak harfiah representatif yang ditemukan 

meliputi menyatakan, berspekulasi. Fungsi tindak tutur tidak harfiah direktif yang 

ditemukan meliputi menyuruh, memohon, menyarankan, mendesak, memerintah, 

meminta, mengajak, menantang. Fungsi tindak tutur tidak harfiah ekspresif yang 

ditemukan meliputi memuji, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, mengucapkan 

selamat. Fungsi tindak tutur tidak harfiah komisif meliputi menawarkan, 

bersumpah. Fungsi tindak tutur tidak harfiah isbati yang ditemukan adalah 

melarang. Penelitian Retnaningtyas menggunakan objek yang sama dengan 

peneliti, yaitu wacana dalam surat kabar. Perbedaannya penelitian yang dilakukan 

oleh Retnaningtyas mengkaji tentang tindak tutur (ilmu pragmatik), sedangkan 

peneliti mengkaji tentang penanda referensial sebagai penanda hubungan dalam 

wacana tulis. 

Jamil, pada tahun 2005 melakukan penelitian dengan judul Tindak Tutur 

Ekspresif dan Direktif pada Wacana Surat Pembaca “Redaksi YTH” Harian 

Kompas. Walaupun menggunakan objek yang sama dengan peneliti, penelitian 

yang dilakukan oleh Jamil mengkaji tentang tindak tutur Ekspresif dan Direktif, 

sedangkan peneliti mengkaji tentang penanda referensial sebagai penanda 

hubungan dalam wacana tulis. Penelitian yang dilakukan oleh Jamil menunjukkan 

bahwa fungsi tindak tutur ekspresif meliputi mengucapkan terima kasih, 

mengkritik, mengeluh, menyalahkan, memuji, menyarankan, meminta, 

menantang, mendesak dan mengajak. Dari penelitian ini, terdapat tujuh belas 

pasang fungsi keselarasan, yaitu keselarasan antara tuturan mengkritik dan tuturan 

menyuruh, tuturan mengkritik dan dan memohan, tuturan mengkritik dan 
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menyarankan, tuturan mengkritik dan meminta, tuturan mengkritik dan 

menantang, tuturan mengkritik dan mengajak, tuturan mengeluh dan menyuruh, 

tuturan mengeluh dan memohon, tuturan mengeluh dan menyuruh, tutuarn 

mengeluh dan meminta, tuturan mengeluh dan mendesak, tuturan mengeluh dan 

mengajak, tuturan menyalahkan dan menuruh, tuturan meyalahkan dan 

menyarankan, tuturan menyalahkan dan meminta, tuturan memuji dan meminta, 

tuturan mengucapkan terima kasih dan menyarankan.  

Penelitian-penelitian tersebut bertujuan menganalisis wacana baik dari 

segi bahasa maupun isinya. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi 

penelitian penelitian-penelitian sebelumnya, tentu dengan menggunakan teknik 

penelitian yang berbeda. 

 

2.2 Kerangka Teoretis 

Teori yang digunakan untuk membantu menganalisis penelitian ini 

adalah hakikat wacana, jenis wacana,  unsur wacana, syarat wacana, referensi. 

 

2.2.1 Hakikat  Wacana 

Kata wacana berasal dari kata vacana ‘bacaan’ dalam bahasa Sansekerta. 

Kata vacana itu kemudian masuk ke dalam bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa 

Baru wacana atau vacana atau’ bicara, kata, ucapan’. Kata wacana dalam bahasa 

baru itu kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wacana ‘ucapan, 

percakapan, kuliah’ (Poerwadarminta 1976: 1144). 
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Kata wacana dalam bahasa indonesia dipakai sebagai padanan 

(terjemahan) kata discourse dalam bahasa inggris. Secara etimologis kata 

discourse itu berasal dari bahasa latin discursus ‘lari kian kemari’. Kata discourse 

itu diturunkan dari kata discurrere. Bentuk discurrere itu merupakan gabungan 

dari dis dan currere ‘lari, berjalan kencang’ (Wabster dalam Baryadi 2002:1). 

Baik wacana atau discourse kemudian diangkat sebagai istilah linguistik. 

Dalam linguistik, wacana dimengerti sebagai satuan lingual (linguistic unit [s]) 

yang berada di atas tataran kalimat (Baryadi 2002:2). Perhatikan posisi wacana di 

antara satuan-satuan lingual pada bagan 1 berikut; 

Bagan 1 Hierarki Satuan-satuan Bahasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    (Sumber: Tarigan 1987:27)    

  

Dalam konteks tata bahasa, wacana merupakan satuan gramatikal 

tertinggi atau terbesar (Kridalaksana dalam Baryadi 2002:2). Hal ini berarti bahwa 

WACANA 

KALIMAT 

KLAUSA 

FRASA 

KATA 

MORFEM 

FONEM 

FONA 
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apa yang disebut wacana mencakup kalimat, gugus kalimat, alinea atau paragraf, 

penggalan wacana (pasal, subbab, bab, atau episode), dan wacana utuh. Hal ini 

berarti juga bahwa kalimat merupakan satuan gramatikal terkecil dalam wacana. 

Dengan demikian kalimat juga merupakan basis pokok pembentukan wacana. 

Pemahaman bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap 

dan merupakan satuan tertinggi dalam hierarki gramatikal, adalah pemahaman 

yang berasal dari pernyataan, wacana (discourse) adalah satuan bahasa 

terlengkap; dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau 

terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku 

seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, kalimat, frase bahkan kata yang 

membawa amanat yang lengkap (Djajasudarma 1994:3).  

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa sebuah wacana dalam 

realisasinya selalu berupa sekumpulan kalimat. Sebuah kalimat merupakan 

kumpulan beberapa kata. Kata merupakan kumpulan suku kata dan kata 

merupakan kumpualan huruf.  

Di pihak lain dikatakan bahwa wacana adalah rekaman kebahasaan yang 

utuh tentang peristiwa komunikasi. Komunikasi dapat menggunakan bahasa lisan 

dan bahasa tertulis. Adapun bentuknya, wacana mengasumsikan adanya penyapa 

(addressor) dan pesapa (addressee). Dalam wacana lisan, penyapa adalah 

pembicara, sedangkan pesapa adalah pendengar. Dalam wacana tulis, penyapa 

adalah penulis, sedangkan pesapa adalah pembaca. Wacana mempelajari bahasa 

dalam pemakaian. Jadi, bersifat pragmatik (Samsuri dalam Syamsuddin 1997:6). 
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Menurut  Webster (dalam Syamsuddin 1997:5) wacana atau discourse 

diartikan dengan “ connected speech or writing consisting of more than one 

sentence”. Menurut pengertian ini, wacana dapat berupa ucapan lisan dan dapat 

juga berupa tulisan, tetapi persyaratanya harus dalam satu rangkaian (connected) 

dan dibentuk oleh lebih dari sebuah kalimat. Pengertian ini dilengkapi lagi dengan 

definisi kedua yang menambahkan bahwa yang diucapkan dalam wacana itu pasti 

menyangkut suatu hal (subjek) dan pengungkapannya berjalan menurut tata cara 

yang teratur. Adapun, bentuk nyata wacana dapat berupa percakapan singkat 

ataupun sepenggal tulisan (“a talk or a piece of writing in which a subject is 

treated at some lenght usually in an orderly fashion ……”). Pengertian ini lebih 

dilengkapi lagi dengan definisi ketiga yang lebih diarahkan kepada sifat rangkaian 

bahasa yang digunakan di dalam wacana itu. Bahasa yang terdapat dalam wacana 

itu bersifat koheren atau yang terjalin erat antara satu dengan yang lain, disusun 

secara teratur dan sistematis di dalam rangkaian mengemukakan sesuatu hal, baik 

dalam bentuk lisan maupun tulis. “dicourse is applicable to well formulated or 

cohorently arranged serious an systematic treatment of a subject in writing of 

speaking” (Webster’s dalam Syamsuddin 1997:6) 

Dalam pengertian di atas telah disinggung bahwa ungkapan yang terdapat 

dalam wacana itu bersifat koheren. Sebenarnya, ungkapan dalam wacana juga 

harus bersifat kohesif seperti yang dikatakan oleh Tarigan (1987:27) bahwa 

wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas 

kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang 

berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, 
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disampaikan secara lisan atau tertulis. Pemahaman ini mengacu kita pada wacana 

yang kohesif dan koheren. Kohesi merupakan keserasian hubungan unsur-unsur 

dalam wacana, sedangkan koheren merupakan kepaduan wacana sehingga 

komunikatif dan mengandung satu ide.  

Dari pendapat beberapa ahli bahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa 

wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan teringgi atau terbesar di atas 

kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang 

berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, 

disampaikan secara lisan atau tertulis ini dapat berupa ucapan lisan dan dapat juga 

berupa tulisan, tetapi persyaratanya harus dalam satu rangkaian dan dibentuk oleh 

lebih dari sebuah kalimat. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Wacana 

Wacana dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis menurut dasar 

pengklasifikasian tertentu. Sumarlam (2003:15) membagi jenis-jenis wacana 

berdasarkan bahasanya yang dipakai, media yang dipakai untuk mengungkapkan, 

jenis pemakaian, bentuk serta cara dan tujuan penyampaiannya.  

Berbeda dengan Sumarlam, Syamsuddin (1997:12) meninjau jenis 

wacana dari sudut (i) realitas (verbal dan nonverbal), (ii) media komunikasi 

(wacana lisan dan wacana tulis), dan (iii) segi penyusunan (wacana naratif, 

wacana prosedural,  wacana hartotorik, dan wacana diskriptif).  

Baryadi (2002:9) mengklasifikasikan wacana berdasarkan (i) media yang 

dipakai untuk mewujudkannya, (ii) keaktifan partisipan komunikasi, (iii) tujuan 
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pembuatan wacana, (iv) bentuk wacana, (v) langsung tidaknya pengungkapan, (vi) 

genre sastra, dan (vii) isi wacana. Berbagai jenis wacana beserta 

pengklasifikasiannya dapat ditunjukkan lewat tabel 1.  

Tabel 1. Jenis-jenis Wacana 

 DASAR JENIS WACANA 
1. MEDIA a. Wacana lisan 

b. Wacana tertulis 
2. KEAKTIFAN PARTISIPAN a. Wacana monolog 

b. Wacana dialog 
3. TUJUAN a. Wacana naratif 

b. Wacana deskriptif 
c. Wacana eksposisi 
d. Wacana argumentasi 
e. Wacana persuasif 
f. Wacana informatif 
g. Wacana prosedural 
h. Wacana hartatori 
i. Wacana regulatif 
j. Wacana humor 
k. Wacana jurnalistik 

4. BENTUK a. Wacana epistolari 
b. Wacana kartun 
c. Wacana komik 
d. Wacana mantra 

5. KELANGSUNGAN a. Wacana langsung 
b. Wacana tidak langsung 

6. GENRE SASTRA a. Wacana prosa 
b. Wacana puisi 
c. Wacana drama  

7. ISI 
 

a. Wacana politik 
b. Wacana olah raga 
c. Wacana ekonomi 
d. Wacana ilmiah  
e. Wacana pendidikan  
dsb. 

(Sumber Baryadi 2002:9) 

 

Wacana menurut Tarigan (1987:51) dapat diklasifikasikan dengan 

berbagai cara, antara lain: berdasarkan media (wacana lisan dan wacana tulis), 
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berdasarkan pengungkapan (wacana langsung dan wacana tidak langsung), 

berdasarkan bentuk (wacana drama, wacana puisi, dan wacana prosa), dan 

berdasarkan penempatan (wacana penuturan dan wacana pembeberan). 

Berdasarkan pendapat dari ahli bahasa tersebut peneliti mencoba 

merangkum jenis-jenis wacana antara lain; media sarana penyampaiannya, peran 

penutur dan mitra tutur, pengemasan materi, struktur, kelangsungan, bentuk. 

 

2.2.3.1 Media Sarana Penyampaiannya 

Berdasarkan media sarana penyampaian, wacana dapat dipilah menjadi 

wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan 

secara lisan. Menurut Djajasudarma (1994:7) wacana lisan wujudnya berupa: 1) 

sebuah percakapan atau dialog yang lengkap dari awal sampai akhir, misalnya 

obrolan di warung, seperti warung kopi, warung poci pinggir jalan, dan lain-lain; 

2) suatu penggalan ikatan percakapan  (rangkaiana percakapan yang lengkap, 

misalnya memuat gambaran informasi, maksud, rangkaian penggunaan bahasa), 

yang berupa: 

1) Ica : ……………………………… 
Ania : “apakah kamu punya korek?” 
Rudi : “tertinggal di ruang makan tadi pagi.” 

 
Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis. Wacana 

tulis dapat berwujud: 1) sebuah teks/ bahan tertulis yang dibentuk oleh lebih dari 

satu paragraf/ alenia yang mengungkapkan sesuatu secara beruntun dan utuh, 

misalnya sepucuk surat, sekelumit cerita, sepenggal uraian ilmiah. 2) sebuah 

alinea, merupakan wacana, apabila teks hanya terdiri dari sebuah alinea, dapat 
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dianggap sebagai satu kesatuan misi koreasi dan situasi yang utuh. 3) sebuah 

wacana (khusus bahasa Indonesia) mungkin dapat dibentuk oleh sebuah kalimat 

majemuk dengan subordinasi dan koordinasi atau sistem elipsis. 

 

2.2.3.2 Peran Penutur dan Mitra Tutur 

Dari segi penutur dan mitra tutur, wacana dapat dipilah menjadi wacana 

dialog dan wacana monolog. Wacana monolog adalah wacana yang tidak 

melibatkan suatu bentuk tutur percakapan atau pembicaraan antara dua pihak yang 

berkepentingan. Yang termasuk pada jenis pertama ini adalah semua bentuk teks, 

surat, bacaan, cerita, dan lain-lain yang sejenisnya. Kedua, wacana dialog, yaitu 

wacana yang dibentuk oleh percakapan, atau pembicaraan antara dua pihak seperti 

terdapat pada obrolan, pembicaraan dalam telepon, tanya jawab, wawancara, teks 

drama, film strip, dan sejenisnya. 

 

2.2.3.3 Pengemasan Materi 

Atas dasar pengemasan materi yang akan disampaikannya, wacana 

dipilah menjadi (1) wacana eksposisi, (2) wacana deskripsi, (3) wacana 

argumentasi, (4) wacana narasi, dan (5) wacana persuasi, dan (6) wacana 

prosedural (Liamzon dalam Syamsuddin 1998: 15-21). 

1. Wacana Eksposisi 

Wacana eksposisi, yaitu wacana yang memaparkan sesuatu secara 

objektif dan global (secara keseluruhan). Karena yang penting adalah paparan 

menyeluruh (global ), penyajian materinya tidak dianalisis secara mendalam 
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dari berbagai segi. Wacana ini bertujuan untuk menjelaskan atau memberi 

informasi tentang sesuatu. Wacana ini merupakan salah satu tipe wacana yang 

dikembangkan dalam bentuk paparan tentang suatu fakta secara global atau 

keseluruhan secara sistematis. 

Wacana ini merupakan rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan 

suatu pokok pikiran. Pokok pikiran itu lebih dijelaskan lagi dengan cara 

menyampaikan uraian-uraian bagian-bagian atau detailnya. Tujuan pokok 

yang ingin dicapai pada wacana ini adalah tercapainya tingkat pemahaman 

akan sesuatu itu supaya lebih jelas, mendalam, dan luas dari sekedar sebuah 

pernyataan yang bersifat global atau umum. Kadang-kadang wacana ini dapat 

berbentuk ilustrasi dengan contoh, berbentuk perbandingan, berbentuk uraian 

kronologis dan ada juga secara penentuan ciri-ciri (identifikasi) dengan 

orientasi pokok kepada materi bukan kepada tokohnya. 

2. Wacana Deskripsi  

Berbeda dengan wacana eksposisi, dalam wacana deskripsi sesuatu 

yang dilukiskan secara objektif itu dianalisis secara mendalam dan sistematis 

dari berbagai segi (Hartono 2000:79). Jadi, wacana deskripsi melukiskan 

sesuatu secara objektif sampai kepada detail-detailnya secara mendalam dan 

sistematis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang sesuatu yang 

dilukiskan itu. Wacana ini bertujuan untuk memberikan perincian atau detail 

tentang objek sehingga seakan-akan mereka ikut melihat, mendengar, 

merasakan, atau mengalami langsung tentang objek tersebut.  
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Menurut Syamsuddin (1997:19-20) wacana deskripsi pada dasarnya 

berupa rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu atau melukiskan sesuatu, 

baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Tujuan yang 

ingin dicapai oleh wacana ini adalah tercapainya penghayataun yang agak 

imajinatif terhadap sesuatu, sehingga pendengar atau pembaca merasakan 

seolah-olah ia sendiri mengalami atau mengetahui secara langsung. 

Seanjutnya, menurut Syamsuddin, unsur pada wacana ini ada yang hanya 

memaparkan sesuatu secara objektif dan juga memaparkannya secara 

imajinatif. Pemaparan yang pertama bersifat menginformasikan sebagaimana 

adanya, sedangkan yang kedua dengan penambahan daya khayal. Oleh karena 

itu, wacana yang kedua ini banyak dijumapai dalam karya sastra, seperti pada 

novel ataupun cerpen. 

3. Wacana Naratif 

Wacana narasi adalah wacana yang menceritakan kejadian secara 

kronologis atau dari suatu waktu ke waktu yang lain (Hartono 2000:80). 

Kejadian itu dapat bersifat faktual (benar-benar terjadi), dapat pula bersifat 

fiktif. Oleh karena itu, ada wacana narasi fiksi dan wacana narasi non fiksi. 

Wacana ini bertujuan untuk menyampaikan atau menceritakan rangkaian 

peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke 

waktu. Wacana ini adalah wacana yang berupa rangkaian tuturan yang 

menceritakan atau menyajikan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan 

tokoh pelaku (orang I atau II) dengan maksud memperluas pengetahuan 

pendengar atau pembaca.  
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4. Wacana Argumentasi  

Berbeda dengan wacana tersebut di atas, wacana argumentasi 

menyatakan pendapat disertai argumentasi tentang kebenaran pendapat 

tersebut (Hartono 2000:81). Wacana ini adalah suatu tipe wacana yang 

bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dalam mengambil sikap serta 

pandangan sesuai dengan keinginan penulis atau pebicara, dengan 

mengajukan bukti-bukti yang benar, meyakinkan dan dirangkai melalui 

permainan bahasa (Sujanto dalam Hartono 2000:81).  

Tujuan yang ingin dicapai melalui pemaparan argumentasi ini, antara 

lain: 1) melontarkan pandangan/pendirian, 2) mendorong atau mencegah 

suatu tindakan, 3) mengubah tingkah laku pembaca, dan 4) menarik simpati. 

5. Wacana Persuasif 

Wacana persuasi adalah wacana yang menyatakan ajakan, himbauan, 

harapan, saran, permintaan, atau bujukan (Hartono 2000:82). Wacana ini 

bertujuan mempengaruhi pembaca tentang pendapat atau pernyataan penulis. 

Wacana ini merupakan salah satu wacana yang dikembangkan dalam satu 

paparan yang bertujuan untuk mempersuasi (membujuk) pembaca atau 

pendengar untuk bisa menerima ide atau gagasan penutur.  

Menurut Syamsuddin (1997:17) wacana ini disebut wacana 

hortatorik, yaitu tuturan yang isinya bersifat ajakan atau nasihat. Kadang-

kadang tuturan itu besifat memperkuat keputusan atau agar lebih 

menyakinkan, sedangkan tokoh penting di dalamnya adalah orang II.  
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Wacana ini digunakan untuk mempengaruhi pendengar atau 

pembaca agar tertarik akan pendapat yang dikemukakan oleh pembicara atau 

penulis. Isi wacana selalu berusaha untuk mendapatkan pendukung bahkan 

penganut atau paling tidak menyetujui pendapat yang dikemukakannya itu, 

kemudian terdorong untuk melakukan atau mengalaminya. Wacana yang 

tergolong hortatorik antara lian khotbah, dan pidato tentang politik 

(Syamsuddin 1997:18). 

6. Wacana Prosedural 

Sesuai dengan namanya, wacana ini merupakan rangkaian tuturan 

yang melukiskan sesuatu secara berurutan yang tidak boleh dibolak-balik 

unsurnya karena urgensi unsur yang lebih dahulu menjadi landasan unsur 

yang berikutnya. 

Wacana ini biasanya disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana 

sesuatu bekerja atau terjadi, atau bagaimana cara mengerjakan sesuatu 

(Syamsuddin 1997:16). Misalnya wacana dalam resep memasak, tips dan 

wacana tertentu yang memerlikan prosedur seperti itu, sedangkan tokohnya 

boleh orang pertama maupun orang ketiga dan yang dilukiskannya tidak 

terikat dengan unsur waktu. 

Berdasarkan adaptasi Syamsuddin (1997:21), dari keenam jenis 

wacana di atas dapat diringkas perbedaanya sebagai berikut. 
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Tabel 2. Perbedaan-perbedaan wacana dari pengemasan materinya 

 BERKAITAN DENGAN 

WAKTU 

PRODUKTIF SUATU 

WAKTU 

Berurutan  NARASI 

Orientasi Tokoh I atau II 

PROSEDURAL  

Orientasi tokoh I/ II/ III 

Tidak  EKSPOSISI 

Orientasi konsep materi 

DESKRIPSI 

Orientasi fisik 

PERSUASI 

Orientasi tokoh II 

ARGUMENTASI 

Orientasi konsep 

      (Sumber Syamsuddin 1991:21) 

 

2.2.3.4 Struktur 

`Seperti yang telah dijelaskan di atas wacana merupakan bentuk tuturan 

yang berupa satuan-satuan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi dalam situasi tertentu. Satuan inilah yang dimanfaatkan sebagai salah 

satu unsur pembentuan wacana. Karena itu, struktur wacana dapat membantu 

menyampaikan bentuk-bentuk tuturan yang berupa pengungkapan gagasan secara 

runtun kepada lawan tutur. Dengan demikian, setiap wacana harus dimiliki setiap 

bentuk wacana. 

Dari segi strukturnya, wacana dapat dipilah menjadi dua teknik 1) 

wacana dasar (wacana sederhana) dan 2) wacana turunan, yang meliputi (a) 

wacana luas, dan (b) wacana kompleks (Ekowardono dalam Hartono 2000:86). 

1. Wacana Dasar 

Wacana dasar adalah wacana yang tersusun dari sebuah kalimat 

atau lebih. Kalimat-kalimat itu harus berkaitan satu dengan yang lainnya 
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sehingga keseluruhannya menyatakan satu pokok gagasan atau topik. 

Unsur pembentuk wacana dasar adalah (1) topik, (2) kalimat pengembang 

topik, (3) konteks verbal dan nonverbal. 

2. Wacana Luas 

Wacana luas adalah wacana yang tersusun dari beberapa wacana 

luas. Keseluruhan wacana dasar itu mengemukakan sebuah topik yang 

direalisasikan dalam bentuk subbab atau subjudul.  

3. Wacana Kompleks 

Wacana kompleks adalah wacana yang tersusun dari dua wacana 

luas atau lebih. Wacana kompleks ini memuat sebuah topik yang biasanya 

dinyatakan dengan judul. 

 

2.2.3.5 Kelangsungan  

Menurut langsung tidaknya pengungkapan, wacana dapat dipilah menjadi 

wacana langsung (direct discourse atau direct speech) dan wacana tidak langsung 

(indirect discourse atau indirect speech). Wacana langsung adalah kutipan 

wacana yang sebenarnya dibatasi oleh intonasi dan pungtuasi. Wacana tidak 

langsung adalah pengungkapan kembali wacana tanpa mengutip harfiah kata-kata 

yang dipakai oleh pembicara dengan mempergunakan konstruksi gramatikal atau 

kata tertentu, antara lain dengan klausa subordinatif, kata bahwa, dan sebagainya 

(Kridalaksana dalam Tarigan 1987:55). 
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2.2.3.6 Bentuk  

Berdasarkan bentuknya Sumarlam (2003:17) mengkasifikasikan wacana 

menjadi tiga bentuk wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Wacana 

prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa (Jawa: gancaran). 

Wacana bentuk prosa ini dapat  berupa wacana tulis dan wacana lisan. Contoh 

wacana prosa tulis misalnya cerita pendek, cerita bersambung, novel, artikel. 

Adapun wacana prosa lisan misalnya pidato, khotbah, dan kuliah. Wacana puisi 

adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi (Jawa: geguritan). Seperti 

halnya wacana prosa, wacana puisi juga dapat berupa wacana tulis maupun lisan. 

Puisi dan syair adalah contoh jenis puisi tulis, sedangkan puitisasi atau puisi yang 

dideklamasikan dan lagu-lagu merupakan contoh jenis wacana puisi lisan. 

Sementara itu, yang disebut wacana drama adalah wacana yang disampaikan 

dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, baik berupa wacana tulis maupun 

wacana lisan. Bentuk wacana drama tulis terdapat pada naskah drama atau naskah 

sandiwara, sedangkan bentuk wacana drama lisan terdapat pada pemakaian bahasa 

dalam peristiwa pementasan drama, yakni percakapan antarpelaku dalam drama 

tersebut. 

 

2.2.3 Unsur Wacana 

Sebuah wacana memiliki unsur-unsur wacana yang meliputi (1) unsur 

bahasa seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat; (2) konteks yang terdapat di sekitar 

wacana; (3) makna dan maksud; (4) koherensi; (5) kohesi (Supardo dalam Purwati 

2003:17). Unsur bahasa dalam wacana berfungsi sebagai bahan atau substansi 
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yang menampung gagasan-gagasan bentuk bahasa-bahasa tertentu.  Konteks 

dalam wacana berfungsi sebagai lingkungan yang menjadi ruang lingkup 

penguraian gagasan, makna, dan maksud yang berfungsi sebagai sasaran, tujuan 

berbahasa atau pengguna bahasa. Kohesi adalah keterpaduan makna yang terdapat 

dalam sebuah wacana, sedangkan koherensi adala keserasian antara bentuk-bentuk 

bahasa yang disusun menurut organisasi wacana yang utuh. 

Tarigan (1978:96) merinci unsur wacana menjadi lima, yaitu;  

1) Tema adalah pokok pembicaraan yang ada dalam sebuah karangan, baik 

karangan tulis maupun karangan lisan. Tema ini dikembangkan dengan 

kalimat-kalimat yang padu, sehingga akan melahirkan wacana yang kohesif 

dan koherensif. 

2) Unsur bahasa meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat. 

3) Konteks wacana dibentuk oleh berbagai unsur, yaitu situasi, pembicara, 

pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kode, 

saluran (Alwi 1998:421). Konteks wacana meliputi: 

a. konteks fisis (physical context) yang meliputi tempat terjadinya 

pemakaian bahasa pada suatu komunitas, objek yang disajikan dalam 

peristiwa komunikasi itu dan tindakan atau perilaku dari pada peran 

dalam peristiwa komunikasi itu. 

b. konteks epistemis (epistemic context) atau latar belakang pengetahuan 

yang sama-sama diketahui oleh para pembicara maupun pendengar. 
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c. Konteks linguistik (linguistic context) yang terdiri atas kalimat-kalimat 

atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu 

dalam peristiwa komunikasi. 

d. Konteks sosial (social context) yaitu relasi sosial dan latar setting yang 

melengkapi hubungan antara pembicara (penutur) dengan pendengar 

(mitra tutur). 

4) Makna dan maksud. 

5) Kohesi merupakan hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lain 

dalam wacana  sehingga tercipta pengertian yang baik (koheren). Kalimat 

atau kata yang dipakai bertautan dan saling mendukung makna. Pengertian 

yang satu menyambung pengertian yang lainnya sehingga berturut-turut. 

Dengan demikian, ada wacana yang kohesif dan koheren dan ada wacana 

yang tidak kohesif tetapi koheren (Djajasudarma 1994:47).  

a) Ania dan Ade kawannya pergi ke kampus, karena ia harus 
mendaftar ulang. 

b) Ania dan Ade kawannya pergi ke kampus, karena Ade 
kawannya harus mendaftar ulang. 

 

Pada contoh a) ’ia’ mengacu ke mana? Kepada ‘Ania’ atau kepada ‘Ade’, 

oleh karena itu pronomina pada pengacuan tersebut tidak menjadi upaya 

kohesi yang akan menjadikan wacana itu koheren. Pada contoh b) wacana 

tersebut menjadi kohesif dan koheren sebagai akibat pengulangan unsur yang 

sama (‘Ade kawannya’). 
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2.2.4 Syarat Wacana 

Untuk membentuk sebuah wacana yang utuh ada sejumlah syarat. Syarat 

pertama adalah adanya topik, kedua adalah tuturan pengungkap topik, dan ketiga 

adanya kohesi dan koherensi (Oka 1994:266). 

1) Topik 

Topik merupakan hal yang dibicarakan dalam sebuah wacana, topik 

itu dapat dinyatakan dengan redaksi, “tentang apa seseorang berbicara?”, “apa 

yang dikatakan seseorang?”, “apa yang mereka percakapkan?”, dan 

sebagainya. Hal ini berarti topik menjiwai seluruh bagian wacana. Topiklah 

yang menyebabkan lahirnya wacana dan berfungsinya wacana dalam proses 

komunikasi. 

2) Tuturan Pengungkap Topik 

Syarat wacana yang kedua adalah tuturan pengungkap topik, topik 

perlu dijabarkan sehingga makna yang disusun dari beberapa kalimat menjadi 

utuh karena wujud konkret tuturan itu adalah kalimat atau untaian kalimat 

yang membentuk teks. Teks yang dimaksudkan di dalam wacana tidak selalu 

berupa tuturan tulis, tetapi juga berupa tuturan lisan. Oleh karena itu, di 

dalam kajian wacana terdapat teks tulis dan teks lisan. 

3) Kohesi dan Koherensi 

Pada umumnya wacana yang baik akan memiliki kohesi dan 

koherensi. Kohesi dan koherensi adalah syarat wacana yang ketiga. Kohesi 

adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam 

wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik atau koheren. Kohesi 
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merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada pertautan 

makna. Wacana yang baik pada umumnya memiliki keduanya. Kalimat atau 

kata yang satu dengan yang lainnya bertautan; pengertian yang satu 

menyambung dengan pengertian yang lainnya. 

Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana (hubungan 

yang tampak pada bentuk). Kohesi merupakan organisasi sintaksis dan 

merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk 

menghasilkan tuturan (tarigan 1987:96). Grawmsky (dalam Tarigan 1987:96) 

mengutarakan bahwa kohesi adalah hubungan antarkalimat di dalam sebuah 

wacana baik dalam skala gramatikal maupun dalam skala leksikal tertentu.  

Pranowo (dalam Purwati 2003:21) berpendapat bahwa koherensi 

adalah cara bagaimana komponen-komponen wacana yang berupa 

konfigurasi konsep dan hubungan menjadi relevan dan saling mengait. 

Wabster (dalam Tarigan 1987:104) memberikan batasan koherensi sebagai 

berikut: 

Koherensi:  
1. Kohesi; perbuatan atau keadaan menghubungkan, 

mempertalikan. 
2. Koneksi; hubungan yang cocok dan sesuai atau 

ketergantungan satu sama yang lain yang rapi, beranjak dari 
hubungan-hubungan alamiah bagian-bagian atau hal-hal 
satu sama lain, seperti bagian-bagian wacana, atau 
argumen-argumen suatu rentetan penalaran. 

 

 Wacana yang utuh adalah wacana yang kohesif dan koheren. 

Keutuhan wacana merupakan faktor yang menentukan kemampuan bahasa. 

Kohesi merupakan hubungan perkaitan antarproposisi yang dinyatakan secara 
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eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat 

yang membentuk wacana (Alwi 1998:427) 

Perhatikan kalimat-kalimat berikut, 

2) A : Apa yang dilakukan Si Ali? 
B : Dia memukuli istrinya. 

3) A : apa yang dilakukan si Ali? 
B : Jahanam itu memukuli istrinya. 

 

Proposisi yang dinyatakan oleh A pada (2) berkaitan dengan 

proposisi yang dinyatakan oleh B dan perkaitan tersebut diwujudkan dalam 

bentuk pemakaian pronomina dia yang merujuk ke si Ali. Pada (3) perkaitan 

itu dinyatakan dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal 

mempunyai rujukan yang sama, yakni si Ali. Baik pada (2) maupun (3) 

perkaitan itu juga dapat dilihat pada verba dilakukan dan memukuli yang 

mempunyai kesinambungan makna. 

 

2.2.5 Referensi (Pengacuan) 

Secara tradisiomal referensi berarti hubungan antara kata dengan benda. 

Kata buku mempunyai referensi (tunjukan) kepada sekumpulan kertas yang 

terjilid untuk ditulis atau dibaca.  

Ketika membicarakan pandangan semantik Lyon (dalam Brown 1996: 

28) mengatakan bahwa hubungan antara kata dengan bendanya adalah hubungan 

referensi: kata-kata menunjuk benda. Pandangan kaum tradisional ini terus 

berpengaruh dalam bidang linguistik (seperti Semantik Leksikal) yang 

menerangkan hubungan yang ada itu adalah hubungan antara bahasa dengan dunia 
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(benda) tanpa memperhatikan si pemakai bahasa tersebut. Tetapi Lyon pada 

pernyataan yang terbaru, ketika membicarakan referensi tanpa memperhatikan si 

pembicara tidaklah benar. Si pembicara yang paling tahu tentang referensi 

kalimatnya. 

Dari keterangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada analisis wacana 

referensi itu dianggap sebagai tindak tanduk dari si pembicara atau si penulis. 

Dengan kata lain, referensi dari sebuah kalimat sebenarnya ditentukan oleh si 

pembicara atau si penulis. Kita sebagai pembaca atau pendengar hanya dapat 

menerka apa yang dimaksud (direferensikan) oleh si pembaca atau si penulis.   

Senada dengan pernyataan itu Djajasudarma (1994:51) mengemukakan 

bahwa secara tradisional, referensi merupakan hubungan antara kata dan benda, 

tetapi lebih lanjut dikatakan sebagai bahasa dengan dunia. Ada pula yang 

menyatakan referensi adalah hubungan bahasa dengan dunia tanpa 

memperhatikan pemakai bahasa. Pernyataan demikian dianggap tidak berterima 

karena pemakai bahasa (pembicara) adalah penutur ujaran yang paling tahu 

referensi bahasa yang diujarkanya.  

Pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal atau 

berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain (atau suatu 

acuan) yang mendahului atau mengikutinya (Sumarlam 2003:23) 

Menurut Ramlan (1993:12) yang dimaksud referensi (penunjukan) adalah 

penggunaan kata atau frasa untuk menunjuk atau mengacu kata, frasa, atau 

mungkin juga satuan gramatikal yang lain. Dengan demikian, dalam penunjukan 
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terdapat dua unsur, yaitu unsur penunjuk dan unsur tertunjuk. Kedua unsur itu 

haruslah mengacu pada referen yang sama. 

Referensi dalam analisis wacana dapat berupa endofora (anafora dan 

katafora) dan eksofora. Endofora bersifat tekstual, referensi (acuan) ada di dalam 

teks, sedangkan eksofora bersifat situasional (acuan atau referensi di luar teks). 

Endofora terbagi atas anafora dan katafora berdasarkan posisi (distribusi) 

acuannya (referensinya). Anafora merujuk silang pada unsur yang disebutkan 

terdahulu; katafora merujuk silang pada unsur yang disebutkan kemudian 

(Dajajasudarma 1994:51). 

Lebih lanjut Sumarlam (2003:23) menegaskan bahwa berdasarkan 

tempatnya, apakah acuan itu berada di dalam teks atau di luar teks, maka 

pengacuan dibedakan menjadi dua jenis: (1) pengacuan endofora apabila acuanya 

(satuan yang diacu) berada atau terdapat di dalam teks, dan (2) pengacuan 

eksofora apabila acuanya berada atau terdapat di luar teks wacana (lihat bagan 2) 

Bagan 2. Jenis referensi 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 
REFERENSI 

 

 

Eksofora    Endofora 
(Situasional)    (Tekstual) 
 
 

 
Anafora    Katafora 
(Ke arah yang     (ke arah yang 
disebutkan     akan disebutkan) 
lebih dahulu)     
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Jenis pengacuan yang pertama, berdasarkan arah pengacuanya dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu pengacuan anaforis (anaphoric reference) dan pengacuan 

kataforis (cataphoric reference). Pengacuan anaforis adalah salah satu jenis 

kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan 

lingual yang lain yang mendahuluinya, atau mengacu anteseden sebelah kiri, atau 

mengacu pada unsur yang telah disebut terdahulu. Sementara itu, pengacuan 

kataforis merupakan salah satu kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual 

tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang mengikutinya, atau mengacu 

anteseden di sebelah kanan, atau mengacu pada unsur yang baru disebutkan 

kemudian. 

Halliday dan Hasan (dalam Hartono 2000:147) membagi referensi menjadi  

tiga tipe, yaitu: (1) referensi personal, (2) referensi demonstratif, dan (3) referensi 

komparatif. 

 

2.2.5.1 Referensi Persona 

Referensi persona mencakup ketiga kelas kata ganti diri yaitu kata ganti 

orang I, kata ganti orang II, dan kata ganti orang III, termasuk singularis dan 

pluralisnya. Referensi persona direalisasikan melalui pronomina persona (kata 

ganti orang). Pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu 

pada orang. Pronomina persona dapat mengacu pada diri sendiri  (pronomina 

persona pertama), mengacu pada orang yang diajak bicara (pronomina persona 

kedua), atau mengacu pada orang yang dibicarakan (pronomina persona ketiga). 

Di antara pronomina itu, ada yang mengacu pada jumlah satu atau lebih dari satu. 
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Ada bentuk yang besifat eksklusif , ada yang bersifat inklusif, dan ada yang 

bersifat netral (Alwi 1998:249). Berikut ini adalah pronomina persona yang 

disajikan dalam tabel. 

Tabel 3.  Pronomina Persona 

MAKNA 
Jamak 

 
PERSONA Tunggal 

Netral Eksklusif Inklusif 
Pertama Saya, aku, ku-,-ku  Kami  Kita  
Kedua Engkau, kamu, 

Anda, dikau, kau-
, -mu 

Kalian, kamu, 
sekalian, anda 
sekalian 

  

Ketiga Ia, dia, beliau, -
nya 

Mereka    

      (sumber Alwi 1998:249) 

1. Persona pertama 

Persona pertama tunggal dalam bahasa indonesia adalah saya, 

aku, dan daku. Pronomina persona aku mempunyai variasi bentuk –ku dan 

ku-. Penggunaan persona pertama tunggal tampak pada kalimat berikut. 

4) Kado buat adik, aku buat seindah mungkin. 
Saya tidak tahu mengenai masalah kecelakaan tadi pagi. 
Menurutku andi memang anak yang pandai. 

 

Di samping persona pertama, di dalam bahasa indonesia juga 

mengenal persona jamak, yaitu kami, dan kita. Kalimat berikut mengandung 

persona pertama jamak. 

5) Kami semua adalah tulang punggung bangsa. 
Kita harus mampu bersaing dengan bangsa lain 
dalam teknologi. 

2. Persona kedua 

Persona kedua mempunyai beberapa wujud, yaitu engkau, kamu, 

anda, dikau, kau-, dan mu-. Persona kedua mempunyai bentuk jamak 
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engkau dan sekalian. Persona kedua yang memiliki variasi bentuk hanyalah 

engkau dan kamu. Bentuk terikat itu masing-masing adalah kau- dan mu-. 

Berikut ini kutipan kalimat yang menggunakan persona kedua. 

6) Engkau bagaikan matahari di dalam hatiku. 
Apakah anda mengenal orang ini. 
Ada keperluan apa engkau datang malam ini. 

3. Persona ketiga 

Ada dua macam persona ketiga tunggal, (1) ia, dia, atau –nya, 

dan (2) beliau. Adapun persona ketiga jamak adalah mereka. Berikut ini 

kalimat yang menggunakan persona ketiga. 

7) Mereka semua yang ada di kelas adalah mahasiswa 
jurusan bahasa indonesia. 
Kakaknya telah meninggal dunia setahun yang lalu 
karena kecelakaan. 
Beliau terkenal menjadi pengarang sejak remaja. 

 

2.2.5.2  Referensi Demonstratif 

Menurut Kridalaksana (1994:92) demonstrativa adalah jenis yang 

berfungsi untuk menunjukkan sesuatu (anteseden) di dalam maupun di luar 

wacana. Dari sudut bentuk, dapat dibedakan antara (1) demonstrativa dasar, 

seperti itu dan ini, (2) demontrativa turunan, seperti berikut, sekian, (3) 

demonstrativa gabungan seperti di sini, di situ, di sana, ini itu, di sana-sini.  

Sumarlam (2003:25) membagi pengacuan demonstratif (kata ganti 

penunjuk) menjadi dua, yaitu pronomina demonstratif waktu (temporal) dan 

pronomina tempat (lokasional). Pronomina demonstratif waktu ada yang mengacu 

pada waktu kini (seperti kini dan sekarang), lampau (seperti kemarin dan dulu), 

akan datang (seperti besok dan yang akan datang), dan waktu netral (seperti pagi 
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dan siang). Sementara itu, pronomina demonstratif tempat ada yang mengacu 

pada tempat atau lokasi yang dekat dengan pembicara (sini, ini), agak jauh dengan 

pembicara (situ, itu), jauh dengan pembicara (sana), dan menunjuk tempat secara 

eksplisit (Surakarta, Yogyakarta). Klasifikasi pronomina demonstratif tersebut 

dapat diilustrasikan dalam bentuk bagan 3 sebagai berikut. 

Bagan 3.  Pengacuan pronomina demontartif  

 `     
 

(sumber Sumarlam 2003:26) 
 

Menurut Hartono (2000:150) pronomina penunjuk (demonstratif) dalam 

bahasa Indonesia ada empat macam, yaitu (1) pronomina penunjuk umum ini dan 

itu (mengacu pada titik pangkal yang dekat dengan penulis, ke masa yang akan 

datang, atau mengacu ke informasi yang disampaikan oleh penulis), (2) 

pronomina penunjuk tempat (pronomina ini didasarkan pada perbedaan titik 

pangkal dari pembicara: dekat sini, agak jauh situ, dan jauh sana), (3) pronomina 

penunjuk ihwal (titik pangkal perbedaannya sama dengan penunjuk lokasi dekat 

begini, jauh begitu dan menyangkut keduanya demikian), dan  (4) penunjukan 

adverbia titik pangkal acuannya terletak pada tempat anteseden yang diacu, ke 

belakang tadi dan berikut, ke depan tersebut. 

     Kini:kini, sekarang, saat ini,  
     Lampau: kemarin, dulu, …yang dulu 
   Waktu  y.a.d: besok, …depan,…yang akan datang 
     Netral: pagi, siang, sore, pukul 12 
Demonstratif 
(Penunjukan)    dekat dengan penutur: sini, ini 
     agak dekat dengan penutur: situ, itu 
   Tempat jauh dengan penutur: sana 
     Menunjuk secara eksplisit: Sala, Jogja 
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2.2.5.3  Referensi  Komparatif 

Pengacuan komparatif (perbandingan) ialah salah satu jenis kohesi 

gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai 

kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk/wujud, sikap, sifat, watak, perilaku, dan 

sebagainya (Sumarlam 2003:26). Kata-kata yang biasa digunakan untuk 

membandingkan misalnya seperti, bagai, bagaikan, laksana, sama dengan, tidak 

berbeda dengan, persis seperti, dan persis sama dengan.  

Referensi komparatif dalam bahasa Indonesia menurut Hartono 

(2000:151) berkenaan dengan perbandingan dua maujud atau lebih, meliputi 

tingkat kualitas atau intensitasnya dapat setara atau tidak setara. Tingkat setara 

disebut tingkat ekuatif, tingkat yang tidak setara dibagi menjadi dua yaitu tingkat 

komparatif dan tingkat superlatif. Tingkat ekuatif mengacu ke kadar kualitas atau 

intensitas yang sama atau mirip. Tingkat komparatif mengacu ke kadar kualitas 

atau intensitas yang lebih atau yang kurang. Tingkat superlatif mengacu ke kadar 

kualitas atau intensitas yang paling tinggi di antara adjektiva yang dibandingkan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kohesi referensial dalam 

bahasa indonesia dapat berupa: pengacuan persona berupa kelas pronomina 

persona pertama, kedua, dan ketiga; pengacuan demonstratif (penunjuk) dengan 

pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk ihwal dan penunjukan adverbia; 

sedangkan pengacuan komparatif meliputi tingkat ekuatif, tingkat komparatif, dan 

tingkat superlatif. Adapun rincian penanda referensial dalam bahasa Indonesia 

tersebut dilihat pada tabel 4. Penanda referensial ini akan digunakan sebagai 
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landasan untuk menganalisis jenis dan wujud penada referensial di surat kabar 

dalam penelitian ini. 

 
Tabel 4. Ikhtisar Penanda Referensial dalam Bahasa Indonesia 

 
Tunggal   saya, aku, daku, ku-

, -ku 
Ekslusif kami 

Pronomina 
Persona 
Pertama Jamak  

Inkusif  kita 
Tunggal  engkau, kamu, anda, 

dikau, kau-, -mu 
Pronomina 
Persona 
Kedua  Jamak 

(netral)  
 kalian, kalian 

sekalian 
Tunggal  ia, dia, beliau, -nya 

REFERENSI 
PESONA 

Pronomina 
Persona 
Ketiga 

Jamak 
(netral)  

 mereka 

Dekat, masa 
yang akan 
datang 

ini  

Jauh, masa 
lampau  

itu 

Pronomina 
Penunjuk 
Umum  
 

Sesuatu yang 
tidak dingat 

Anu 
 

Dekat  sini 
Agak jauh situ 

Pronomina 
Penunjuk 
Tempat Jauh Sana 

Dekat   begini 
Jauh   begitu 

Penunjukan 
Pronomina
  

Pronomina 
Penunjuk 
Ihwal Mencakup 

keduanya 
demikian 

Ke belakang  tadi, berikut  

REFERENSI 
DEMONSTRATI
F   

Penunjukan 
Adverbia 

 

Ke depan tersebut 

Tingkat 
Ekuatif  

  se-, sama, seperti, 
persis, mirip 

Tingkat 
Komparatif 

  lebih… 
yang lebih… 
lebih…. dari (pada) 

REFERENSI 
KOMPARATIF 

Tingkat 
Superlati 

  ter-, paling, yang ter-
, yang paling 

       (Hartono 2000:152) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

Pada bab ini dipaparkan secara berurutan pendekatan penelitian, sasaran, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, 

dan metode pemaparan hasil akhir. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ada dua, yaitu 

secara teoritis dan secara metodologis. Secara teoritis yang digunakan adalah 

pendekatan analisis wacana, yaitu pendekatan yang mengkaji wacana baik 

secara internal maupun eksternal dengan tujuan untuk mengungkapkan kaidah 

bahasa yang mengkonstruksi wacana, pemproduksian wacana, pemahaman 

wacana, dan pelambangan suatu hal dalam wacana dalam fungsinya sebagai 

alat komunikasi.  

Selain secara teoritis, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Bogdan dan Tylor (dalam Moleong 1989:3) mendiskripsikan penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan, tentang orang-orang yang diamati. Dengan 

pernyataan lain Kirk dan Miller (dalam Moleong 1989:3) menyatakan 

penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu-ilmu sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan langsung atas manusia di 

lingkungan hidup mereka yang nyata. 
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Alasan pemilihan pendekatan ini adalah karena penelitian ini berkaitan 

dengan data yang tidak berupa angka-angka, melainkan berupa penggunaan 

bentuk-bentuk bahasa berupa bentuk-bentuk verbal yang berwujud tuturan. 

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan deskriptif, artinya data yang akan dianalisis dan hasil analisisnya 

berbentuk deskripsi atau fenomena tidak berupa angka-angka koefesian 

tentang hubungan antarvariabel. 

Oleh karena penelitian ini tidak terkait dengan variabel-variabel 

terukur. Deskripsi dalam penelitian ini merupakan deskripsi atas kenyataan 

yang ada yaitu sarana penanda referensial dalam wacana tulis. 

 

3.2 Sasaran 

Sasaran atau objek penelitian ini berupa penggalan wacana yang 

diambil dari wacana yang berupa wacana tulis dalam surat kabar di harian 

Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos bulan September 2006. Hasil yang 

diharapkan dari penelitian ini berupa deskripsi mengenai tipe, jenis, wujud 

penanda referensial. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan data yang 

berwujud wacana tulis yang diindikasikan mengandung jenis dan wujud 

penanda referensial.  

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah penggalan wacana tulis 

yang diindikasikan mengandung jenis dan wujud penanda referensial dalam 
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surat kabar di harian Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos bulan September 

2006.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah wacana tulis dalam surat 

kabar di harian Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos bulan September 2006 

yang mengandung referensi. Pemilihan  wacana tulis dalam surat kabar 

Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos sebagai sumber data dalam penelitian 

dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Kompas dipilih karena 

merupakan surat kabar nasional yang memiliki  oplah yang cukup besar dan 

rantai distribusi yang luas. Suara Merdeka dipilih dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek, diantaranya Suara Merdeka merupakan surat kabar dengan 

pemasaran terbesar di Jawa Tengah dan mempunyai mata rantai distribusi 

yang luas Adapun Solopos dikelompokkan ke dalam surat kabar lokal. 

Ketiganya merupakan surat kabar ternama, yang menggunakan wacana tulis 

sebagai alat komunikasi antara penulis dan pembaca. Di samping itu, 

pemilihan ketiga sumber data tersebut agar data yang diperoleh dari penelitian 

ini lebih bervariasi, yaitu dari berbagai macam jenis wacana. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak. 

Metode simak merupakan cara pengumpulan data dengan menyimak 

penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993:133). Yang disimak dalam penelitian 

ini adalah wacana tulis dalam harian Kompas, Suara Merdeka dan Solopos. 

metode ini juga digunakan untuk memilah wujud dan jenis penanda referensial 
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sebelum dimasukkan dalam korpus data. Data dikumpulkan dengan teknik 

catat. Teknik pencatatan dilakukan dengan mencatat penggalan wacana tulis 

yang diindikasi mengandung penanda referensial.  

Pada teknik menyimak akan diperiksa wacana yang diteliti satu-

persatu. Pada pemeriksaan ini akan menentukan wujud penanda referensial 

yang ada pada kalimat ataupun dalam pengalan teks. Selain untuk mengetahui 

wujud penanda referensial yang digunakan di dalam wacana, identifikasi juga 

digunakan untuk menggolongkan jenis-jenis penanada referensial yang 

digunakan. 

Tahap selanjutnya, dilakukan pencatatan atas data yang berupa tuturan 

wacana yang mengandung penanada referensial. Hasil pencatatan yang berupa 

data penelitian ini dimasukkan dalam korpus data (lihat tabel 5). Manfaat dari 

korpus data ini adalah memudahkan dalam mengidentifikasi jenis-jenis 

wacana.  

Tabel 5. Korpus data 

Nomor  

data 

Jenis  Sumber  

Wujud  

Korpus data 

………………………………………….. 

Analisis 

………………………………………….. 
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Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut. 

1. mengumpulkan wacana tulis dari sumber data yang diduga mengandung 

penanda referensial dai surat kabar 

2. mencari penanda referensial dalam wacana tulis berbahasa Indonesia 

dalam surat kabar 

3. memberi tanda wujud penanda referensial dalam wacana tulis tersebut 

4. mencatat jenis, wujud, bentuk penanda referensial beserta kalimat atau 

paragraf dalam korpus data 

5. memberikan penomoran pada korpus data  

6. mengklasifikasi korpus data yang sudah diberi tanda sesuai dengan kriteria 

yang sudah ditentukan 

 

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih, yaitu 

metode yang alat penentunya merupakan bagian dari bahasa yang 

bersangkutan, yaitu berupa wacana tulis yang dibentuk dengan menggunakan 

bahasa. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik bagi unsur langsung yaitu 

cara yang digunakan pada awal kerja analisis dengan membagi satuan lingual 

data menjadi beberapa bagian atau unsur, dan unsur-unsur yang bersangkutan 

dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang 

dimaksud (Sudaryanto 1993:31). Jadi wacana yang dianalisis berupa 

penggalan-penggalan wacana yang terdiri atas klausa dan kalimat.  
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Langkah pertama yang dilakukan adalah membagi wacana menjadi 

penggalan wacana. Data dianalisis dengan menggunakan teknik ganti yaitu 

dengan mengganti penanda referensial dengan satuan lingual (anteseden) yang 

dapat diterima (gramatikal). Perhatikan contoh berikut. 

a) “Saya sungguh gembira mendapat kepercayaan begitu besar 
dari Arsene Wenger. Saya pun akan memberikan segalanya 
dan berharap bisa menjadi salah satu pemain andalan bagi 
Arsenal,” kata Baptisa yang untuk pertama kali tampil di 
Stadion Emirates. 
 

b) “ Baptisa sungguh gembira mendapat kepercayaan begitu 
besar dari Arsene Wenger. Baptisa pun akan memberikan 
segalanya dan berharap bisa menjadi salah satu pemain 
andalan bagi Arsenal,” kata Baptisa yang untuk pertama kali 
tampil di Stadion Emirates. 

 
Penggalan wacana di atas terdiri dari dua kalimat satuan lingual pada 

kalimat pertama dianalisis dengan menggunakan penggantian anteseden yang 

berada pada kalimat kedua apabila penggalan wacana tersebut berterima maka 

satuan linggual tersebut merupakan penanda referensial. 

 

3.6 Metode Pemaparan Hasil Akhir 

Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

penyajian informal karena hasil analisis data berisi paparan tentang segala hal 

yang dimaksudkan agar penjelasan tentang kaidah yang ditemukan menjadi lebih 

terperinci dan terurai. Metode penyampaian informal adalah perumusan dengan 

kata-kata biasa walaupun dengan terminologi yang taknis sifatnya. Penyajian 

metode secara informal ini disesuaikan dengan karakter data yang tidak 

memerlukan tanda-tanda atau lambang. 
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BAB IV 

JENIS DAN WUJUD PENANDA REFERENSIAL  

DALAM WACANA TULIS DI SURAT KABAR  

 

Dalam bab IV dibahas wacana tulis di surat kabar Kompas, Suara 

Merdeka, dan Solopos. Bab ini berisi jenis penanda referensial, wujud penanda 

referensial dan proporsinya dalam wacana tulis di surat kabar Kompas, Suara 

Merdeka, dan Solopos. Jenis penanda referensial berdasarkan tempat acuannya 

menyangkut  pengacuan endofora dan pengacuan eksofora; sedangkan jenis 

penanda referensial menurut tipenya meliputi referensi persona, referensi 

demonstratif dan referensi komparatif. Adapun wujud penanda referensial tersebut 

meliputi saya, aku, -ku, kami, kita, engkau, kamu, Anda, kau-, -mu, ia, dia, -nya, 

mereka, ini, itu, sini, situ, sana, begini, begitu, demikian, tersebut, seperti, 

lebih…, lebih…. dari pada, ter-, dan yang paling. 

 

4.1  Jenis Penanda Referensial dalam Wacana Tulis di Surat Kabar 

Berdasarkan tempatnya, apakah acuan itu berada di dalam teks atau di luar 

teks, maka pengacuan dibedakan menjadi dua jenis: (1) pengacuan endofora 

apabila acuannya (satuan yang diacu) berada atau terdapat di dalam teks, dan (2) 

pengacuan eksofora apabila acuannya berada atau terdapat di luar teks wacana. 

Jenis penanda referensial berdasarkan tipenya meliputi (1) referensi persona, (2) 

referensi demonstratif, dan (3) referensi komparatif. 
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4.1.1 Referensi Berdasarkan Tempat Acuannya 

Penanda referensial sering juga disebut pengacuan. Berdasarkan tempat 

acuannya, apabila interpretasi itu terletak di dalam teks itu sendiri maka relasi itu 

dinamakan relasi endofora. Adapun jika interpretasi terhadap kata itu terletak di 

luar teks maka relasi itu disebut relasi eksofora. 

  

4.1.1.1 Endofora 

Apabila acuannya (satuan lingual yang diacu) berada atau terdapat di 

dalam teks wacana maka disebut referensi endofora. Dengan kata lain, mengacu 

terhadap anteseden yang terdapat di dalam teks (intratekstual). Jenis referensi ini 

berdasarkan arah acuannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu referensi 

anaforis (anaphoric reference) dan referensi kataforis (cataphoric reference). 

 

4.1.1.2.1 Anaforis  

Referensi anaforis adalah pengacuan yang berupa satuan lingual tertentu 

yang mengacu terhadap satuan lingual yang lain yang mendahuluinya, atau 

mengacu terhadap anteseden sebelah kiri, atau mengacu terhadap unsur yang telah 

disebut terdahulu. 

Penggalan wacana (1) berikut merupakan wacana tulis yang mengandung 

referensi endofora anaforis. Berikut data dan analisisnya. 

(1) Pelatih Milan, Carlo Ancelotti menyatakan sangat senang 
dengan keberhasilan tim besutannya mengangkat trofi 
juara turnamen ini. “Saya yakin ujian malam ini sangat 
menarik. Saya rasa tim telah memperlihatkan sikap yang 
benar.” 

(02/R/Solopos, 2 September)  
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Pada pengalan wacana (1) terdapat pronomina persona pertama tunggal 

‘saya’ secara anaforis. Wujud penanda referensial saya mengacu terhadap 

anteseden ‘Carlo Ancelotti’ yang terletak di sebelah kiri atau kalimat sebelumnya. 

Penggunaan pronomina saya dimaksudkan untuk mempersonakan orang pertama 

tunggal atau orang yang melakukan tuturan tersebut (Carlo Ancelotti), sehingga 

kesan komunikatifnya dapat lebih ditangkap oleh pembaca. Unsur ‘saya’ merujuk 

silang pada unsur di dalam wacana, bersifat endofora karena di dalam wacana 

tersebut didapatkan unsur yang merujuk silang pada ‘saya’ sebagai pronomina 

persona pertama tunggal. Berikut data kedua mengenai penggunaan penanda 

referensial secara anaforis. 

(2) Begitu sampai di Melbourne, kami berhenti di beberapa 
club buat ngecek, musik apa yang mereka mainkan. 
Setelah 30 menit dalam takssi, Chocolate Bar Club 
menjadi perhentian terakhir. Itu tempat yang lumayan lagi 
Happening di sini. 

(11/H/Suara Merdeka, 24 September) 
 

Pada penggalan wacana (2) terdapat pronomina penunjuk tempat sini 

yang menggunakan preposisi pengacu arah di yang kemudian didapatkan 

pronomina penunjuk di sini.  Pronomina penunjuk tempat di sini merupakan 

penanda referensial endofora yang bersifat anaforis karena mengacu pada 

anteseden sebelumnya yaitu Melbourne. Penulis menggunakan kata ganti 

penunjuk tempat di sini untuk menyebut lokasi Melbourne yang diulang pada 

kalimat kedua. Hal ini, disebabkan penulis berada dekat dengan lokasi.  
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4.1.1.2.2 Kataforis 

Referensi kataforis merupakan pengacuan yang berupa satuan lingual 

tertentu yang mengacu pada satuan lain yang mengikutinya, atau mengacu 

terhadap anteseden di sebelah kanan, atau mengacu terhadap unsur yang baru 

disebutkan kemudian. 

Penggalan wacana (3) berikut merupakan wacana tulis yang mengandung 

referensi endofora kataforis. Berikut data dan analisisnya. 

(3) “Tapi aku yakin engkau tidak mungkin merusak 
persahabatan kita,” tangkis Andre. 
“kau harus memikirkan kemungkinan, situasi, kondisi, 
dan waktu kadang-kadang membuat orang melakukan 
hal-hal di luar kehendak hatinya,” jelas Satria 
    (03/U/Solopos, 17 September) 

 

Pada pengalan wacana dialog (3) terdapat pronomina persona tunggal 

‘aku’ yang mengacu pada unsur lain yang berada di dalam tuturan (teks) yang 

disebutkan sesudahnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam tuturan (3),  aku 

merupakan wujud dari penanda referensial endofora (acuannya berada di dalam 

teks), yang bersifat kataforis (acuannya disebutkan sesudahnya atau antesedennya 

berada disebelah kanan) melalui satuan lingual berupa pronomina persona 

pertama tunggal. Wujud penanda referensial aku mengacu terhadap anteseden 

‘Andree’ yang terletak di sebelah kanan yaitu orang yang menuturkan tuturan 

tersebut. Berikut data kedua dan analisisnya. 

(4) “Saya sungguh gembira mendapat kepercayaan begitu 
besar dari Arsene Wenger. Saya pun akan memberikan 
segalanya dan berharap bisa menjadi salah satu pemain 
andalan bagi Arsenal,” kata Baptisa yang untuk pertama 
kali tampil di Stadion Emirates. 

(01/ J/ Kompas 8 September)  
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Pengalan wacana (4) menggunakan pronomina persona pertama tunggal 

‘saya’. Pada kalimat pertama referen yang masih sama diulang menggunakan 

penanda referensial persona secara kataforis. Wujud penanda referensial ‘saya’ 

mengacu terhadap anteseden ‘Baptisa’ yang terletak di sebelah kanan. Apabila 

penanda referensial saya dihilangkan berarti topik merupakan informasi yang 

kurang penting sebagai unsur kesatuan yang suplementer (pelengkap). Bila 

penanda referensial saya digunakan dalam kalimat tersebut makna akan dijadikan 

kesatuan.  

4.1.1.2 Eksofora 

Referensi eksofora adalah relasi pengacuan yang acuannya berada atau 

terdapat di luar bahasa (ekstratektual). Dengan kata lain, anteseden yang diacu 

berada di luar bahasa. Penggalan wacana (1) berikut ini merupakan wacana tulis 

yang menganduang referensi eksofora. 

(5) Menurut penelitian para polisi perempuan cenderung 
tidak menerima suap. Jadi, kalau mungkin Anda berjalan-
jalan di Rusia nanti, Anda akan melihat banyak mahkluk 
cantik yang berseragam polisi di jalan-jalan. 

(11/O/Solopos, 1 September) 
  

Penggalan wacana (5) di atas terdapat dalam artikel yang berjudul “Maaf, 

Laki-Laki Dilarang Jadi Polantas”. Penanda referensial ‘Anda’, mengacu 

terhadap pembaca wacana. Pembaca merupakan acuan yang berada di luar bahasa 

(ekstratektual). Berdasarkan ciri-ciri seperti yang disebutkan maka Anda dalam 

tuturan (5) merupakan penanda referensial yang bersifat eksofora (acuannya 

berada di luar teks). Unsur ‘Anda’ merujuk silang pada unsur di luar konteks 

bahasa, bersifat eksofora karena di dalam wacana tersebut tidak didapatkan unsur 
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yang dirujuk silang oleh ‘Anda’ sebagai pronomina persona kedua tunggal. 

Berikut ini data kedua dan analisisnya. 

(6) Tanggal 16-17 September, pemerintah kita mengelar 
“Festival Indonesia” di Melbourne buat mempromosikan 
kebudayaan tercinta. Kegiatan itu dipusatkan di  
Federation Squere, pusat kota. Temanya: Sumatra. 

(05/H/Suara Merdeka, 24 September) 
 

Pada penggalan wacana (6) terdapat penanda referensial persona pertama 

jamak yaitu ‘kita’. Penanda referensial kita ini bersifat insklusif yaitu mengacu 

terhadap pembicara, pendengar, dan pihak lain. Penggunaan penanda referensial 

kita pada pengalan wacana (6) dimaksudkan untuk menggantikan Pemerintah 

Indonesia, yaitu pemerintah negara penulis dan pembaca. Berdasarkan arah 

acuannya ‘kami’ pada wacana tersebut mengacu terhadap anteseden yang berada 

di luar teks (eksofora). 

 

4.1.2 Referensi Berdasarkan Tipe Satuan Lingual 

Referensi berdasarkan tipe satuan lingual yang terdapat dalam wacana 

tulis di surat kabar meliputi tiga tipe, yaitu: (1) referensi persona, (2) referensi 

demonstratif, dan (3) referensi komparatif. Ketiga tipe tersebut didasarkan pada 

satuan lingual tertentu yang  membentuk penanda referensial. Satuan lingual 

tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain itu dapat berupa persona (kata 

ganti orang), demonstratif (kata ganti penunjuk), dan komparatif (satuan lingual 

yang berfungsi membandingkan antara unsur yang satu dengan unsur yang 

lainnya. 
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4.1.2.1 Referesi Persona 

Penanda hubungan kohesif referensial tipe persona adalah penanda 

hubungan antara bagian wacana yang satu dengan yang lainnya melalui persona. 

Referensi persona merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membuat 

keutuhan topik dalam sebuah paragraf, yaitu dengan menggantikan anteseden 

dengan menggunakan pronomina persona. Apa yang digantikan itu disebut 

anteseden.  

Pronomina merupakan kelas kata yang berfungsi sebagai pengganti 

nomina. Pronomina persona digunakan dalam sebuah wacana yang mengacu 

kepada orang atau bisa disebut kata ganti orang. Referensi persona dapat mengacu 

pada diri sendiri (referensi persona pertama), pada orang yang diajak bicara 

(referensi persona kedua), dan orang yang dibicarakan (referensi persona ketiga). 

Dalam penelitian ini ditemukan tiga jenis referensi persona yaitu (1) referensi 

persona pertama, (2) referensi persona kedua, dan (3) referensi persona ketiga. 

Tabel 6 berikut ini menyajikan jenis penanda referensial persona dalam surat 

kabar.  

Tabel 6. Jenis Penanda Referensial Persona dalam Surat Kabar 

 

NO JENIS PENANDA REFERENSI 

Tunggal Pronomina Persona 

Pertama Jamak  

Pronomina Persona 

Kedua 

Tunggal 

Tunggal 

1 Referensi 

Pesona 

Pronomina Persona 

Ketiga Jamak (netral)  
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4.1.2.1.1 Pronomina Persona Pertama 

Pronomina persona pertama merupakan jenis referensi persona yang 

menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti ini menggantikan anteseden 

yang yang bersifat anaforis maupun kataforis. Pronomina persona pertama 

menggantikan nomina baik bersifat tunggal maupun jamak.  

 

4.1.2.1.1.1 Tunggal  

Referensi persona pertama tunggal merupakan pengacuan yang 

menggunakan satuan lingual berupa pronomina persona pertama tunggal. Dengan 

kata lain, menggunakan kata ganti orang pertama yang sifatnya singularis. Berikut 

penggalan wacana yang menggunakan referensi persona pertama tunggal. Satuan 

lingual –ku merupakan  wujud dari jenis penanda referensial persona pertama 

tunggal bentuk terikat lekat kanan.  

(7) Selain sibuk menyelesaikan Open Seasson, Feist berlibur 
di Paris untuk mempersiapkan materi album berikutnya. 
Namun penyanyi bersuara alto ini juga harus menepati 
janji menggelar tur ke Amerika. “rasanya aku bisa lebih 
enjoi setelah tur melelahkan dengan menggarap materi 
album baru di studio bawah tanahku di paris,” kata Feist. 

(02/G/Suara Merdeka, 17 September)  
 

Pada penggalan wacana (7) terdapat klitik –ku yang termasuk dalam 

pronomina persona pertama tunggal bentuk terikat lekat kanan. Penggunaan 

pronomina -ku dimaksudkan untuk mempersonakan orang pertama tunggal atau 

orang yang melakukan tuturan tersebut. Penanda referensial persona tunggal 

bentuk terikat ‘-ku’ mengacu pada unsur lain yang berada di dalam tuturan (teks) 

yang disebutkan sebelumnya, yaitu Feist (orang yang menuturkan tuturan itu). 
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Dalam tuturan (7), -ku merupakan wujud dari penanda referensial endofora 

(acuannya berada di dalam teks), yang bersifat anaforis karena acuannya 

disebutkan sebelumnya atau antesedennya berada disebelah kiri. berikut ini data 

kedua dan analisisnya. 

(8)  “Babtista memiliki kemampuan untuk memainkan 
peranan yang pernah dilakukan Vieira, dan saya akan 
mendukungnya untuk keberhasilan itu. dulu, Edu yang 
menolong saya ketika saya baru pertama kali bergabung 
dengan Arsenal. Kini, saya pun harus membantu 
Babtista,” kata Silva. 

(03 / J/ Kompas 8 September) 
 

Pengalan wacana (8) menggunakan pronomina persona pertama tunggal 

‘saya’. Dengan adanya penanda referensial saya membuat kepaduan antara 

kalimat pertama dengan kalimat kedua. Pada kalimat pertama referen yang masih 

sama diulang menggunakan penanda referensial persona secara kataforis. Wujud 

penanda referensial ‘saya’ mengacu terhadap anteseden ‘Silva’ yang terletak di 

sebelah kanan. Apabila penanda referensial saya dihilangkan informasi yang 

disampaikan menjadi kurang penting sebagai unsur kesatuan yang suplementer. 

Bila penanda referensial saya digunakan dalam kalimat tersebut makna akan 

dijadikan kesatuan, sehingga informasi yang disampaikan menjadi satu kesatuan. 

 

4.1.2.1.1.2 Jamak  

Penggunaan penanda referensial persona pertama jamak sebagai sarana 

dalam membentuk hubungan antarkalimat secara gramatikal merupakan 

pengacuan yang menggunakan satuan lingual berupa pronomina persona pertama 

bentuk jamak. Dengan kata lain, penggunaan kata ganti orang pertama yang 
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sifatnya pluralis. Berikut ini data dan analisis wacana tulis di surat kabar yang 

menggunakan pronomina persona pertama jamak. 

(9) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan 
Hamengku Buwono X menyerahkan sepenuhnya kepada 
masyarakat yang ingin membangun rumah dan tidak 
ditentukan jumlah rumah yang akan dibangun. “kami 
tidak bicarakan unit, tapi penanganan pembangunan itu 
diserahkan ke kabupaten. Namun saat ini yang menjadi 
hambatan adalah masih memerlukan verifikasi di 
masyarakat,” jelas Sultan.  

(05/AA/Solopos, 29 September) 

 

Pada penggalan wacana (9), ‘kami’ merupakan penanda referensial 

persona yang berfungsi mempersonakan orang pertama jamak. Penanda 

referensial kami bersifat eksklusif yaitu mengacu terhadap pembicara dan orang 

lain dipihaknya, tidak mencangkupi orang orang lain dipihak pendengar. ‘Kami’ 

pada penggalan wacana di atas mengacu terhadap pembicara (Sri Sultan 

Hamengku Buwono X) dan orang lain dipihaknya (jajaran Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta DIY), tidak mencangkupi orang orang lain dipihak 

pendengar. Berdasarkan arah acuannya penggalan wacana tersebut bersifat 

anaforis, karena menggantikan anteseden disebelah kiri atau kalimat sebelumnya. 

berikut data kedua dan analisisnya. 

(10) Kecenderungan Blur untuk “bergantung: pada Caxon 
menjadi jelas ketika kita menengok sejarah band yang 
terkenal karena perseteruan abadi mereka dengan Oasis. 

     (04/F/Suara Merdeka, 10 September) 
 

Penggalan wacana (10) menggunakan penanda referensial persona 

pertama jamak. ‘kita’. Penanda referensial ‘kita’ pada wacana tersebut mengacu 

terhadap anteseden yang beradadi luar teks atau bersifat eksofora. Penanda 
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referensial kita ini bersifat insklusif, pengacuan yang dibentuk dengan 

menggunakan penanda referensial ini mencakup semua pihak antara lain 

pembicara, pendengar, dan pihak lain. Kita pada penggalan wacana (10) mengacu 

kepada penulis, pembaca, , dan pihak lain sebagai pendengar.  

 

4.1.2.1.2 Pronomina Persona Kedua  

Jenis penanda referensial persona yang kedua adalah dengan 

menggunakan  pronomina persona  kedua. Pronomina ini adalah jenis kata ganti 

orang kedua. Berikut ini data dan analisis mengenai penggunaan penanda 

referensial persona kedua tunggal. 

(11)  “sudah, sudah…jangan kaubuat hatiku cemas,” kilah 
Andre. 
“ha…ha…ha rupanya kautakut aku merebut Tita dari 
tanganmu ya? Ingat, Ndre. Kebersamaan kadang-kadang 
menumbuhkan benih kasih sayang secara perlahan,” 
Satria masih saja menggoda. 

(15/U/Solopos, 17 September) 
 

Pada penggalan wacana (11) terdapat dua klitik ‘kau-‘ yang termasuk 

dalam pronomina persona kedua tunggal bentuk terikat lekat kiri. ‘kau-‘ 

merupakan jenis penanda referensial persona yang dimaksudkan untuk 

mempersonakan orang kedua tunggal atau orang yang diajak bicara pada tuturan 

tersebut. Pronomina persona kedua ‘kau-‘  merupakan  wujud penanda referensial 

persona kedua tunggal bentuk terikat.  kau- pada kalimat pertama mengacu pada 

unsur lain yang berada di dalam tuturan (Satria) yang disebutkan sesudahnya, 

yaitu berada dalam kalimat kedua. Kau- dalam tuturan (11) kalimat pertama 

merupakan wujud dari penanda referensial endofora (acuannya berada di dalam 
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teks), yang bersifat kataforis karena acuannya disebutkan sesudahnya atau 

antesedennya berada disebelah kanan. Adapun wujud penanda referensial persona 

‘-kau’ pada kalimat kedua mengacu terhadap Andre yang disebutkan sebelumnya. 

Dengan melihat anteseden yang berada di sebelah kiri maka, kau- pada kalimat 

kedua tuturan (11) bersifat anaforis. Berikut data kedua dan analisisnya 

(12) “Sudahlah, aku sudah mengetahui hubunganmu dengan 
Andre,” ujar Satria seraya menatap mata Tika lekat-lekat. 

(14/U/Solopos, 17 September) 
 

Pada penggalan wacana (12) terdapat pronomina persona kedua tunggal 

lekat kanan ‘–mu’ yaitu pada kata hubunganmu. Penanda referensial persona -mu 

pada kalimat pertama mengacu pada unsur lain (Tika) yang berada di dalam 

tuturan yang disebutkan sesudahnya. Klitik mu- dalam tuturan (12) kalimat 

pertama merupakan wujud dari penanda referensial endofora (acuannya berada di 

dalam teks), yang bersifat kataforis karena acuannya disebutkan sesudahnya atau 

antesedennya berada disebelah kanan. 

 

4.1.2.1.3 Pronomina Persona Ketiga  

Jenis penanda referensial persona yang ketiga yaitu dengan menggunakan 

pronomina persona ketiga (tunggal dan jamak). Berikut ini data dan analisis 

mengenai pronomina pesona ketiga.  

 

4.1.2.1.3.1 Tunggal  

Referensi persona ketiga tunggal merupakan pengacuan yang 

menggunakan satuan lingual berupa pronomina persona ketiga tunggal. Dengan 
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kata lain pronominia ini merupakan kata ganti orang ketiga atau orang yang 

dibicarakan yang sifatnya singularis. Berikut penggalan wacana yang 

menggunakan referensi persona pertama tunggal. 

(13) Menurut Djoko, sistem pengucuran dana masyarakat 
korban gempa melalui pembentukan kelompok 
masyarakat yang terdiri dari 8-15 kepala keluarga. 
Selanjutnya kata dia, ditunjuk ketua yang membuka 
tabungan dan pemerintah mengucurkan dana melalui 
tabungan tersebut. 

 (16/AA/Solopos, 29 September) 
 

Penggalan wacana (13) terdapat penanda referensial ‘dia’ yang merupakan 

kata ganti orang ketiga tunggal. Keterkaitan antara kalimat pertama dan kalimat 

kedua dibentuk dengan menggunakan penanda referensial persona ‘dia’. ‘Djoko’ 

pada kalimat pertama merupakan topik paragraf. Pada kalimat berikutnya topik 

yang masih sama diulang kembali menggunakan penanda referensial persona 

‘dia’. Penanda referensial ini termasuk endofora yang bersifat anaforis karena 

merujuk silang pada unsur yang disebutkan sebelumnya atau merujuk silang pada 

anteseden sebelumnya (Djoko). 

(14) Gus Dur sejak lama memang dikenal sebagai pemikir 
liberal-progresif. Dalam konteks politik Indonesia, ia 
selalu menyuarakan netralisasi politik dari intervensi 
agama. 

(06/B/Suara Merdeka, 1 September) 
 

Pada penggalan wacana (14) terdapat penanda referensi persona ‘ia’.  

Penanda referensial ‘ia’ merupakan pronomina persona ketiga tunggal yang 

mengacu terhadap anteseden Gus Dur yang berada pada kalimat sebelumnya. 

pada penggalan wacana di atas, ia merupakan wujud dari penanda referensial 
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endofora (acuannya berada di dalam teks), yang bersifat anaforis karena acuannya 

disebutkan sebelumnya atau antesedennya berada disebelah kiri.  

 

4.1.2.1.3.2 Jamak  

Pengacuan yang menggunakan satuan lingual berupa pronomina persona 

ketiga jamak merupakan jenis referensi persona ketiga yang sifatnya jamak 

(mengacu lebih dari satu orang). Pronomina ini merupakan kata ganti orang ketiga 

atau orang yang dibicarakan yang sifatnya pluralis.  

Wujud  penanda referensial persona ketiga bentuk jamak adalah mereka. 

Berikut ini beberapa data dan analisis mengenai penggunaan penanda referensial 

persona ketiga jamak. 

(15) Sekitar 100 nelayan beserta keluarga dari Kampung 
Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, berunjuk 
rasa, Rabu (13/9). Mereka mengeluhkan sulitnya 
memperoleh minyak tanah yang dibutuhkan untuk 
memasak dan mengoperasikan perahu. 

(02 / M/ Kompas 14 September) 
 

Pada penggalan wacana (15), wujud penanda referensial ‘mereka’ 

termasuk dalam pronomina persona ketiga jamak. Penggunaan pronomina mereka 

dimaksudkan untuk mempersonakan orang yang dibicarakan yang mengacu lebih 

dari satu orang. Pronomina mereka pada wacana (15) merujuk silang pada kalimat 

sebelumnya yaitu Sekitar 100 nelayan beserta keluarga dari Kampung Manggar 

Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Penggunaan pronomina mereka untuk 

mempersonakan para nelayan dan keluarganya di Balikpapan. Mereka pada 

penggalan wacana di atas bersifat anaforis. Anteseden muncul sebelum 

pronominal mereka. Berikut ini, data kedua dan analisisnya. 
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(16) Gempa yang terjadi empat kali, Jumat dini hari dan pagi 
hari, dengan kekuatan  antara 2,4 hingga 6,5 Skala Richter 
(SR), sempat membuat panik warga Yogykarta, bahkan 
banyak yang berlari ke luar rumah, karena takut rumah 
mereka roboh. 

(17/V/Solopos, 27 September)  
 

Pada penggalan wacana (16) terdapat penanda referensial ‘mereka’ yang 

termasuk dalam pronomina persona ketiga jamak. penanda referensial mereka 

pada kalimat tersebut merujuk silang terhadap warga Yogyakarta. Berdasarkan 

ciri-ciri seperti yang disebutkan itu maka mereka dalam tuturan (16) merupakan 

wujud dari penanda referensial endofora (acuannya berada di dalam teks), yang 

bersifat anaforis acuannya disebutkan sebelumnya atau antesedennya berada 

disebelah kiri.  

 

4.1.2.2 Referensi Demonstratif 

Penanda hubungan kohesif referensial tipe demonstratif adalah penanda 

hubungan antara bagian wacana yang satu dengan yang lainnya dengan 

menggunakan demonstratif. Demonstratif adalah kategori yang berfungsi untuk 

menunjukkan sesuatu di dalam maupun di luar wacana.  

Referensi demonstrstif membuat keterkaitan topik dalam sebuah paragraf, 

yaitu menggantikan anteseden dengan menggunakan kata ganti tunjuk. Pronomina 

penunjuk dalam penelitian ini ada empat macam, yaitu (1) pronomina penunjuk 

umum  (2) pronomina penunjuk tempat (3) pronomina penunjuk ihwal, dan (4) 

penunjuk adverbia. Tabel 7. berikut menyajikan jenis dan wujud penanda 

referensial demonstratif dalam surat kabar. 
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Tabel 7. Jenis Penanda Referensial Demonstratif dalam Surat Kabar  
 
 

 

 

 

 

4.1.2.2.1 Pronomina Penunjuk umum 

Pronomina penunjuk umum adalah kategori yang mengacu ke acuan yang 

dekat dengan  pembicara/penulis, ke masa yang akan datang, atau ke informasi 

yang akan disampaikan; mengacu ke acuan yang jauh dari pembicara/penulis, ke 

masa lampau, atau ke informasi yang sudah disampaikan. Dari penjelasan itu, 

pronomina penunjuk umum adalah kata ganti yang menunjuk pada pembicara atau 

penulis, waktu, dan informasi yang disampaikan. Pronomina penunjuk umum 

meliputi ini dan itu. Berikut data dan analisisnya. 

(17) Haryanto memaparkan pihak Kelurahan Bugel bersama 
masyarakat pada tahun ini telah melakukan perbaikan 
peningkatan kondisi rumah tidak layak huni. Pada tahun 
ini, papar Haryanto ada sedikitnya 10 rumah yang telah 
dibedah. 

(20/X/Solopos, 27 September) 
 

Penggalan wacana (17) terdapat jenis penanda referensial demonstratif, 

yaitu dengan menggunakan pronomina penunjuk umum ‘ini’. Pengacuan yang 

dibentuk dengan pronomina penunjuk umum ‘ini’  pada penggalan wacana di atas 

berfungsi sebagai penanda referensial. Tahun ini merupakan penanda penujukan 

yang acuannya berada di luar bahasa (teks) atau bersifat eksofora. Ini yang 

NO Jenis Penanda Referensial 

Pronomina Penunjuk 
Umum  
Pronomina Penunjuk 
Tempat 

Penunjukan 
Pronomina  

Pronomina Penunjuk 
Ihwal 

1 Referensi 
Demonstratif   

Penunjukan Adverbia 
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didahului nomina umum tahun ini merujuk pada waktu penulis melakukan tuturan 

tersebut yaitu tahun 2006.  

(18) Tak jarang, saat pongky (vokal), carlo (drum), adit 
(kibor), icha (bas), dan dadi (gitar) melantunkan tembang-
tembang menebarlah suasana syahdu. Itulah yang bakal 
terjadi saat mereka tampil pada perhelatan musik 
“summer move on” di E-Lounge Entertainment Plasa 
Semarang 

(13/E/Suara Merdeka, 6 September) 
 

Pada penggalan wacana (18) kalimat kedua terdapat pronomina penunjuk 

‘itu’ pada kata itulah. Fungsinya sebagai penanda referensial anaforis, karena 

mengacu pada anteseden sebelumnya. Kata tunjuk itulah  mengacu pada 

informasi yang sudah disampaikan yaitu saat Jikustik melantunkan tembang-

tembang menebarlah suasana syahdu.  

 

4.1.2.2.2 Pronomina Penunjuk Tempat   

Referensi dengan menggunakan pronomina penunjuk tempat merupakan 

pengacuan yang menggantikan anteseden dengan kata ganti penunjuk lokasi. 

Pronomina penunjuk tempat dalam bahasa Indonesia berdasarkan pada perbedaan 

titik pangkal dari pembicara: dekat, agak jauh, dan jauh. Karena penunjuk lokasi 

pronomina ini sering digunakan dengan preposisi pengacuan arah di, sehingga 

terdapat di sini, di situ, dan di sana.  

Penggalan wacana berikut merupakan referensi dengan menggunakan 

pronomina penunjuk tempat. Berikut ini data dan analisisnya.  

(19) Baru-baru ini, kepolisian Rusia memberlakukan sebuah 
regulasi baru, yakni polisi lalu lintas haruslah perempuan. 
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Pasalnya, para pimpinan polisi di sana berpendapat para 
polisi perempuan cenderung tidak korup. 

(27/O/Solopos, 1 September) 
 

Pada penggalan wacana (19), satuan lingual ‘sana’ merupakan jenis 

pengacuan yang termasuk pronomina penunjuk tempat atau lokasi. Pronomina 

sana yang digabung dengan preposisi pengacu arah di menjadi gabungan kata di 

sana menunjuk pada lokasi yang titik panggkalnya jauh dari penutur. Rusia 

merupakan lokasi yang jauh dari penutur. Oleh karena itu, kata ganti penunjuk 

tempat di perlukan untuk menggantikan anteseden yang jaraknya jauh dari 

penulis. Sana pada penggalan wacana di atas mengacu pada lokasi atau tempat 

yang disebutkan pada kalimat sebelumnya (endofora yang anaforis), yaitu Rusia. 

Berikut ini data kedua dan analisisnya. 

(20) Begitu sampai di Melbourne, kami berhenti di beberapa 
club buat ngecek, musik apa yang mereka mainkan. 
Setelah 30 menit dalam takssi, Chocolate Bar Club 
menjadi perhentian terakhir. Itu tempat yang lumayan lagi 
Happening di sini. 

(11/H/Suara Merdeka, 24 September) 
 

Pada penggalan wacana (20) terdapat pronomina penunjuk tempat sini 

yang menggunakan preposisi pengacu arah di yang kemudian didapatkan 

pronomina penunjuk di sini.  Pronomina penunjuk tempat di sini merupakan 

penanda referensial endofora yang bersifat anaforis karena mengacu pada 

anteseden sebelumnya yaitu Melbourne. Penulis menggunakan kata ganti 

penunjuk tempat di sini untuk menyebut lokasi Melbourne yang diulang pada 

kalimat kedua. Hal ini, disebabkan penulis berada dekat dengan lokasi.  
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4.1.2.2.3 Pronomina Penunjuk Ihwal 

Pronomina penunjuk ihwal dapat digunakan sebagai penanda referensial. 

Penanda refrerensial yang diacu merupakan keterangan yang disebutkan. 

Pronomina penunjuk ihwal dalam bahasa Indonesia didasarkan pada perbedaan 

titik pangkal dengan pembicara. Titik pangkal perbedaannya sama dengan 

penunjuk lokasi: dekat (begini), jauh (begitu). Dalam penelitian ini ditemukan 

pronomina penunjuk ihwal begini (berada dekat dari penutur), begitu (berada jauh 

dari penutur) dan demikian (mencangkup keduanya).  

Berikut data dan analisis dari penggalan wacana tulis di surat kabar yang 

menunjukkan penggunaan pronomina penunjuk ihwal. 

(21) Sorin sepakat untuk menekan deal berdurasi tiga tahun 
bersama skuad asuhan Thomas Doll. Meski begitu tak 
diketahui dengan pasti berapa besar nilai kontrak pemain 
yang musim lalu masih beseragam Villarreal itu. 

(28/P/Solopos, 1 September) 
 

Pada penggalan wacana (21), ‘begitu’ merupakan jenis dari penanda 

referensial demotratif dengan menggunakan pronomina penunjuk ihwal. Referensi 

dengan menggunakan pronomina penunjuk ihwal begitu mengacu pada titik 

pangkal jauh dengan penutur (distal). Begitu pada penggalan wacana tersebut 

mengacu pada Sorin sepakat untuk menekan deal berdurasi tiga tahun bersama 

skuad asuhan Thomas Doll. Penggunaan pronomina begitu dimaksudkan karena 

ihwal yang  penulis tuturkan informasinya berada jauh. 

(22) Asisten I Pemerintah Kota Balikpapan Sayid N. Fadli 
menambahkan, selain dibutuhkan nelayan, minyak tanah 
juga dibutuhkan oleh industri rumah tangga, seperti 
warung-warung nasi. Pendistribusiannya pun sudah 
diupayakan merata, dengan cara menerapakan sistem 
kupon (saat pembelian). Meski demikian, lanjut Sayid, 
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Pemerintah Kota Balikpapan akan mengawasi 
penistribusian minyak tanah tersebut mengingat kuota 
dinilai sudah cukup tinggi 

(11/ M/ Kompas 14 September) 
 

Pada penggalan wacana (21), ‘demikian’ merupakan wujud dari penanda 

referensial demotratif dengan menggunakan pronomina penunjuk ihwal. Referensi 

dengan menggunakan pronomina penunjuk ihwal demikian mengacu terhadap 

ihwal yang netral. Demikian pada penggalan wacana tersebut mengacu terhadap 

selain dibutuhkan nelayan, minyak tanah juga dibutuhkan oleh industri rumah 

tangga, seperti warung-warung nasi. Pendistribusiannya pun sudah diupayakan 

merata, dengan cara menerapakan sistem kupon (saat pembelian). Penggunaan 

pronomina demikian pada penggalan wacana di atas dimaksudkan untuk 

menujukkan ihwal yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Berdasarkan 

tempat acuannya penanda referensial ini bersifat endofora yang anaforis karena, 

acuannya berada didalam teks dan mengacu terhadap anteseden yang berada di 

sebelah kiri atau sebelumnya. 

 

4.1.2.2.4 Penunjukan Adverbia 

Referensi dengan menggunakan penunjukan adverbia merupakan 

pengacuan yang menggantikan anteseden dengan kata ganti penunjuk lokasi. 

Penunjukan adverbia dalam bahasa Indonesia ialah tersebut yang merupakan 

adverbia turunan dengan menggunakan prefiks ter-. Dalam penelitian ini 

ditemukan  penunjukan adverbia tersebut. Data dan analisis wacana tulis berikut 

menunjukkan penggunaan penunjukan adverbia dalam wacana. 
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(23) Fondasi jembatan Candiwesi di wilayah Kelurahan 
Bugel, Kecamatan Siderejo, Salatiga mulai keropos. Jika 
hal tersebut tidak segera dibenahi maka jembatan yang 
menghubungkan wilayah Bulu-Candiwesi, Watuagung itu 
bisa ambrol. 

(24/X/Solopos, 27 September) 
 

Pada penggalan wacana (23) terdapat penanda referensi ‘tersebut’ yang 

merupakan penunjukan adverbia. Kata tersebut berarti sudah disebutkan 

sebelumnya. Tersebut pada wacana itu mengacu pada informasi atau prihal yang 

telah disebutkan yaitu, Fondasi jembatan Candiwesi di wilayah Kelurahan Bugel, 

Kecamatan Siderejo, Salatiga mulai keropos. Berdasarkan cirinya penggunaan 

penanda referensial tersebut bersifat endofora yang anaforis, karena tempat 

acuannya berada di dalam konteks bahasa (intratekstual) dan mengacu pada 

anteseden yang berada disebelah kiri atau sebelumnya. 

(24) Setelah kepergian Patrick Vieira, lini tengah Arsenal 
memang kehilangan seorang pemain yang sanggup 
bertarung dengan kekuatan fisik dan Skill dari lini vital 
tersebut. 

(09/ J/ Kompas 8 September) 
 

Penggalan wacana (24) menggunakan penanda referensi ‘tersebut’ yang 

merupakan penunjukan adverbia. Penggunaan penanda referensial tersebut 

mengacu pada informasi atau prihal yang telah disebutkan yaitu, lini tengah 

Arsenal. Penanda referensial tersebut pada wacana di atas merupakan penanda 

penunjukan yang menunjuk ke depan secara anaforis. 
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4.1.2.3 Referensi Komparatif 

Referensi komparatif dalam bahasa Indonesia berkenaan dengan 

pembandingan dua maujud, atau lebih meliputi tingkat kualitas atau intensitasnya 

dapat setara atau tidak setara. Tingkat setara disebut ekuatif; tingkat yang tidak 

setara dibagi dua: tingkat komparatif dan tingkat superlatif. Referensi kompratif 

dalam penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu (1) tingkat ekuatif, (2) tingkat 

komparatif, dan (3) tingkat superlatif. Tabel 8 berikut menyajikan jenis penanda 

referensial komparatif dalam surat kabar. 

Tabel 8. Jenis Penanda Referensial Komparatif dalam Surat Kabar 

NO JENIS PENANDA REFERENSI 

Tingkat Ekuatif  

Tingkat Komparatif 

 Referensi Komparatif 

Tingkat Superlatif  

 

4.1.2.3.1 Tingkat Ekuatif 

Tingkat ekuatif mengacu ke kadar kualitas atau intensitas yang hampir 

sama atau mirip. Penggunaan pananda referensial tingkat ekuatif menyatakan 

hubungan perbandingan, kemiripan, antara unsur pengacu dengan unsur yang 

diacu. Beriku data dan analisisnya. 

(25) Selama ramadhan, peta program televisi berubah. Seperti 
menagguk berkah, sejumlah selebriti menjadi 
“langganan” pengisi acara puasa. Ineke koesherawati 
salah satunya. 

(15/I/Suara Merdeka, 24 September) 
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Pada penggalan wacana (25) terdapat penanda referensial ‘seperti’ yang 

mengacu terhadap kadar kualitas yang sama, atau menyamakan sesuatu yang 

hampir mirip. Bulan ramadhan bagi sejumlah selebriti disamakan masa menuai 

berkah karena menjadi langganan pengisi pogram acara puasa di sejumlah televisi. 

 

4.1.2.3.2 Tingkat Komparatif 

Tingkat komparatif mengacu ke kadar kualitas atau intensitas yang lebih 

atau yang kurang. Penggunaan penanda referensial komparatif dipakai di muka 

adjektiva tertentu dengan makna ‘di atas taraf yang diharapkan’. Berikut ini data 

dan analisisnya. 

(26) Ineke mendapat hidayah Ramadhan tahun 2000. Saat itu 
dia mendengarkan ceramah seorang ustad yang 
menyentuh hatinya. Dia bertekad lebih dekat dengan 
Tuhan. 

(17/I/Suara Merdeka, 24 September) 
 

Pada penggalan wacana (26) terdapat penanda referensial yang berupa 

bentuk komparatif lebih… pada kalimat Dia bertekad lebih dekat dengan Tuhan. 

Maujud yang dibandingkan jelas dan bisa dipahami, Ineke merasa lebih dekat 

dengan Tuhan dari pada sebelumnya. Berdasarkan sifatnya maka penanda 

referensial ini bersifat eksoforis. Berikut data kedua dan analisisnya. 

(27) Aku bersama tiga temanku ke Melbourne pukul 11.30 
malam dengan taksi. Memang agak mahal, tapi lebih 
bagus daripada jalan all the way ke bus stop yang terletak 
20 menit jalan kaki dari asramaku. 

(18/H/Suara Merdeka, 24 September) 
 

Pada penggalan wacana (27) terdapat jenis penanda referensial yang 

berasal dari bandingan yang menunjukkan kadar sesuatu yang lebih tinggi. 
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mengacu pada taraf yang lebih. lebih…daripada pada penggalan wacana diatas 

merupakan wujud dari penanda referensial komparatif. Naik taksi…lebih bagus 

daripada …jalan kaki, Secara tersirat perbuatan yang diacu dengan klausa 

pembanding dianggap lebih baik.  

 

4.1.2.3.3 Tingkat Superlatif   

Tingkat superlatif mengacu ke tingkat kualitas atau intensitas yang paling 

tertinggi di antara semua acuan adjektiva yang dibandingkan. Adjektiva superlatif 

dapat diikuti frasa yang berpreposisi dari, antara, di antara, dari antara berserta 

nomina yang dibandingkan.  

Berikut ini data dan analisis mengenai penggunaan penanda referensial 

bandingan yang berwujud yang paling.  

(28) Kulturalisasi moral yang digagas Gus Dur dan 
menjauhkan politik dari urusan agama (moral) adalah 
bukti sekularisme Gus Dur. Dekadensi dan degradasi 
moral saat ini sudah di titik nadir. Ia disokong oleh 
kekuatan dahsyat yang sulit terbendung. Yang paling 
besar adalah para kapitalis yang hanya berorientasi 
materi, profit yang mengagungkan hedonisme, 
permisivisme, konsumerisme, dan komersialisme. 

     (19/B/Suara Merdeka 1 September) 
 

Pada penggalan wacana (28) terdapat penanda referensial yang paling di 

muka adjektiva besar. Yang paling besar merupakan tingkat bandingan tertinggi 

diantara semua acuan yang dibandingkan. Penanda referensial ini bersifat 

eksofora, mengacu terhadap anteseden di luar bahasa. Berikut data kedua dan 

analisisnya. 

(29) Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai merah. Ny 
Yusuf (47), pedagang sayur, mengatakan, cabai merah 
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keriting yang dua minggu lalu seharga Rp 6.000 per kg, 
kini menjadi Rp 9.000 per kg. 

(04 / L/ Kompas 14 September) 
 

Pada penggalan wacana (29) terdapat penanda referensial ter- di muka 

adjektiva tinggi. tertinggi merupakan tingkat bandingan yang paling besar 

diantara semua acuan yang dibandingkan. Kenaikkan harga cabe merah keriting 

pada minggu ini (14 September)  merupakan harga yang paling tinggi di antara 

harga pada minggu lalu. Penanda referensial ini bersifat eksofora, mengacu 

terhadap anteseden di luar bahasa.  

 

4.2 Wujud Penanda Referensial 

Wujud penanda referensial yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi 

saya, aku, -ku, kami, kita, engkau, kamu, Anda, kau-, -mu, ia, dia, -nya, mereka, 

ini, itu, sini, situ, sana, begini, begitu, demikian, tersebut, seperti, lebih…, lebih…. 

dari pada, ter-,dan  yang paling. 

 

4.2.1 Saya  

Saya merupakan wujud penanda referensi persona dengan menggunakan 

pronomina persona pertama tunggal. Saya biasa digunakan sebagai kata ganti 

dalam acara resmi. Penanda referensial ini, digunakan untuk mempersonkan orang 

pertama yang sifatnya tunggal. Berikut ini data dan analisis wacana yang 

menggunakan kata ganti persona pertama tunggal. 

(30)  “Uang ini akan saya gunakan untuk makan karena 
memang saya tidak punya duit,” kata ibu lima anak ini. 

(01/W/Solopos, 27 September) 
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Pada pengalan wacana (30) terdapat wujud referensi persona dengan 

menggunakan pronomina persona pertama tunggal yang bersifat kataforis. Kata 

‘saya’ berfungsi sebagai penanda referensial yang mengacu anteseden (ibu lima 

anak) di sebelah kanan. Penggunaan penanda referensial saya merupakan bentuk 

formal yang dipakai dalam tulisan resmi. Dengan adanya penanda referensial saya 

membuat kepaduan dalam kalimat.  

Penggalan wacana di bawah ini juga menggunakan pronomina persona 

pertama saya sebagai penanda referensial dalam wacana. 

(31) “Saya sungguh gembira mendapat kepercayaan begitu 
besar dari Arsene Wenger. Saya pun akan memberikan 
segalanya dan berharap bisa menjadi salah satu pemain 
andalan bagi Arsenal,” kata Baptisa yang untuk pertama 
kali tampil di Stadion Emirates. 

(01/ J/ Kompas 8 September)  
 

Pengalan wacana (31) menggunakan pronomina persona pertama tunggal 

‘saya’. Dengan adanya penanda referensial saya membuat kepaduan antara 

kalimat pertama dengan kalimat kedua. Pada kalimat pertama referen yang masih 

sama diulang menggunakan penanda referensial persona secara kataforis. Wujud 

penanda referensial ‘saya’ mengacu terhadap anteseden ‘Baptisa’ yang terletak di 

sebelah kanan. Apabila penanda referensial saya dihilangkan berarti topik 

merupakan informasi yang kurang penting sebagai unsur kesatuan yang 

suplementer (pelengkap). Bila penanda referensial saya digunakan dalam kalimat 

tersebut makna akan dijadikan kesatuan.  
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4.2.2 Aku 

Wujud referensi persona pertama tunggal yang kedua adalah aku. 

Penanda referensial ini sering digunakan dalam forum yang santai seperti 

percakapan dengan teman akrab, atau dalam wacana tulis digunakan dalam 

wacana yang berbentuk cerita, novel. Berikut ini data yang menggunakan persona 

pertama tunggal aku. 

(32) Selain sibuk menyelesaikan Open Seasson, Feist berlibur 
di Paris untuk mempersiapkan materi album berikutnya. 
Namun penyanyi bersuara alto ini juga harus menepati 
janji menggelar tur ke Amerika. “ rasanya aku bisa lebih 
enjoi setelah tur melelahkan dengan menggarap materi 
album baru di studio bawah tanahku di paris,” kata Feist. 

(01/G/Suara Merdeka, 17 September)  
 

Pronomina persona tunggal bentuk bebas ‘aku’ pada wacana (32) 

mengacu pada unsur lain yang berada di dalam tuturan (teks) yang disebutkan 

sebelumnya, yaitu Feist (orang yang menuturkan tuturan itu). Berdasarkan ciri-

ciri seperti yang disebutkan itu maka aku dalam tuturan (32) merupakan wujud 

dari penanda referensial endofora (acuannya berada di dalam teks), yang bersifat 

anaforis (acuannya disebutkan sebelumnya atau antesedennya berada disebelah 

kiri) melalui satuan lingual berupa pronomina persona pertama tunggal. Berikut 

data kedua dan analisisnya. 

(33) “Tapi aku yakin engkau tidak mungkin merusak 
persahabatan kita,” tangkis Andre. 
“Kau harus memikirkan kemungkinan, situasi, kondisi, 
dan waktu kadang-kadang membuat orang melakukan hal-
hal diluar kehendak hatinya,” jelas Satria 

(03/U/Solopos, 17 September) 
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Pengalan wacana (33) menggunakan pronomina persona pertama tunggal 

‘aku’. Penanda referensial ‘aku’ mengacu pada unsur lain yang berada di dalam 

tuturan (teks) yang disebutkan sebelumnya, yaitu Andre (orang yang menuturkan 

tuturan itu). berdasarkan cirinya penanda referensial ini bersifar endofora yang 

kataforis. Wujud penanda referensial ‘aku’ mengacu terhadap anteseden ‘Andree’ 

yang terletak di sebelah kanan.  

 

4.2.3 -ku  

Satuan lingual –ku merupakan  wujud penanda referensial persona yang 

berasal dari pronomina persona pertama tunggal bentuk terikat lekat kanan. 

Berikut ini data dan analisis mengenai penggunaan pronomina terikat –ku. 

(34)  Ketika menjalani tur ke Kanada, Feist mengalami 
gangguan pada pita suaranya. Selama 1998-1999, dia 
istirahat total dari kegiatan bermusik. “selama istirahat, 
naluri musikku terus bergejolak dan aku hanya ditemani 
gitar serta tape recorder empat track,” tutur Feist. 

(03/G/Suara Merdeka, 17 September) 
 

Penggalan wacana (34) menggunakan pronomina persona pertama 

tunggal bentuk terikat –ku pada kata musikku. Penggunaan pronomina –ku pada 

wacana (34) tersebut bersifat anaforis, yang mengacu ke Feist, (nomina yang 

diberitakan) dalam wacana tulis di surat kabar Suara Merdeka yang berjudul “Tak 

Mau Terus Berkolaborasi”. 

(35) Selain sibuk menyelesaikan Open Seasson, Feist berlibur 
di Paris untuk mempersiapkan materi album berikutnya. 
Namun penyanyi bersuara alto ini juga harus menepati 
janji menggelar tur ke Amerika. “ rasanya aku bisa lebih 
enjoi setelah tur melelahkan dengan menggarap materi 
album baru di studio bawah tanahku di paris,” kata feist. 

(02/G/Suara Merdeka, 17 September) 
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Pada penggalan wacana (35) terdapat klitik –ku yang termasuk dalam 

pronomina persona pertama tunggal bentuk terikat lekat kanan. Penggunaan 

pronomina -ku dimaksudkan untuk mempersonakan orang pertama tunggal atau 

orang yang melakukan tuturan tersebut. Penanda referensial persona tunggal 

bentuk terikat ‘-ku’ mengacu pada unsur lain yang berada di dalam tuturan (teks) 

yang disebutkan sebelumnya, yaitu Feist (orang yang menuturkan tuturan itu). 

Dalam tuturan (35), -ku merupakan wujud dari penanda referensial endofora 

(acuannya berada di dalam teks), yang bersifat anaforis karena acuannya 

disebutkan sebelumnya atau antesedennya berada disebelah kiri.  

 

4.2.4 Kami 

Kami merupakan wujud penanda referensial yang merupakan pronomina 

pertama jamak yang bersifat eksklusif. Pada wacana berikut, ditemukan pronomia 

persona pertama jamak yang bersifat eksklusif. Berikut ini data dan analisisnya. 

(36) Menurut Haryanto Ketua Kader Pembangunan 
Kelurahan Bugel, dirinya tidak mengetahi secara jelas 
sebab-sebab terjadinya pengroposan pondasi. Hanya saja 
peneroposan itu telah terjadi selama setahun silam. 
”dalam Musren Bangkel telah dibahas pengajuan 
perbaikan fondasi itu. Kami harapkan dapat terwujud 
perbaikannya pada tahun 2007 mendatang,” ujar dia. 

    (04/X/Solopos, 27 September) 

 

Pada penggalan wacana (36) terdapat penanda referensial persona 

pertama jamak yaitu ‘kami’. Penanda referensial kami ini bersifat eksklusif yaitu 

mengacu terhadap pembicara dan orang lain dipihaknya, tidak mencangkupi orang 

orang lain dipihak pendengar. Penggunaan penanda referensial kami pada 
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pengalan wacana (36) dimaksudkan untuk menggantikan Haryanto beserta Kader 

Pembangunan Kelurahan Bugel pada kalimat sebelumnya. Dengan demikian, 

berdasarkan arah acuannya penggalan wacana tersebut bersifat anaforis, karena 

menggantikan anteseden disebelah kiri atau anteseden sebelumnya. 

(37) Untuk menjadikan lanting Dampit lebih gurih dilidah dan 
renyah, Tini memilih minyak goreng polos atau minyak 
goreng kualitas bagus. 
“memang menggunakan minyak goreng polos biaya 
produksi tinggi, karena harganya agak mahal. Tapi, itu 
terpaksa kami lakukan demi menghasilkan anting yang 
gurih dan renyah, juga tahan lama,” terangnya.  

(19/C/Suara Merdeka, 4 September) 

 

Pada penggalan wacana (37) terdapat Penanda referensial ‘kami’ yang 

bersifat eksklusif yaitu mengacu terhadap pembicara dan orang lain dipihaknya, 

tidak mencangkupi orang orang lain dipihak pendengar. Penggunaan penanda 

referensial ‘kami’ pada pengalan wacana tersebut mengacu terhadap  anteseden  

Tini beserta para pengarajin lanting Dampit pada kalimat sebelumnya. Dengan 

demikian, berdasarkan arah acuannya penggalan wacana tersebut bersifat anaforis, 

karena menggantikan anteseden disebelah kiri atau anteseden sebelumnya. 

 

4.2.5 Kita   

Pronomina persona pertama jamak kita merupakan wujud penanda 

referensial persona. Penanda referensial ‘kita’ digunakan untuk mempersonakan 

orang pertama yang bersifat jamak atau lebih dari satu orang. Penanda referensial 

kita ini bersifat insklusif, pengacuan yang dibentuk dengan menggunakan penanda 

referensial ini mencakup semua pihak antara lain pembicara, pendengar, dan 
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pihak lain. Pada data berikut, ditemukan penanda referensial persona pertama 

jamak yang bersifat inklusif. 

(38)  Menurut Djoko, sistem pengucuran dana masyarakat 
korban gempa melalui pembentukan kelompok 
masyarakat yang terdiri dari 8-15 kepala keluarga. 
Selanjutnya kata dia, ditunjuk ketua yang membuka 
tabungan dan pemerintah mengucurkan dana melalui 
tabungan tersebut. “Nanti mereka membangun sendiri 
secara swadaya. Kita hanya bantu sebagai konsultan 
pendamping. Seperti pembuatan desain rumah tahan 
gempa,” imbuh Djoko. 

(06/AA/Solopos, 29 September) 
 

Penggalan wacana (38) menggunakan penanda referensial persona 

pertama jamak. ‘kita’ pada kalimat ke-4 wacana tersebut mengacu terhadap 

anteseden sebelumya (anaforis). Penanda referensial kita ini bersifat insklusif, 

pengacuan yang dibentuk dengan menggunakan penanda referensial ini mencakup 

semua pihak antara lain pembicara, pendengar, dan pihak lain. Kita pada 

penggalan wacana (38) mengacu kepada Djoko (pembicara), pemerintah, 

masyarakat korban gempa, dan pihak lain sebagai pembaca. Berikut data kedua 

mengenai penggunaan penanda referensial ‘kita’. 

(39) Tanggal 16-17 September, pemerintah kita mengelar 
“Festival Indonesia” di Melbourne buat mempromosikan 
kebudayaan tercinta. Kegiatan itu dipusatkan di  
Federation Squere, pusat kota. Temanya: Sumatra. 

(05/H/Suara Merdeka, 24 September) 
 

Pada penggalan wacana (39) terdapat penanda referensial persona 

pertama jamak yaitu ‘kita’. Penanda referensial kita bersifat insklusif yaitu 

mengacu terhadap pembicara, pendengar, dan pihak. Penggunaan penanda 

referensial kita pada pengalan wacana (39) dimaksudkan untuk menggantikan 
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Pemerintah Indonesia, yaitu pemerintah negara penulis dan pembaca. 

Penggunaan penanda referensial ini, mengacu terhadap anteseden yang berada di 

luar teks atau bersifat eksofora. 

 

4.2.6 Engkau 

Pronomina persona ‘engkau’ merupakan  wujud penanda referensial 

persona kedua tunggal bentuk bebas. Berikut ini data dan analisis mengenai 

penggunaan pronomina ‘engkau’ yang merupakan wujud penanda referensial 

persona. 

(40) “tapi bagaimana kalau dia malah kepincut padaku? Atau 
sebaliknya aku yang terpincut olehnya?” ujar Satria 
menggoda Andre. “siapa tahu situasi, kondisi dan waktu 
telah mengubah perasaan kami.” 
“tapi aku yakin engkau tidak mungkin merusak 
pesahabatan kita,” tangkis Andre. 

(07/U/Solopos, 17 September) 
 
Penggalan wacana (40) merupakan wacana dialog yang terdapat dalam 

cerpen “Masih Ada Cinta” yang dibentuk oleh percakapan, atau pembicaraan 

antara dua pihak yaitu Satria dan Andree. Pada penggalan wacana tersebut 

terdapat kata ‘engkau’ yang termasuk dalam pronomina persona kedua tunggal. 

Pronomina ‘engkau’ mengacu pada unsur lain yang berada di dalam tuturan (teks) 

yang disebutkan sebelumnya, yaitu Satria (lawan tutur Andree). Engkau dalam 

tuturan (40) merupakan wujud dari penanda referensial endofora (acuannya 

berada di dalam teks), yang bersifat anaforis (acuannya disebutkan sebelumnya 

atau antesedennya berada disebelah kiri) melalui satuan lingual berupa pronomina 

persona kedua tunggal. 
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4.2.7 Kamu 

Wujud referensi persona kedua tunggal yang kedua adalah ‘kamu’. 

Penggunaan penanda referensial ‘kamu’ sebagai sarana membentuk keterkaitan 

wacana terdapat dalam penggalan wacana berikut. 

(41)  Pagi itu Desy masih murung. Sebelum berangkat ke 
kantor, ayah mencium keningnya.  
“ingat Des, ayah, ibu, adik, semua sayang kamu,” kata 
Ayah tersenyum 

(08/T/Solopos, 10 September) 
 

Wacana penggalan wacana (41) di atas merupakan penggalan wacana 

yang terdapat dalam cerpen “Kemarahan Ibu” yang berbentuk dialog berupa 

percakapan, atau pembicaraan antara dua pihak yaitu Desy dan Ayah Desy. 

Penggalan wacana (41) menggunakan penanda referensial persona berupa 

pronomina ‘kamu’ yang mengacu terhadap anteseden (Desy) pada kalimat 

sebelumnya (anaforis). Penggunaan pronomina kamu dimaksudkan untuk 

mempersonakan orang kedua tunggal atau orang yang diajak bertutur (Desy), 

sehingga kesan komunikatifnya dapat lebih ditangkap oleh pembaca. Berikut data 

kedua dan analisisnya.  

(42) “Desy, Ibu minta maaf” kata Ibu mengawali. 
“Ibu” hanya satu kata yang terucap. 
“Ya. Ibu merasa bersalah karenakamu sering Ibu marahi. 
Padahal kamu anak baik dan penurut. Maafkan Ibu ya, Ibu 
sangat sayang padamu.” 

(10/T/Solopos, 10 September) 
 

Penggalan wacana (42) menggunakan penanda referensial persona 

yangdibentuk dari pronomina ‘kamu’ yang mengacu terhadap anteseden (Desy) 

pada tuturan sebelumnya. Dalam tuturan (42), kamu merupakan wujud dari 
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penanda referensial endofora (acuannya berada di dalam teks), yang bersifat 

anaforis (acuannya disebutkan sebelumnya atau antesedennya berada disebelah 

kiri) melalui satuan lingual berupa pronomina persona kedua tunggal. Penggunaan 

pronomina kamu dimaksudkan untuk mempersonakan orang kedua tunggal atau 

orang yang diajak bertutur yaitu Desy.  

 

4.2.8 Anda 

Pronomina persona kedua tunggal Anda juga dapat dipergunakan dalam 

rangka membentuk keterkaitan wacana. Penggunaan pronomina Anda dalam 

kalimat merupakan wujud penanda referensial persona. 

(43) Menurut penelitian para polisi perempuan cenderung 
tidak menerima suap. Jadi, kalau mungkin Anda berjalan-
jalan di Rusia nanti, Anda akan melihat banyak mahkluk 
cantik yang berseragam polisi di jalan-jalan. 

(11/O/Solopos, 1 September) 
 

Penggalan wacana (43) di atas terdapat dalam artikel yang berjudul “Maaf, 

Laki-Laki Dilarang Jadi Polantas”. Penanda referensial ‘Anda’, mengacu 

terhadap pembaca wacana. Pembaca merupakan acuan yang berada di luar bahasa 

(ekstratektual). Berdasarkan ciri-ciri seperti yang disebutkan maka Anda dalam 

tuturan (43) merupakan penanda referensial yang bersifat eksofora (acuannya 

berada di luar teks). Unsur ‘Anda’ merujuk silang pada unsur di luar konteks 

bahasa, bersifat eksofora karena di dalam wacana tersebut tidak didapatkan unsur 

yang dirujuk silang oleh ‘Anda’ sebagai pronomina persona kedua tunggal. 

Penggunaan pronomina persona ‘Anda’ yang bersifat endofora dapat 

ditemui dalam penggalan wacana di bawah ini. Berikut data dan analisisnya. 
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(44) MAS Buyungk, berwirausaha itu butuh keberanian ambil 
resiko yang dibimbing oleh akal dan hati. Kombinasi akal 
dan hati terwujud dalam kompetensi diri yang mestinya 
dapat Anda optimalkan. 

(12/Q/Solopos, 1 September) 
 

Pengalan wacana (44) di atas merupakan penggalan wacana tanya jawab 

dalam rubrik Manajemen Citra yang berjudul “Gagal Berwirausaha di Luar 

Kompetensi” Solopos. Pada penggalan wacana (44) terdapat penanda referensial 

persona kedua tunggal ‘Anda’. Penanda referensial persona kedua ‘Anda’ 

mengacu pada unsur lain yang berada di dalam tuturan atau teks yang disebutkan 

sebelumnya, yaitu Mas Buyunk (orang yang diberi jawaban). Anda dalam wacana 

tesebut merupakan wujud dari penanda referensial endofora (acuannya berada di 

dalam teks), yang bersifat anaforis karena acuannya disebutkan sebelumnya atau 

antesedennya berada disebelah kiri. 

 

4.2.9 Kau- 

Pronomina persona ‘kau-’ merupakan  wujud penanda referensial 

persona kedua tunggal bentuk terikat. Berikut ini data dan analisis mengenai 

penggunaan pronomina ‘kau-’ 

(45) “sudah, sudah…jangan kaubuat hatiku cemas,” kilah 
Andre. 
“ha…ha…ha rupanya kautakut aku merebut Tita dari 
tanganmu ya? Ingat, Ndre. Kebersamaan kadang-kadang 
menumbuhkan benih kasih sayang secara perlahan,” 
Satria masih saja menggoda. 

(15/U/Solopos, 17 September) 
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Pada penggalan wacana (45) terdapat dua klitik ‘kau-‘ yang termasuk 

dalam pronomina persona pertama tunggal bentuk terikat lekat kiri. Wujud 

penanda referensial persona tunggal bentuk terikat kau- pada kalimat pertama 

mengacu pada unsur lain yang berada di dalam tuturan (Satria) yang disebutkan 

sesudahnya, yaitu berada dalam kalimat kedua. Kau- dalam tuturan (45) kalimat 

pertama merupakan wujud dari penanda referensial endofora (acuannya berada di 

dalam teks), yang bersifat kataforis karena acuannya disebutkan sesudahnya atau 

antesedennya berada disebelah kanan. Adapun penanda referensial persona 

tunggal bentuk terikat ‘-kau’ pada kalimat kedua mengacu terhadap Andre yang 

disebutkan sebelumnya. Dengan melihat anteseden yang berada di sebelah kiri 

maka, kau- pada kalimat kedua tuturan tersebut bersifat anaforis.  

 

4.2.10 –mu 

Morfem terikat –mu merupakan  wujud penanda referensial persona 

kedua tunggal bentuk terikat lekat kanan. Penanda referensial ini berfungsi 

mempersonakan orang kedua tunggal. Berikut ini data dan analisis mengenai 

penggunaan pronomina terikat –mu. 

(46) “Desy, Ibu minta maaf” kata Ibu mengawali. 
“Ibu” hanya satu kata yang terucap. 
“Ya. Ibu merasa bersalah karena kamu sering Ibu marahi. 
Padahal kamu anak baik dan penurut. Maafkan Ibu ya, Ibu 
sangat sayang padamu.” 

(13/T/Solopos, 10 September) 
 

Penggalan wacana (46) menggunakan penanda referensial berupa 

pronomina persona kedua tunggal ‘–mu’, yaitu pada kata padamu. Pronomina –
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mu pada kata padamu merujuk silang pada tuturan sebelumnya (Desy).  Penanda 

referensial terikat ‘–mu’  termasuk referensi endofora yang bersifat anaforis 

karena merujuk silang pada unsur yang disebutkan sebelumnya.  

Kutipan wacana berikut ini juga menggunakan pronomina persona kedua 

tunggal –mu sebagai penanda referensial persona dalam membentuk keterkaitan 

wacana. 

(47) “Sudahlah, aku sudah mengetahui hubunganmu dengan 
Andre,” ujar Satria seraya menatap mata Tika lekat-lekat. 

(14/U/Solopos, 17 September) 
 

Pada penggalan wacana (47) terdapat pronomina persona kedua tunggal 

lekat kanan ‘–mu’ yaitu pada kata hubunganmu. Penanda referensial persona -mu 

pada kalimat pertama mengacu pada unsur lain (Tika) yang berada di dalam 

tuturan yang disebutkan sesudahnya. Klitik mu- dalam tuturan (47) kalimat 

pertama merupakan wujud dari penanda referensial endofora (acuannya berada di 

dalam teks), yang bersifat kataforis karena acuannya disebutkan sesudahnya atau 

antesedennya berada disebelah kanan. 

 

4.2.11 Ia 

Ia merupakan wujud referensi persona yang diberasal dari pronomina 

persona ketiga tunggal. Referensi ini mengacu terhadap orang ketiga tunggal atau 

orang yang dibicarakan. Berikut ini data dan analisis mengenai penggunaan 

pronomina persona pertama tunggal ia. 

(48) Gus Dur sejak lama memang dikenal sebagai pemikir 
liberal-progresif. Dalam konteks politik Indonesia, ia 
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selalu menyuarakan netralisasi politik dari intervensi 
agama. 

(06/B/Suara Merdeka, 1 September) 
 

Pada penggalan wacana (48) terdapat penanda referensi persona ‘ia’.  Ia 

merupakan pronomina persona ketiga tunggal yang mengacu terhadap anteseden 

Gus Dur yang berada pada kalimat sebelumnya. pada penggalan wacana di atas, 

ia merupakan wujud dari penanda referensial endofora (acuannya berada di dalam 

teks), yang bersifat anaforis karena acuannya disebutkan sebelumnya atau 

antesedennya berada disebelah kiri.  

Berikut ini data kedua mengenai penggunaan penanda referensial persona 

ia dalam rangka membentuk keterkaitan dalam sebuah wacana. 

(49) Kasubdin Kebudayaan Dinas Diparbud Wonosobo, 
Bambang Sutejo S. Kar. secara terpisah menyebutkan, 
Desa Sendangsari relatif sudah layak menjadi desa wisata. 
Ia menilai bahwa masyarakat setempat memberikan 
dukungan positif, di desa itu memiliki aneka kesenian, 
lokasi desa dekat dengan jalur wisata Dieng dan 
mempunyai keunggulan lain yang mendukung 
kepariwisataan. 

(07/D/Suara Merdeka, 5 September)  

 

Pada wacana (49) kata ‘Bambang Sutejo S. Kar.’ merupakan topik yang 

diletakkan di depan paragraf. Pada kalimat berikutnya topik yang masih sama 

diulang kembali  menggunakan penanda referensial persona ‘ia’. Dengan adanya 

penanda referensial ia membuat keterkaitan antara kalimat pertama dan kalimat 

kedua. ‘ia’  termasuk endofora yang bersifat anaforis karena merujuk silang pada 

unsur yang disebutkan sebelumnya. Pronomina ia pada kalimat kedua merujuk 

silang pada anteseden sebelumnya (Bambang Sutejo S. Kar.). 
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4.2.12 Dia 

Wujud referensi persona dia merupakan pronomina persona ketiga 

tunggal. Referensi ini mengacu terhadap orang ketiga atau yang dibicarakan yang 

sifatnya  tunggal. Berikut ini data dan analisis mengenai penggunaan wujud 

penanda referensi persona dia.  

(50) Membuat lanting, menurut Tini, tidaklah sulit, hanya 
dibutuhkan keuletan dan keahlian memberikan bumbu 
dalam adonan. Salah satu kunci menciptakan rasa khas 
pada lanting, lanjut dia, terletak pada adonan  

(08/C/Suara Merdeka, 4 September) 
 

Pada penggalan wacana (50) terdapat penanda referensial ‘dia’ yang 

termasuk dalam pronomina persona ketiga tunggal. Dia merujuk silang terhadap 

anteseden Tini pada kalimat sebelumnya. Penunjukan seperti ini merupakan 

penunjukan secara tekstual karena acuannya berada di dalam teks (endofora), dan 

bersifat anaforis. 

(51) Sebagai penyerang tengah, Baptista sebetulnya tak punya 
kecepatan. Dia sangat menonjol di pengambilan posisi 
untuk menyelesaikan bola-bola matang dari sayap atau 
trough pass dari lini tengah. 

(14/J/Kompas, 8 September) 
  

Pada penggalan wacana (51) terdapat penanda referensial persona ketiga 

tunggal ‘dia’. Penanda referensial persona ketiga ‘dia’ mengacu pada unsur lain 

yang berada di dalam tuturan atau teks yang disebutkan sebelumnya, yaitu 

Baptista (orang yang dibicarakan). Dalam wacana tesebut, ‘dia’ merupakan wujud 

dari penanda referensial endofora (acuannya berada di dalam teks), yang bersifat 



 

 

99

 

anaforis karena acuannya disebutkan sebelumnya atau antesedennya berada 

disebelah kiri. 

 

4.2.13 -nya 

Pronomina persona –nya merupakan wujud penanda referensial persona 

ketiga tunggal bentuk terikat lekat kanan. Berikut ini data dan analisis mengenai 

penggunaan pronomina terikat –nya. 

(52) Menurut Haryanto Ketua Kader Pembangunan 
Kelurahan Bugel, dirinya tidak mengetahi secara jelas 
sebab-sebab terjadinya pengroposan pondasi. Hanya saja 
peneroposan itu telah terjadi selama setahun silam. 
”dalam Musren Bangkel telah dibahas pengajuan 
perbaikan fondasi itu. Kami harapkan dapat terwujud 
perbaikannya pada tahun 2007 mendatang,” ujar dia. 

(18/X/Solopos, 27 September) 
 
Pada penggalan wacana (52) terdapat penanda referensial -nya yang 

termasuk pronomina persona ketiga lekat kanan. penggunaan penanda referensial 

persona -nya merujuk silang terhadap anteseden Haryanto (Ketua Kader 

Pembangunan Kelurahan Bugel) di sebelah kiri. Penggunaan pronomina -nya 

dimaksudkan untuk mempersonakan orang ketiga tunggal atau orang yang 

dibicarakan.  

Berikut ini data kedua dan analisis mengenai wujud referensi persona 

ketiga tunggal bentuk terikat –nya. 

(53) Aksi politik yang menolak RUU APP, dukungannya 
kepada Inul Daratista, semangatnya mendukung majalah 
playboy, dan kegigihannya memisahkan urusan urusan 
agama privat dengan undang-undang negara adalah bukti 
konkret, riil, dan fakta besar semangat sekularisme dalam 
diri Gus Dur. 

(10/B/Suara Merdeka, 1 September)  
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Pada penggalan wacana (53) terdapat penanda referensial –nya. Penanda 

referensial tersebut merujuk silang pada anteseden sesudahnya Gus Dur. -nya 

pada kata-kata tersebut apabila diganti dengan anteseden tidak merubah makna 

dari kalimat. Apabila unsur –nya dalam kalimat diganti dengan Gus Dur, 

Dukungan Gus dur, semangat Gus Dur, dan kegigihan Gus Dur tidak merubah 

makna kalimat tersebut. Berdasarkan tempat acuannya penanda referensial ini 

mengacu pada unsur di dalam bahasa. Dengan begitu, penanda referensial pada 

wacana di atas bersifat endofora yang kataforis.  

 

4.2.14 Mereka 

Mereka merupakan wujud referensi persona yang berasal dari pronomina 

persona ketiga bentuk jamak. Referensi ini mengacu terhadap orang ketiga atau 

yang dibicarakan yang sifatnya lebih dari satu orang. Data dan analisis berikut ini 

merupakan penggalan wacana tulis mengenai penggunaan wujud penanda 

referensi persona mereka.  

(54) Gempa yang terjadi empat kali, Jumat dini hari dan pagi 
hari, dengan kekuatan  antara 2,4 hingga 6,5 Skala Richter 
(SR), sempat membuat panik warga Yogykarta, bahkan 
banyak yang berlari ke luar rumah, karena takut rumah 
mereka roboh. 

(17/V/Solopos, 27 September)  
 

Pada penggalan wacana (54) terdapat penanda referensial ‘mereka’ yang 

termasuk dalam pronomina persona ketiga jamak. penanda referensial mereka 

pada kalimat tersebut merujuk silang terhadap warga Yogyakarta. Berdasarkan 

ciri-ciri seperti yang disebutkan itu maka mereka dalam tuturan (54) merupakan 



 

 

10
1 

 

wujud dari penanda referensial endofora (acuannya berada di dalam teks), yang 

bersifat anaforis acuannya disebutkan sebelumnya atau antesedennya berada 

disebelah kiri.  

(55) Asosiasi Sepakbola (FA) dan Liga Utama Inggris (FAPL) 
akan melakukan pengusutan bersama atas tuduhan yang 
dilancarkan Leeds United terhadap Chelsea. FA 
mengumumkan dalam situs mereka, kemarin bahwa 
penyidikan itu “meliputi tuduhan terhadap Chelsea dalam 
kaitan tiga pemain akademi Leeds United musim lalu” 

     (09/A/Suara Merdeka, 1 September)  
 

Pada wacana (55) terlihat pronomina persona ‘mereka’. Pronomina 

mereka pada kalimat kedua merujuk silang terhadap Asosiasi Sepakbola (FA) dan 

Liga Utama Inggris (FAPL) pada kalimat sebelumnya. Penggunaan pronomina 

mereka dimaksudkan untuk mempersonakan orang ketiga jamak atau orang yang 

sedang dibicarakan. mereka dalam tuturan (55), merupakan wujud dari penanda 

referensial yang bersifat anaforis karena acuannya disebutkan sebelumnya atau 

antesedennya berada disebelah kiri.  

 

4.2.15 Ini 

Pronomina penunjuk umum ini merupakan wujud penanda referensial 

demonstratif. Penunjukan dengan pronomina ini mengacu pada titik pangkal dekat 

dengan  pembicara/penulis, ke masa yang akan datang. Berikut ini data dan 

analisisnya. 

(56) Kondisi jembatan yang terlalu sempit, pemerintah daerah 
akhirnya membongkar Jembatan Banjaran di kawasan 
Dukuh, Sidomukti, Salatiga. Saat ini, proses 
pembangunan sedang dilakukan dengan melibatkan 16 
pekerja musiman. 
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(19/Z/Solopos, 29 September) 
 

Pada penggalan wacana (56) terdapat kata ‘ini’ yang merupakan 

pronomina penunjuk umum. Saat ini pada kalimat kedua penggalan wacana 

tersebut merujuk pada konteks di luar teks (eksofora), yaitu mengacu terhadap 

waktu pembongkaran dan proses pembangunan Jembatan di kawasan Dukuh, 

Sidomukti, Salatiga. Berdasarkan acuannya ini pada penggalan wacana tersebut 

mengacu pada waktu sekarang (masa yang akan datang) yaitu waktu antara koran 

terbit tanggal 29 September 2006. Perhatikan juga data berikut ini. 

Pronomina penunjuk umum ini pada wacana (57) mengacu pada 

informasi yang disampaikan. Berikut ini disajikan data dan analisisnya. 

(57) Totok Daryanto menyatakan, pita cukai mendapat 
perhatian khusus dari kalangan anggota komisi XI yang 
membidangi masalah anggaran. Hal ini karena hingga 
saat ini dalam penyusunan anggaran RAPBN 2007 untuk 
bea cukai masih belum selesai karena masalah belum 
jelasnya beberapa hal tentang masalah pita cukai. 

(23/Y/Solopos, 27 September) 
 

Penggalan wacana (57) terdapat wujud penanda referensial demonstratif, 

yaitu dengan menggunakan pronomina penunjuk umum ‘ini’. Pengacuan yang 

dibentuk dengan pronomina penunjuk umum ‘ini’  pada penggalan wacana di atas 

berfungsi sebagai penanda relasi gramatikal dalam wacana. Ini yang 

kemunculannya didahului nomina umum (hal ini) mengacu pada informasi yang 

baru disampaikan yaitu pita cukai mendapat perhatian khusus dari kalangan 

anggota komisi XI yang membidangi masalah anggaran yang terdapat pada 

kalimat sebelumnya (endofora yang sifatnya anaforis). 
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4.2.16 Itu  

Wujud referensi demonstratif dengan pronomina penunjuk umum yang 

kedua adalah itu. Penunjukan dengan pronomina itu mengacu pada titik pangkal 

Jauh, masa lampau sudah disampaikan oleh penutur. Berikut ini data dan 

analisisnya. 

(58) Seorang pekerja, Abdul Nasran, mengatakan jembatan itu 
telah berusia tua yang dibangun sekitar tahun 1970-an. 
Sejak tahun itu, belum pernah dilakukan rehabilitasi. 

(21/Z/Solopos, 29 September) 
 

Pada penggalan wacana (58) yang berjudul “Jembatan Banjaran 

Direnovasi” terdapat pronomina penunjuk ‘itu’ sebagai penanda referensial. Pada 

kalimat pertama kemunculan itu berdiri sendiri. Itu pada kalimat pertama merujuk 

pada jembatan (Jembatan Banjaran) yang acuannya jauh dari Abdul  Nasran 

(penutur). Adapun itu pada kalimat kedua, kemunculannya didahului dengan 

nomina umum (tahun itu) berfungsi sebagai penanda referensial anaforis. Itu pada 

frasa tahun itu mengacu waktu yang telah lampau pada tahun 1970-an (tahun 

pembangunan jembatan). Data berikut ini juga menggunakan pronomina penunjuk 

umum itu.  

(59) Anggota komisi XI DPR mengusulkan percetakan pita 
cukai memakai serial number identity (nomor urut 
identitas) sehingga pemalsuan pita cukai bisa ditekan dan 
dihindari. Usulan itu dikemukakan anggota komisi XI 
dari FPG Teuku Muhamad Nurlif, Totok Daryanto 
(FPAN) serta Andi Rahmat (FPKS), di gedung DPR, 
Jakarta. 

(25/Y/Solopos, 27 September) 
 

Pada penggalan wacana (59) kalimat kedua terdapat pronomina penunjuk 

‘itu’. Fungsinya sebagai penanda referensial anaforis, karena mengacu pada 
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anteseden sebelumnya. Kata tunjuk itu  mengacu pada informasi yang sudah 

disampaikan yaitu usulan Anggota komisi XI DPR mengusulkan percetakan pita 

cukai memakai serial number identity (nomor urut identitas).  

 

4.2.17  Sini 

Wujud penanda referensial demonstratif sini merupakan jenis dari 

pronomina penunjuk tempat. Penunjukan dengan pronomina sini mengacu pada 

titik pangkal dekat dengan penutur (proksimal). Berikut ini data dan analisisnya.  

(60) “Padusan merupakan simbol pembersihan diri, 
menghilangkan sesuker (kotoran) sebelum masuk ke 
bulan suci Ramadhan. Kepercayaan masyarakat di sini, 
Umbul Muncul merupakan satu dari tujuh sumber air 
yang dianggap masih bening atau suci oleh Paku Buwono 
IX,” kata Nazir. 

(07/ N/ Kompas, 24 September) 
 

Penggalan wacana (60) terdapat pronomina penunjuk tempat sini yang 

mengacu pada lokasi. Kemunculan pronomina sini menggunakan preposisi 

pengacu arah di sehingga didapatkan pronomina penunjuk tempat di sini. Dalam  

penggalan wacana (60), di sini  menunjuk pada lokasi sekitar sumber air Umbul 

Muncul. Penunjukan dengan pronomina sini mengacu pada titik pangkal dekat 

dengan penutur, dalam hal ini Nazir (penutur) melakukan tuturan berada dekat 

dengan lokasi sumber air Umbul Muncul. Berikut ini data kedua dan analisisnya. 

(61) Begitu sampai di Melbourne, kami berhenti di beberapa 
club buat ngecek, musik apa yang mereka mainkan. 
Setelah 30 menit dalam takssi, Chocolate Bar Club 
menjadi perhentian terakhir. Itu tempat yang lumayan lagi 
Happening di sini. 

(11/H/Suara Merdeka, 24 September) 
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Pada penggalan wacana (61) terdapat pronomina penunjuk tempat sini 

yang menggunakan preposisi pengacu arah di yang kemudian didapatkan 

pronomina penunjuk di sini.  Pronomina penunjuk tempat di sini merupakan 

penanda referensial endofora yang bersifat anaforis karena mengacu pada 

anteseden sebelumnya yaitu Melbourne. Penulis menggunakan kata ganti 

penunjuk tempat di sini untuk menyebut lokasi Melbourne yang diulang pada 

kalimat kedua. Hal ini, disebabkan penulis berada dekat dengan lokasi.  

 

4.2.18 Situ  

Wujud penanda referensial jenis pronomina penunjuk tempat yang kedua 

adalah situ. Penunjukan dengan pronomina situ mengacu pada titik pangkal agak 

jauh dengan penutur (semi-proksimal). Berikut ini data dan analisisnya.  

(62) “Mushaboom”, misalnya, dibuka dengan suara sampling 
yang cenderung ke corak jazz. Bitnya diolah lebih cepat, 
sedangkan Feist melantunkan bagian refrain menjadi 
bersahut-sahutan. Komposisi lain adalah “Gatekeeper (Do 
Right Mix)”. Di situ, Feist memadukan unsur jazz akustik 
dengan musik mesin. 

(12/G/Suara Merdeka, 17 September) 
 

Penggalan wacana (62) menggunakan pronomina penunjuk tempat situ 

yang menunjuk pada lokasi. Pronomina tersebut digunakan dengan preposisi 

pengacu arah yaitu di sehingga didapatkan pronomina di situ. Pronomina 

penunjuk tempat disitu merupakan penanda referensial endofora yang bersifat 

anaforis karena mengacu pada anteseden sebelumnya yaitu Komposisi  lagu 

Gatekeeper (Do Right Mix). Pronomina sini mengacu pada titik pangkal agak jauh 

dengan penutur 
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4.2.19 Sana     

Wujud penanda referensial jenis pronomina penunjuk tempat yang ketiga 

adalah sana. Penunjukan dengan pronomina sana mengacu pada titik pangkal 

jauh dengan penutur (distal). Berikut ini data dan analisisnya.  

(63) Baru-baru ini, kepolisian Rusia memberlakukan sebuah 
regulasi baru, yakni polisi lalu lintas haruslah perempuan. 
Pasalnya, para pimpinan polisi di sana berpendapat para 
polisi perempuan cenderung tidak korup. 

(27/O/Solopos, 1 September) 
 

Pada penggalan wacana (63) terdapat pronomina penunjuk tempat sana 

yang menunjuk pada lokasi. Pronomina sana yang digabung dengan preposisi 

pengacu arah di menjadi gabungan kata di sana. Di sana pada penggalan wacana 

di atas mengacu pada lokasi atau tempat yang disebutkan pada kalimat 

sebelumnya (endofora yang anaforis), yaitu Rusia. Penggunaan penanda 

referensial ‘di sana’ dikarenakan lokasi penulis dan lokasi yang diacu berada pada 

titik pangkal yang jauh. 

 

4.2.20 Begini 

Pronomina penunjuk ihwal begini merupakan wujud referensi 

demontrstif. Penunjukan dengan pronomina penunjuk ihwal begitu mengacu pada 

titik pangkal dekat dengan penutur. Berikut ini data dan analisis mengenai 

penggunaan pronomina begitu dalam wacana. 

(64) Belakangan ini Tita sering merasa cemburu bila 
mendengar Satria bercerita tentang Olivia.  
“Heh kenapa melamun?” 
“Kenapa jadi begini Satria?” 
“Aneh ya. Aneh tapi nyata. Kita sama-sama kehilangan Tita.” 

      (30/U/Solopos, !& September) 
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Dari penggalan wacana (64) di atas jelas bahwa penanda referensial 

begini mengacu tehadap klausa yang menyatakan perbuatan. Pada penggalan 

wacana di atas penanda referensial begini menggantikan perbuatan Tika yang 

sedang melamun. Penanda referensial begini digunakan oleh penutur karena 

perbuatan tersebut dilakukan oleh penutur. 

 

4.2.21 Begitu 

Pronomina penunjuk ihwal begitu merupakan wujud referensi 

demontrstif. Penunjukan dengan pronomina penunjuk ihwal begitu mengacu pada 

titik pangkal jauh dengan penutur (distal). Berikut ini data dan analisis mengenai 

penggunaan pronomina begitu dalam wacana.  

(65) Menjelang digulirkannya kompetisi Seri-A, saat ini Milan 
sedang diadang masalah cidera  yang dialami bek kunci 
mereka, seperti Paolo Maldini, dan Alessandro Nesta. 
Kedati begitu, Ancelotti menyatakan tidak terlalu 
khawatir dengan keadaan tersebut. 

(29/R/Solopos, 2 September) 
 

Pada penggalan wacana (65) ‘begitu’ merupakan wujud dari penanda 

referensial demotratif dengan menggunakan pronomina penunjuk ihwal. Referensi 

dengan menggunakan pronomina penunjuk ihwal begitu mengacu pada titik 

pangkal jauh dengan penutur (distal). Begitu pada penggalan wacana tersebut 

mengacu pada Milan sedang diadang masalah cidera  yang dialami bek kunci 

mereka, seperti Paolo Maldini, dan Alessandro Nesta. Penggunaan pronomina 

begitu dimaksudkan karena lokasi Milan jauh dari penutur atau penulis. Berikut 
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ini data kedua dan analisisnya tentang penggunaan pronomina begitu dalam 

wacana. 

(66) Senin sore, api yang membakar hutan di Sumbing mulai 
padam. Meski begitu, sejumlah lahan itu tetap berpotensi 
terbakar lagi. 

(12/ K/ Kompas, 8 September) 
 

Pada penggalan wacana (66) pronomina begitu digunakan untuk 

mengacu ihwal api yang membakar hutan di Sumbing mulai padam pada kalimat 

sebelumnya. Penggunaan pronomina begitu menunjuk pada lokasi hutan di 

Sumbing yang titik pangkalnya jauh dari penutur atau penulis.  

 

4.2.22 Demikian  

Referensi demontrstif demikian merupakan pronomina yang 

menunjukkan ihwal yang mencakup keduanya. Maksudnya pronomina penunjuk 

ini netral, mengacu pada titik pangkal dekat (proksimal), dan jauh (distal) dengan 

penutur. Berikut ini data dan analisis mengenai penggunaan pronomina demikian 

dalam wacana.  

(67) Bersama Blur, Caxon merasakan manisnya popularitas 
tapi sosok yang cenderung low profile membuatnya 
seolah tidak terlihat dibalik Damon Albarn. 
Kecenderungan sang vokalis untuk mencari masalah, 
perang kata-kata dengan Liam Gallagher (Oasis) 
diberbagai media, dan kesah cinta yang serba tidak jelas 
membuat Albarn mendapat jauh lebih banyak sorotan 
ketimbang Caxon. 
Meski demikian, hal itu tidak menjadi masalah bagi 
Caxon. “saya seorang musikus,” katanya. “saya bukan 
selebriti.” 

(14/F/Suara Merdeka, 10 September) 
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Pada  penggalan wacana (67) terdapat Pronomina penunjuk ihwal 

demikian. Titik pangkal referensi ini mengacu terhadap ihwal yang netral dari 

pembicara. Meski demikian pada paragraf kedua mengacu terhadap ihwal yang 

telah disebutkan   bahwa Caxon cenderung low profile sehingga seolah tidak 

terlihat dibalik Damon Albarn, sang vokalis yang selalu mencari masalah perang 

kata-kata dengan Liam Gallagher (Oasis), dan kisah cinta  membuat Albarn 

mendapat jauh lebih banyak sorotan ketimbang Caxon. Penanda referensi 

demikian ini fungsinya menyimpulkan ihwal yang disebutkan oleh penutur. 

 

4.2.23 Tersebut 

Kata tersebut berarti ‘sudah disebut’. Oleh karena itu, kata itu berfungsi 

sebagai penanda penunjukan seperti halnya penunjukan dengan pronomina umum. 

tersebut merupakan penanda penunjukan yang menunjuk ke depan secara 

anaforis.  Berikut data dan analisis yang menunjukkan penggunaan penunjukan 

adverbia dalam wacana. 

(68) Fondasi jembatan Candiwesi di wilayah Kelurahan Bugel, 
Kecamatan Siderejo, Salatiga mulai keropos. Jika hal 
tersebut tidak segera dibenahi maka jembatan yang 
menghubungkan wilayah Bulu-Candiwesi, Watuagung itu 
bisa ambrol. 

(24/X/Solopos, 27 September) 
 

Pada penggalan wacana (68) terdapat penanda referensi ‘tersebut’ yang 

merupakan penunjukan adverbia. Tersebut pada wacana itu mengacu pada 

informasi atau prihal yang telah disebutkan yaitu, Fondasi jembatan Candiwesi di 

wilayah Kelurahan Bugel, Kecamatan Siderejo, Salatiga mulai keropos. Penanda 
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referensial tersebut pada wacana di atas merupakan penanda penunjukan yang 

menunjuk ke depan secara anaforis. 

(69) Setelah kepergian Patrick Vieira, lini tengah Arsenal 
memang kehilangan seorang pemain yang sanggup 
bertarung dengan kekuatan fisik dan Skill dari lini vital 
tersebut 

(09/ J/ Kompas 8 September) 
 

Penggalan wacana (69) menggunakan penanda referensi ‘tersebut’ yang 

merupakan penunjukan adverbia. Penggunaan penanda referensial tersebut 

mengacu pada informasi atau prihal yang telah disebutkan yaitu, lini tengah 

Arsenal. Penanda referensial tersebut pada wacana di atas merupakan penanda 

penunjukan yang menunjuk ke depan secara anaforis. 

 

4.2.24 Seperti  

Seperti merupakan wujud penanda referensial kompratif yang mengacu 

ke kadar kualitas atau intensitas yang hampir sama atau mirip. Hubungan referensi 

ini, menyatakan perbandingan, kemiripan, antara unsur pengacu dengan unsur 

yang diacu. Berikut ini data dan analisisnya. 

(70) Selama ramadhan, peta program televisi berubah. Seperti 
menagguk berkah, sejumlah selebriti menjadi 
“langganan” pengisi acara puasa. Ineke koesherawati 
salah satunya. 

(15/I/Suara Merdeka, 24 September) 
 

Pada penggalan wacana (70) terdapat penanda referensial ‘seperti’ yang 

mengacu terhadap kadar kualitas yang sama, atau menyamakan sesuatu yang 
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hampir mirip. Bulan ramadhan bagi sejumlah selebriti disamakan masa menuai 

berkah karena menjadi langganan pengisi pogram acara puasa di sejumlah televisi. 

 

4.2.25 Lebih… 

Kata lebih… berarti mengacu pada kadar kualitas atau intensitas yang 

lebih atau yang kurang. Oleh karena itu, penanda referensial ini berfungsi sebagai 

penunjukan bandingan. Berikut ini data dan analisisnya. 

(71) Ineke mendapat hidayah Ramadhan tahun 2000. Saat itu 
dia mendengarkan ceramah seorang ustad yang 
menyentuh hatinya. Dia bertekad lebih dekat dengan 
Tuhan. 

(17/I/Suara Merdeka, 24 September) 
 

Pada penggalan wacana (71) terdapat penanda referensial yang berupa 

bentuk komparatif lebih… pada kalimat Dia bertekad lebih dekat dengan Tuhan. 

Maujud yang dibandingkan jelas dan bisa dipahami, Ineke merasa lebih dekat 

dengan Tuhan dari pada sebelumnya. Berdasarkan sifatnya maka penanda 

referensial ini bersifat eksoforis. 

 

4.2.26 Lebih…daripada 

Penggunaan penanda referensial lebih…. daripada  dipakai di muka 

adjektiva tertentu dengan makna ‘di atas taraf yang diharapkan’. Berikut ini data 

dan analisisnya. 

(72) Aku bersama tiga temanku ke Melbourne pukul 11.30 
malam dengan taksi. Memang agak mahal, tapi lebih 
bagus daripada jalan all the way ke bus stop yang terletak 
20 menit jalan kaki dari asramaku. 

(18/H/Suara Merdeka, 24 September) 
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Pada penggalan wacana (72) terdapat penanda referensial yang berasal 

dari bandingan yang menunjukkan kadar sesuatu yang lebih tinggi, mengacu pada 

taraf yang lebih. lebih…daripada pada penggalan wacana diatas merupakan 

wujud dari penanda referensial komparatif. Naik taksi…lebih bagus daripada 

…jalan kaki, Secara tersirat perbuatan yang diacu dengan klausa pembanding 

dianggap lebih baik.  

 

4.2.27 Ter- 

Penggunaan penanda referensial ter- mengacu terhadap tingkat kualitas 

atau intensitas di muka adjektiva tertentu dengan makna ‘di atas taraf yang 

diharapkan’. Berikut ini data dan analisisnya. 

(73) Umbul Muncul merupakan satu dari tujuh sumber air 
yang dianggap masih bening atau suci oleh Paku Buwono 
IX. Tradisi padusan di Umbul yang dipercaya sebagai 
umbul terbesar di antara tujuh umbul yang disucikan 
Paku Buwono IX ini, coba dihidupkan kembali oleh 
masyarakat setempat sejak dua tahun terakhir. 

(13/ N/ Kompas, 8 September) 
 

Pada penggalan wacana (73) terdapat penanda referensial ter- di muka 

adjektiva besar. Terbesar merupakan tingkat bandingan yang paling besar 

diantara semua acuan yang dibandingkan. Umbul Muncul merupakan umbul yang 

paling besar di antara tujuh umbul yang disucikan oleh Paku Buwono IX. Penanda 

referensial ini bersifat eksofora, mengacu terhadap anteseden di luar bahasa. 

Berikut data kedua dan analisisnya. 

(74) Kebakaran hutan di wilayah Jawa Tengah tercatat 
mencapai 1.314 hektar. Dari kasus kebakaran hutan tahun 
2006, kebakaran hutan lindung rimba Gunung Merbabau 
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dan Sumbing adalah yang terbesar. Kebakaran diduga 
dari putung rokok yang potensial diduga dari pendaki 
gunung karena tidak ada aktivitas warga. 

(15K/Kompas, 8 September) 
 

Pada penggalan wacana (74) terdapat penanda referensial ter- di muka 

adjektiva besar. Terbesar merupakan tingkat bandingan yang paling besar 

diantara semua acuan yang dibandingkan. Kebakaran hutan lindung rimba 

Gunung Merbabau dan Sumbing merupakan kebakaran yang paling besar di 

antara kebakaran hutan di wilayah Jawa Tengah. Penanda referensial ini bersifat 

eksofora, mengacu terhadap anteseden di luar bahasa.  

 

4.2.28 Yang paling 

Penanda referensial yang paling merupakan tingkat bandingan yang 

merujuk di atas araf yang dibandingkan. Berikut ini, data dan analisis mengenai 

penggunaan penanda referensial bandingan yang berwujud yang paling.  

(75) Kulturalisasi moral yang digagas Gus Dur dan 
menjauhkan politik dari urusan agama (moral) adalah 
bukti sekularisme Gus Dur. Dekadensi dan degradasi 
moral saat ini sudah di titik nadir. Ia disokong oleh 
kekuatan dahsyat yang sulit terbendung. Yang paling 
besar adalah para kapitalis yang hanya berorientasi 
materi, profit yang mengagungkan hedonisme, 
permisivisme, konsumerisme, dan komersialisme. 

     (19/B/Suara Merdeka 1 September) 
 

Pada penggalan wacana (75) terdapat penanda referensial yang paling di 

muka adjektiva besar. Yang paling besar merupakan tingkat bandingan tertinggi 

diantara semua acuan yang dibandingkan. Penanda referensial ini bersifat 

eksofora, mengacu terhadap anteseden di luar bahasa.  
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Berdasarkan hasil analisis tentang jenis dan wujud penanda referensial 

dalam surat kabar tersebt di atas, simpulan dari jenis dan wujud penanda 

referensial tersebut dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini. 

 
Tabel 9, Jenis dan Wujud Penanda Referensial dalam Surat Kabar 

 
  
4.3 Proporsi Penggunaan Penanda Referensial di surat kabar 

Atas dasar identifikasi terhadap penanda referensial di dalam surat kabar 

Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos, dapat dikemukakan bahwa dalam wacana 

tulis tersebut terdapat Penanda referensial dengan tipe referensi persona, referensi  

N
O 
 

JENIS PENANDA REFERENSI 
 
 

WUJUD 
PENANDA 
REFERENSI 

Tunggal saya, aku, -ku 
Ekslusif kami 

Pronomina 
Persona 
Pertama 

Jamak  
Inkusif  kita 

Pronomina 
Persona 
Kedua  

Tunggal engkau, kamu, 
anda, kau-, -mu 

Tunggal ia, dia, -nya, 

1 REFERENSI 
PESONA 

Pronomina 
Persona 
Ketiga Jamak (netral) mereka 

Dekat, masa 
yang akan 
datang 

ini  Pronomina 
Penunjuk 
Umum  
 Jauh, masa 

lampau  
itu 

Dekat  sini 

Agak jauh situ 

Pronomina 
Penunjuk 
Tempat 

Jauh sana 
Dekat   begini 
Jauh   begitu 

Penunjukan 
Pronomina
  

Pronomina 
Penunjuk 
Ihwal Mencakup 

keduanya 
demikian 

2 REFERENSI 
DEMONSTRATIF 
  

Penunjukan 
Adverbia 

Ke depan tersebut 

Tingkat Ekuatif  seperti,  
Tingkat Komparatif lebih… 

lebih…. daripada 

3 REFERENSI 
KOMPARATIF 

Tingkat Superlatif  ter-, yang paling 
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demonstratif, dan referensi komparatif.  Berikut ini disajikan tabel hasil analisis 

frekuensi pemakaian penanda referensial. 

 
Tabel 10. Rincian Proporsi  Pemakaian Jenis Penanda Referensial 

 
N
O 

JENIS PENANDA REFERENSIAL 
PADA WACANA TULIS  
DI SURAT KABAR 

JUMLAH 
PENANDA 
REFERENSIA
L  

PERSE-
NTASE 
(%) 

1 Pronomina persona pertama 179 24,03 
2 Pronomina persona kedua  34 4,56 
3 Pronomina persona ketiga 233 31,27 
4 Pronomina penunjuk umum 226 31,27 
5 Pronomina penunjuk tempat 9 1,21  
6 Pronomina penunjuk ihwal 22 2,95 
7 Penunjukan adverbia 26 3,40 
8 Pembanding tingkat ekuatif 3 0,40 
9 Pembanding tingkat komparatif 3 0,40 
10 Pembanding tingkat superlatif 10 1,34 
Jumlah  745  
 

Rincian masing-masing jenis penanda referensial beserta wujudnya  ini 

diambil dari 27 wacana tulis yang terdapat di surat kabar Kompas, Suara 

Merdeka, dan Solopos dalah sebagai berikut.  

Jenis penanda referensisl persona meliputi pronomina  persona pertama  

dengan jumlah 179 atau 24,03 %, pronomina persona kedua berjumlah 34 atau 

4,56 %, dan pronomina persona ketiga dalam surat kabar berjumlah 233 atau 

31,27. Jenis penanda referensial demonstratif meliputi pronomina penunjuk umum 

dengan jumlah 226 atau 30,36 %, pronomina penunjuk tempat dengan jumlah 9 

atau 1,21%, pronomina penunjuk ihwal dengan jumlah 22 atau 2,95 %, 

penunjukan adverbial dengan jumlah 26 atau 3,40 %. Adapun penunjukan 

komparatif meliputi pembanding tingkat ekuatif dengan jumlah 3 atau 0,40 %, 
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pembanding tingkat komparatif dengan jumlah 3 atau  0,40 %, dan pembanding 

tingkat superlatf dengan jumlah 10 atau 1,34 %. 

Dari tabel di atas, terlihat penanda referensial yang sering digunakan 

dalam wacana tulis di surat kabar adalah penggunaan pronomina persona ketiga 

berjumlah 233 atau 31,27% dari penanda referensial yang ditemukan. Indikasi ini 

di sebabkan pada wacana tulis di surat kabar merupakan wacana jurnalistik yang 

isinya merupakan berita. Dengan begitu, wacana ini memberitakan atau 

menyampaikan sesuatu, sehingga pengacuan yang digunakan adalah pengacuan 

yang mempersonakan orang ketiga atau orang yang dibicarakan.  

Penanda referensial persona yang ditemukan dalam wacana tulis di surat 

kabar  berjumlah 446. Jika ditabelkan wujud penanda referensial  tipe pronomina 

persona sebagai berikut (tabel 11). 

Tabel 11. Proporsi  Wujud Penanda Referensial Persona 
 

NO WUJUD PENANDA 
REFERENSIAL PADA 
WACANA TULIS  
DI SURAT KABAR 

JUMLAH 
PENANDA 
REFERENSIA
L  

PERSE-
NTASE 
(%) 

1 Saya   75 16,81 
2 aku 45 10,10 
3 -ku  27 6,05 
4 Kami   21 4,71 
5 Kita  11 2,47 
6 Engkau    3 0,67 
7 Kamu  5 1,12 
8 Anda  19 4,26 
9 Kau- 7 1,57 
10 -mu 11 2,47 
11 Ia  17 3,81 
12 Dia  62 13,90 
13 -nya 131 29,37 
14 Mereka  23 5,16 
Jumlah  446  
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Atas dasar table 11 di atas, diketahui bahwa penanda referensial tipe 

persona bervariasi. Variasi-variasi itu mencakupi persona pertama, persona kedua, 

dan persona ketiga. Persona pertama penanda referensialnya berwujud saya, aku, -

ku, kami, dan kita. Persona kedua berwujud engkau, kamu, anda, kau-, dan –mu. 

Adapun persona ketiga berwujud ia, dia –nya, dan mereka. 

Penanda referensial tipe pronomina penunjuk dalam wacana tulis di surat 

kabar berjumlah 283. Jika ditabelkan wujud penanda referensial demonstratif 

sebagai berikut (tabel 12) 

Tabel 12. Proporsi Wujud Penanda Referensial Demonstratifa 
 
NO  WUJUD PENANDA 

REFERENSIAL PADA 
WACANA TULIS  
DI SURAT KABAR 

JUMLAH 
PENANDA 
REFERENSIA
L  

PERSE-
NTASE 
(%) 

1 Ini   80 28,27 
2 Itu   146 51,59 
3 Sini  4 1,41 
4 Situ  2 0.71 
5 Sana  3 1,06 
6 Begini  1 0,35 
7 Begitu  11 3,87 
8 Demikian  10 3,53 
9 Tersebut  26 9,19 
Jumlah  283  

 

Atas dasar tabel 12 di atas, diketahui bahwa penanda referensial 

demonstratif bervariasi. Variasi-variasi itu meliputi pronomina penunjuk umum 

ini dan itu. Pronomina penunjuk tempat  berwujud sini, situ dan sana. Pronomina 

penunjuk ihwal wujudnya begini, begitu, dan demikian. Adapun penunjukan 

adverbial yang ditemukan berwujud tersebut. 
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Pronomina penunjuk umum mencakupi pronomina penunjuk umum dekat 

ini berjumlah 80 dari keseluruhan referensi demonstratif atau  28,27 % dan 

penunjuk umum jauh itu berjumlah 146 atau 51,59 % . Pronomina penunjuk 

umum ini dan itu merupakan penanda referensial yang sering digunakan dalam 

membentuk keterkaitan wacana. Hal ini, disebabkan karena penanda referensial 

ini bersifat umum. Acuannya dapat dekat dengan  pembicara/penulis, ke masa 

yang akan datang, atau ke informasi yang akan disampaikan; mengacu ke acuan 

yang jauh dari pembicara/penulis, ke masa lampau, atau ke informasi yang sudah 

disampaikan. 

Penanda referensial komparatif dalam wacana tulis di surat kabar 

berjumlah 16. Jika ditabelkan wujud penanda referensial demonstratif sebagai 

berikut (tabel 13). 

Tabel 13. Proporsi Wujud Penanda Referensial Komparatif 

NO WUJUD PENANDA 
REFERENSIAL PADA 
WACANA TULIS  
DI SURAT KABAR 

JUMLAH 
PENANDA 
REFERENSIA
L  

PERSE-
NTASE 
(%) 

1 Seperti,  3 18,75  
2 Lebih… 2 12,5  
3 Lebih…. dari (pada) 1 6,25 
4 Ter-, 9 56,25  
5 Yang paling 1 6,25 
Jumlah  16  
 

Atas dasar tabel 13 di atas, dapat diketahui bahwa variasi penanda 

referensial komparatif meliputi: tingkat ekuatif wujud seperti berjumlah 3 atau 

18,75 %. Tingkat komparatif wujud lebih… berjumlah 2 atau 12,5 %  dan 

lebih…daripada berjumlah 1 atau 6,25 %. Serta tingkat superlatif dengan wujud 

ter- berjumlah 9 atau 56,25 %, dan wujud yang paling berjumlah 1 atau 6,25 %. 
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Berdasarkan hasil pempresentasean terhadap penanda referensial yang 

digunakan, juka dikaitkan dengan fungsi wacana tulis dalam surat kabar di 

Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos menunjukkan hubungan yang erat antara 

penanda yang digunakan dengan fungsi wacana tersebut. Fungsi wacana tulis ini 

adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca mengenai suatu 

berita. Hal ini ditandai dengan penggunaan pronomina persona ketiga yang 

menggantikan anteseden sebanyak 233 atau 31,27 % dari 745 penanda referensial 

yang ditemukan, dan didukung oleh penggunaan pronomina umum sebanyak 226 

atau 30,36 %. Hal ini, disebabkan karena penanda referensial ini bersifat umum. 

Acuannya dapat dekat dengan  penulis, ke masa yang akan datang, atau ke 

informasi yang akan disampaikan; mengacu ke acuan yang jauh dari penulis, ke 

masa lampau, atau ke informasi yang sudah disampaikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Pada akhir penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengacuan atau 

referensi  yaitu salah satu jenis kohesi gramatikal atau berupa satuan lingual 

tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain (atau suatu acuan) yang 

mendahului atau mengikutinya dalam surat kabar terdapat jenis dan wujud 

penanda referensial. Jenis penanda referensial berdasarkan tempat acuannya 

menyangkut  pengacuan endofora (anaforis dana kataforis) dan pengacuan 

eksofora; sedangkan jenis penanda referensial menurut tipenya meliputi (1) 

referensi persona (referensi persona pertama, referensi persona kedua, dan 

referensi persona ketiga), (2) referensi demonstratif (pronomina penunjuk umum, 

pronomina penunjuk tempat, pronomina penunjuk ihwal, dan penunjuk adverbial), 

dan (3) referensi komparatif (tingkat ekuatif, tingkat komparatif, dan tingkat 

superlatif).  

Wujud penanda referensial yang terdapat  dalam wacana tulis di surat 

kabar yang ditemukan meliputi saya, aku, -ku, kami, kita, engkau, kamu, Anda, 

kau-, -mu, ia, dia, -nya, mereka, ini, itu, sini, situ, sana, begini, begitu, demikian, 

tersebut, seperti, lebih…, lebih…. dari pada, ter-, dan yang paling. 

Adapun proporsi penanda referensial di surat kabar Kompas, Suara 

Merdeka dan Solopos meliputi jenis penanda referensial persona meliputi 

pronomina  persona pertama  dengan jumlah 179 atau 24,03 %, pronomina 
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persona kedua berjumlah 34 atau 4,56 %, dan pronomina persona ketiga dalam 

surat kabar berjumlah 233 atau 31,27. Jenis penanda referensial demonstratif 

meliputi pronomina penunjuk umum dengan jumlah 226 atau 30,36 %, pronomina 

penunjuk tempat dengan jumlah 9 atau 1,21%, pronomina penunjuk ihwal dengan 

jumlah 22 atau 2,95 %, penunjukan adverbial dengan jumlah 26 atau 3,40 %. 

Adapun penunjukan komparatif meliputi pembanding tingkat ekuatif dengan 

jumlah 3 atau 0,40 %, pembanding tingkat komparatif dengan jumlah 3 atau  0,40 

%, dan pembanding tingkat superlatif dengan jumlah 10 atau 1,34 %. 

Berdasarkan hasil pempresentasean terhadap penanda referensial yang 

digunakan, jika dikaitkan dengan fungsi wacana tulis dalam surat kabar Kompas, 

Suara Merdeka, dan Solopos menunjukkan hubungan yang erat antara penanda 

yang digunakan dengan fungsi wacana tersebut. Fungsi wacana tulis ini adalah 

untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca mengenai suatu berita. 

Hal ini ditandai dengan penggunaan pronomina persona ketiga yang 

menggantikan anteseden sebanyak 233 atau 31,27 % dari 745 penanda referensial 

yang ditemukan. Indikasi ini di sebabkan pada wacana tulis di surat kabar 

merupakan wacana jurnalistik yang isinya merupakan berita. Jenis wacana ini, 

digunakan untuk memberitakan atau menyampaikan sesuatu, sehingga pengacuan 

yang digunakan adalah pengacuan yang mempersonakan orang ketiga atau orang 

yang dibicarakan. Kemudian didukung oleh penggunaan pronomina umum 

sebanyak 226 atau 30,36 %%. Hal ini, disebabkan karena penanda referensial ini 

bersifat umum. Acuannya dapat dekat dengan  penulis, ke masa yang akan datang, 
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atau ke informasi yang akan disampaikan; mengacu ke acuan yang jauh dari 

penulis, ke masa lampau, atau ke informasi yang sudah disampaikan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran agar 

penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemerhati bahasa khususnya penulis 

yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Penulisan wacana 

tulis berbahasa Indonesia harus memperhatikan pembentukan kalimat yang 

membentuk paragraf yang utuh. Keterkaitan dalam pembentukan paragraf dapat 

dilakukan dengan mengunakan penanda referensial. Penanda referensial 

merupakan salah satu cara membentuk hubungan dalam paragraf secara 

gramatikal.  

Penelitian tentang wacana tulis ini, hanya dibahas tentang penggunaan 

penanda referensial dalam membentuk keterkaitan atau keutuhan dalam penulisan 

paragraf, oleh karena itu, disarankan bagi peneliti lain untuk mengkaji wacana 

tulis dari sudut pandang dan objek yang berbeda. 
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Lampiran 1. Daftar Sumber Data 

 
NO KO-

DE 
DA-
TA 

JUDUL WACANA SUMBER HARI, 
TANGGAL 
TERBIT 

1 A Lagi, FA Usut Tindakan Chelsea Suara 
Merdeka 

Jumat, 1 
September 
2006 

2 B PKB, Sekularisme, dan Rekonsiliasi Suara 
Merdeka 

Jumat, 1 
September 
2006 

3 C Lanting Dampit, Gurihnya Terasa 
Banget 

Suara 
Merdeka 

Senin, 4 
September 
2006 

4 D Ritual Cukur Rambut Gimbal  
Ada Anak Minta Sekarung Daging 
Ayam 

Suara 
Merdeka 

Selasa, 5 
September 
2006 

5 E Romantis Bareng Jikustik Suara 
Merdeka 

Rabu, 6 
September 
2006 

6 F Coxon,  Bertahan Jalan Sendiri Suara 
Merdeka 

Minggu, 10 
September 
2006 

7 G Tak mau Terus Berkolaborasi Suara 
Merdeka 

Minggu, 17 
September 
2006 

8 H Syik-asyik Suara 
Merdeka 

Minggu, 24 
September 
2006 

9 I INEKE KOESHERAWATI 
Wajib Buka Bersama 

Suara 
Merdeka 

Minggu, 24 
September 
2006 

10 J Babtista Menjanjikan  
Arsenal Butuh Pekerja di Lini Tengah 
Pengganti Vieira 

Kompas Jumat, 8 
September 
2006 

11 K Kebakaran di Merbabau dan Sumbing 
Terbesar 

Kompas Selasa, 8 
September 
2006 

12 L Harga Beras Lokal Naik Menjelang 
Puasa dan Lebaran, Harga Telur dan 
Cabai di Purwoketo Juga Naik 

Kompas Kamis, 14 
September 
2006 

13 M Nelayan Unjuk Rasa  
Kenaikan Harga Elpiji Industri 
Berdampak pada Nasib Buruh 

Kompas Kamis, 14 
September 
2006 
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14 N Padusan di Mata Air Suci Mandi Besar 
di Umbul Muncul, Menghidupkan 
Kembali Petilasan PB IX 

Kompas Senin, 25 
September 
2006 

15 O Maaf, Laki-Laki Dilarang Jadi Polantas Solopos Jumat. 1 
September 
2006 

16 P Juan Sori Kini Berkostum Hamburg Solopos Jumat, 1 
September 
2006 

17 Q Gagal Berwirausaha di Luar 
Kompetensi 

Solopos Jumat, 1 
September 
2006 

18 R Milan Juarai Trofeo TIM Solopos Sabtu, 2 
September 
2006 

19 S Apa Dasar Hukum Penarikan Pajak 
Penerangan Jalan Umum? 

Solopos Senin, 4 
September 
2006 

20 T Cerpen Kemarahan Ibu Solopos Minggu, 10 
September 
2006 

21 U Cerpen Masih Ada Cinta Solopos Minggu, 17 
September 
2006 

22 V Gempa Panikkan Warga DIY Solopos Sabtu, 23 
September 
2006 

23 W SLT Tahap IV Dicairkan Solopos Rabu, 27 
September 
2006 

24 X Fondasi Keropos Jembatan Candiwesi 
Terancam Ambrol 

Solopos  Rabu, 27 
September 
2006 

25 Y “Gunakan Identitas Tertentu Untuk Pita 
Cukai” 

Solopos Rabu, 27 
September 
2006 

26 Z Jembatan Banjaran Direnovasi Solopos Jumat, 29 
September 
2006 

27 AA Pembangunan Rumah Korban Gempa 
Dimulai Oktober 

Solopos Jumat, 29 
September 
2006 
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LAMPIRAN 2. DATA 

 

KOMPAS 
 
“Saya sungguh gembira mendapat kepercayaan begitu besar dari Arsene Wenger. Saya 
pun akan memberikan segalanya dan berharap bisa menjadi salah satu pemain andalan 
bagi Arsenal,” kata Baptisa yang untuk pertama kali tampil di Stadion Emirates. 

(01/ J/ Kompas 8 September) 
 
Sekitar 100 nelayan beserta keluarga dari Kampung Manggar Baru, Kecamatan 
Balikpapan Timur, berunjuk rasa, Rabu (13/9). Mereka mengeluhkan sulitnya 
memperoleh minyak tanah yang dibutuhkan untuk memasak dan mengoperasikan 
perahu. 

(02 / M/ Kompas 14 September) 
 
“Babtista memiliki kemampuan untuk memainkan peranan yang pernah dilakukan 
Vieira, dan saya akan mendukungnya untuk keberhasilan itu. dulu, Edu yang 
menolong saya ketika saya baru pertama kali bergabung dengan Arsenal. Kini, saya 
pun harus membantu Babtista,” kata Silva. 

(03 / J/ Kompas 8 September) 
  
Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai merah. Ny Yusuf (47), pedagang sayur, 
mengatakan, cabai merah keriting yang dua minggu lalu seharga Rp 6.000 per kg, kini 
menjadi Rp 9.000 per kg. 

(04 / L/ Kompas 14 September) 
 
“Padusan merupakan simbol pembersihan diri, menghilangkan sesuker (kotoran) 
sebelum masuk ke bulan suci Ramadhan. Kepercayaan masyarakat di sini, Umbul 
Muncul merupakan satu dari tujuh sumber air yang dianggap masih bening atau suci 
oleh Paku Buwono IX,” kata Nazir. 

(07/ N/ Kompas, 24 September) 
 
Terik mentari tak mengurangi antusiasme ribuan orang untuk mengikuti ritual padusan 
di Umbul Muncul, Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. 
Mandi besar menjelang bulan ramadhan menjadi tradisi masyarakat setempat sejak 
zaman Paku Buwono IX, sekitar abad ke-18. 
Tradisi ini diawali dengan keberangkatan rombongan warga berpakaian adat jawa yang 
menumpang 15 dokar dari rumah Kepala Desa Rowoboni menuju Umbul Muncul, 
sekitar dua kilometer. 

(08/ N/ Kompas, 24 September) 
 
Setelah kepergian Patrick Vieira, lini tengah Arsenal memang kehilangan seorang 
pemain yang sanggup bertarung dengan kekuatan fisik dan Skill dari lini vital tersebut. 

(09/ J/ Kompas 8 September) 
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Sampai di Umbul Muncul, Ki Demang naik ke panggung dan menyampaikan 
maklumat. Isi maklumat itu adalah pengumuman kepada segenap warga, bahwa esok 
hari sudah memasuki bulan ramadhan. 
      (10/ N/ Kompas, 24 September) 
 
Asisten I Pemerintah Kota Balikpapan Sayid N. Fadli menambahkan, selain 
dibutuhkan nelayan, minyak tanah juga dibutuhkan oleh industri rumah tangga, seperti 
warung-warung nasi. Pendistribusiannya pun sudah diupayakan merata, dengan cara 
menerapakan sistem kupon (saat pembelian). Meski demikian, lanjut Sayid, Pemerintah 
Kota Balikpapan akan mengawasi penistribusian minyak tanah tersebut mengingat 
kuota dinilai sudah cukup tinggi 

 (11/ M/ Kompas 14 September) 
 
Senin sore, api yang membakar hutan di Sumbing mulai padam. Meski begitu, 
sejumlah lahan itu tetap berpotensi terbakar lagi. 

     (12/ K/ Kompas, 8 September) 
 
Umbul Muncul merupakan satu dari tujuh sumber air yang dianggap masih bening atau 
suci oleh Paku Buwono IX. Tradisi padusan di Umbul yang dipercaya sebagai umbul 
terbesar di antara tujuh umbul yang disucikan Paku Buwono IX ini, coba dihidupkan 
kembali oleh masyarakat setempat sejak dua tahun terakhir. 

(13/ N/ Kompas, 8 September) 
 
Sebagai penyerang tengah, Baptista sebetulnya tak punya kecepatan. Dia sangat 
menonjol di pengambilan posisi untuk menyelesaikan bola-bola matang dari sayap atau 
trough pass dari lini tengah. 

(14/J/Kompas, 8 September) 
 
Kebakaran hutan di wilayah Jawa Tengah tercatat mencapai 1.314 hektar. Dari kasus 
kebakaran hutan tahun 2006, kebakaran hutan lindung rimba Gunung Merbabau dan 
Sumbing adalah yang terbesar. Kebakaran diduga dari putung rokok yang potensial 
diduga dari pendaki gunung karena tidak ada aktivitas warga. 

(15K/Kompas, 8 September) 
 
 
SUARA MERDEKA  
 
Selain sibuk menyelesaikan Open Seasson, Feist berlibur di Paris untuk 
mempersiapkan materi album berikutnya. Namun penyanyi bersuara alto ini juga harus 
menepati janji menggelar tur ke Amerika. “ rasanya aku bisa lebih enjoi setelah tur 
melelahkan dengan menggarap materi album baru di studio bawah tanahku di paris,” 
kata Feist. 
      (01/G/Suara Merdeka, 17 September) 
 
Selain sibuk menyelesaikan Open Seasson, Feist berlibur di Paris untuk 
mempersiapkan materi album berikutnya. Namun penyanyi bersuara alto ini juga harus 
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menepati janji menggelar tur ke Amerika. “ rasanya aku bisa lebih enjoi setelah tur 
melelahkan dengan menggarap materi album baru di studio bawah tanahku di paris,” 
kata Feist. 

(02/G/Suara Merdeka, 17 September) 
 
Ketika menjalani tur ke Kanada, Feist mengalami gangguan pada pita suaranya. 
Selama 1998-1999, dia istirahat total dari kegiatan bermusik. “selama istirahat, naluri 
musikku terus bergejolak dan aku hanya ditemani gitar serta tape recorder empat 
track,” tutur Feist. 

(03/G/Suara Merdeka, 17 September) 
 
Kecenderungan Blur untuk “bergantung: pada Caxon menjadi jelas ketika kita 
menengok sejarah band yang terkenal karena perseteruan abadi mereka dengan Oasis. 
     (04/F/Suara Merdeka, 10 September) 
 
Tanggal 16-17 September, pemerintah kita mengelar “Festival Indonesia” di 
Melbourne buat mempromosikan kebudayaan tercinta. Kegiatan itu dipusatkan di  
Federation Squere, pusat kota. Temanya: Sumatra. 

(05/H/Suara Merdeka, 24 September) 
 
Gus Dur sejak lama memang dikenal sebagai pemikir liberal-progresif. Dalam konteks 
politik Indonesia, ia selalu menyuarakan netralisasi politik dari intervensi agama. 

(06/B/Suara Merdeka, 1 September) 
 
Kasubdin Kebudayaan Dinas Diparbud Wonosobo, Bambang Sutejo S. Kar, secara 
terpisah menyebutkan, Desa Sendangsari relatif sudah layak menjadi desa wisata. Ia 
menilai bahwa masyarakat setempat memberikan dukungan positif, di desa itu 
memiliki aneka kesenian, lokasi desa dekat dengan jalur wisata Dieng dan mempunyai 
keunggulan lain yang mendukung kepariwisataan. 

(07/D/Suara Merdeka, 5 September) 
 
Membuat lanting, menurut Tini, tidaklah sulit, hanya dibutuhkan keuletan dan keahlian 
memberikan bumbu dalam adonan. Salah satu kunci menciptakan rasa khas pada 
lanting, lanjut dia, terletak pada adonan 

(08/C/Suara Merdeka, 4 September) 
 
Asosiasi Sepakbola (FA) dan Liga Utama Inggris (FAPL) akan melakukan pengusutan 
bersama atas tuduhan yang dilancarkan Leeds United terhadap Chelsea. FA 
mengumumkan dalam situs mereka, kemarin bahwa penyidikan itu “meliputi tuduhan 
terhadap Chelsea dalam kaitan tiga pemain akademi Leeds United musim lalu” 

(09/A/Suara Merdeka, 1 September) 
Aksi politik Gus Dur yang menolak RUU APP, dukungannya kepada Inul Daratista, 
semangatnya mendukung majalah playboy, dan kegigihannya memisahkan urusan 
urusan agama privat dengan undang-undang negara adalah bukti konkret, riil, dan fakta 
besar semangat sekularisme dalam diri Gus Dur. 

(10/B/Suara Merdeka, 1 September) 
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Begitu sampai di Melbourne, kami berhenti di beberapa club buat ngecek, musik apa 
yang mereka mainkan. Setelah 30 menit dalam takssi, Chocolate Bar Club menjadi 
perhentian terakhir. Itu tempat yang lumayan lagi Happening di sini. 

     (11/H/Suara Merdeka, 24 September) 
 
“Mushaboom”, misalnya, dibuka dengan suara sampling yang cenderung ke corak 
jazz. Bitnya diolah lebih cepat, sedangkan Feist melantunkan bagian refrain menjadi 
bersahut-sahutan. Komposisi lain adalah “Gatekeeper (Do Right Mix)”. Di situ, Feist 
memadukan unsur jazz akustik dengan musik mesin. 
     (12/G/Suara Merdeka, 17 September) 
 
Tak jarang, saat Pongky (vokal), Carlo (drum), Adit (kibor), Icha (bas), dan Dadi 
(gitar) melantunkan tembang-tembang menebarlah suasana syahdu. Itulah yang bakal 
terjadi saat mereka tampil pada perhelatan musik “summer move on” di E-Lounge 
Entertainment Plasa Semarang 

(13/E/Suara Merdeka, 6 September) 
 
Bersama Blur, Caxon merasakan manisnya popularitas tapi sosok yang cenderung low 
profile membuatnya seolah tidak terlihat dibalik Damon Albarn. Kecenderungan sang 
vokalis untuk mencari masalah, perang kata-kata dengan Liam Gallagher (Oasis) 
diberbagai media, dan kesah cinta yang serba tidak jelas membuat Albarn mendapat 
jauh lebih banyak sorotan ketimbang Caxon. 
Meski demikian, hal itu tidak menjadi masalah bagi Caxon. “saya seorang musikus,” 
katanya. “saya bukan selebriti.” 

(14/F/Suara Merdeka, 10 September) 
 
Selama ramadhan, peta program televisi berubah. Seperti menaguk berkah, sejumlah 
selebriti menjadi “langganan” pengisi acara puasa. Ineke Koesherawati salah satunya. 

(15/I/Suara Merdeka, 24 September) 
 
“saya mulai buka-buka Al-Qur’an lagi, serta membaca tafsirnya. Dari situ barulah saya 
sadar, banyak sekali perintah Allah yang belum saya jalankan, salah satunya adalah 
menutup aurat bagi perempuan muslimah. Saya pikir perintah Allah pasti yang terbaik 
untuk kita,” jelas Ineke 

(16/I/Suara Merdeka, 24 September) 
  
Ineke mendapat hidayah Ramadhan tahun 2000. Saat itu dia mendengarkan ceramah 
seorang ustad yang menyentuh hatinya. Dia bertekad lebih dekat dengan Tuhan. 

(17/I/Suara Merdeka, 24 September) 
 
Aku bersama tiga temanku ke Melbourne pukul 11.30 malam dengan taksi. Memang 
agak mahal, tapi lebih bagus daripada jalan all the way ke bus stop yang terletak 20 
menit jalan kaki dari asramaku. 

(18/H/Suara Merdeka, 24 September) 
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Untuk menjadikan lanting Dampit lebih gurih dilidah dan renyah, Tini memilih minyak 
goreng polos atau minyak goreng kualitas bagus. 
“memang menggunakan minyak goreng polos biaya produksi tinggi, karena harganya 
agak mahal. Tapi, itu terpaksa kami lakukan demi menghasilkan anting yang gurih dan 
renyah, juga tahan lama,” terangnya.  

(19/C/Suara Merdeka, 4 September) 
 
SOLOPOS 
 
“Uang ini akan saya gunakan untuk makan karena memang saya tidak punya duit,” 
kata ibu lima anak ini. 

(01/W/Solopos, 27 September) 
 
Pelatih Milan, Carlo Ancelotti menyatakan sangat senang dengan keberhasilan tim 
besutannya mengangkat trofi juara turnamen ini. “saya yakin ujian malam ini sangat 
menarik. Saya rasa tim telah memperlihatkan sikap yang benar.” 

(02/R/Solopos, 2 September) 
 
“Tapi aku yakin engkau tidak mungkin merusak persahabatan kita,” tangkis Andre. 
“Kau harus memikirkan kemungkinan, situasi, kondisi, dan waktu kadang-kadang 
membuat orang melakukan hal-hal diluar kehendak hatinya,” jelas Satria 

(03/U/Solopos, 17 September) 
 
Menurut Haryanto Ketua Kader Pembangunan Kelurahan Bugel, dirinya tidak 
mengetahi secara jelas sebab-sebab terjadinya pengroposan pondasi. Hanya saja 
peneroposan itu telah terjadi selama setahun silam. ”dalam Musren Bangkel telah 
dibahas pengajuan perbaikan fondasi itu. Kami harapkan dapat terwujud perbaikannya 
pada tahun 2007 mendatang,” ujar dia. 

(04/X/Solopos, 27 September) 
 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X 
menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang ingin membangun rumah dan tidak 
ditentukan jumlah rumah yang akan dibangun. “kami tidak bicarakan unit, tapi 
penanganan pembangunan itu diserahkan ke kabupaten. Namun saat ini yang menjadi 
hambatan adalah masih memerlukan verifikasi di masyarakat,” jelas Sultan. 

(05/AA/Solopos, 29 September) 
 
Menurut Djoko, sistem pengucuran dana masyarakat korban gempa melalui 
pembentukan kelompok masyarakat yang terdiri dari 8-15 kepala keluarga. Selanjutnya 
kata dia, ditunjuk ketua yang membuka tabungan dan pemerintah mengucurkan dana 
melalui tabungan tersebut 
“Nanti mereka membangun sendiri secara swadaya. Kita hanya bantu sebagai 
konsultan pendamping. Seperti pembuatan desain rumah tahan gempa,” imbuh Djoko. 

(06/AA/Solopos, 29 September) 
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“tapi bagaimana kalau dia malah kepincut padaku? Atau sebaliknya aku yang terpincut 
olehnya?” ujar Satria menggoda Andre. “siapa tahu situasi, kondisi dan waktu telah 
mengubah perasaan kami.” 
“tapi aku yakin engkau tidak mungkin merusak pesahabatan kita,” tangkis Andre. 

(07/U/Solopos, 17 September) 
 
Pagi itu Desy masih murung. Sebelum berangkat ke kantor, ayah mencium keningnya. 
“ingat Des, ayah, ibu, adik, semua sayang kamu,” kata Ayah tersenyum 

(08/T/Solopos, 10 September) 
 
“kamu gimana sih!”bentak Ibu sambil melototi Desy 

(09/T/Solopos, 10 September) 
 
“Desy, Ibu minta maaf” kata Ibu mengawali. 
“Ibu” hanya satu kata yang terucap. 
“Ya. Ibu merasa bersalah karenakamu sering Ibu marahi. Padahal kamu anak baik dan 
penurut. Maafkan Ibu ya, Ibu sangat sayang padamu.” 

(10/T/Solopos, 10 September) 
 
Menurut penelitian para polisi perempuan cenderung tidak menerima suap. Jadi, kalau 
mungkin Anda berjalan-jalan di Rusia nanti, Anda akan melihat banyak mahkluk 
cantik yang berseragam polisi di jalan-jalan. 

(11/O/Solopos, 1 September) 
 
MAS Buyungk, berwirausaha itu butuh keberanian ambil resiko yang dibimbing oleh 
akal dan hati. Kombinasi akal dan hati terwujud dalam kompetensi diri yang mestinya 
dapat Anda optimalkan. 

(12/Q/Solopos, 1 September) 
 
“Desy, Ibu minta maaf” kata Ibu mengawali. 
“Ibu” hanya satu kata yang terucap. 
“Ya. Ibu merasa bersalah karena kamu sering Ibu marahi. Padahal kamu anak baik dan 
penurut. Maafkan Ibu ya, Ibu sangat sayang padamu.” 

(13/T/Solopos, 10 September) 
 
“Sudahlah, aku sudah mengetahui hubunganmu dengan Andre,” ujar Satria seraya 
menatap mata Tika lekat-lekat. 

(14/U/Solopos, 17 September) 
 
“sudah, sudah…jangan kau buat hatiku cemas,” kilah Andre. 
“ha…ha…ha rupanya kau takut aku merebut Tita dari tanganmu ya? Ingat, Ndre. 
Kebersamaan kadang-kadang menumbuhkan benih kasih sayang secara perlahan,” 
Satria masih saja menggoda. 

(15/U/Solopos, 17 September) 
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Menurut Djoko, sistem pengucuran dana masyarakat korban gempa melalui 
pembentukan kelompok masyarakat yang terdiri dari 8-15 kepala keluarga. Selanjutnya 
kata dia, ditunjuk ketua yang membuka tabungan dan pemerintah mengucurkan dana 
melalui tabungan tersebut. 

(16/AA/Solopos, 29 September) 
 
Gempa yang terjadi empat kali, Jumat dini hari dan pagi hari, dengan kekuatan  antara 
2,4 hingga 6,5 Skala Richter (SR), sempat membuat panik warga yogyakarta, bahkan 
banyak yang berlari ke luar rumah, karena takut rumah mereka roboh. 

(17/V/Solopos, 27 September) 
 
Menurut Haryanto Ketua Kader Pembangunan Kelurahan Bugel, dirinya tidak 
mengetahi secara jelas sebab-sebab terjadinya pengroposan pondasi. Hanya saja 
peneroposan itu telah terjadi selama setahun silam. ”dalam Musren Bangkel telah 
dibahas pengajuan perbaikan fondasi itu. Kami harapkan dapat terwujud perbaikannya 
pada tahun 2007 mendatang,” ujar dia. 

(18/X/Solopos, 27 September) 
 
Kondisi jembatan yang terlalu sempit, pemerintah daerah akhirnya membongkar 
Jembatan Banjaran di kawasan Dukuh, Sidomukti, Salatiga. Saat ini, proses 
pembangunan sedang dilakukan dengan melibatkan 16 pekerja musiman. 

(19/Z/Solopos, 29 September) 
 
Haryanto memaparkan pihak Kelurahan Bugel bersama masyarakat pada tahun ini 
telah melakukan perbaikan peningkatan kondisi rumah tidak layak huni. Pada tahun 
ini, papar Haryanto ada sedikitnya 10 rumah yang telah dibedah. 

(20/X/Solopos, 27 September) 
 
Seorang pekerja, Abdul Nasran, mengatakan jembatan itu telah berusia tua yang 
dibangun sekitar tahun 1970-an. Sejak tahun itu, belum pernah dilakukan rehabilitasi. 

(21/Z/Solopos, 29 September) 
 
Totok Daryanto menyatakan, pita cukai mendapat perhatian khusus dari kalangan 
anggota komisi XI yang membidangi masalah anggaran. Hal ini karena hingga saat ini 
dalam penyusunan anggaran RAPBN 2007 untuk bea cukai masih belum selesai 
karena masalah belum jelasnya beberapa hal tentang masalah pita cukai. 

(23/Y/Solopos, 27 September) 
 
Fondasi jembatan Candiwesi di wilayah Kelurahan Bugel, Kecamatan Siderejo, 
Salatiga mulai keropos. Jika hal tersebut tidak segera dibenahi maka jembatan yang 
menghubungkan wilayah Bulu-Candiwesi, Watuagung itu bisa ambrol. 

    (24/X/Solopos, 27 September) 
 
Anggota komisi XI DPR mengusulkan percetakan pita cukai memakai serial number 
identity (nomor urut identitas) sehingga pemalsuan pita cukai bisa ditekan dan 



 

 

13
4 

 

dihindari. Usulan itu dikemukakan anggota komisi XI dari FPG Teuku Muhamad 
Nurlif, Totok Daryanto (FPAN) serta Andi Rahmat (FPKS), di gedung DPR, Jakarta. 

(25/Y/Solopos, 27 September) 
 
Andri juga mengharapkan agar renovasi serupa dilakukan di jembatan-jembatan lain di 
Salatiga yang dianggap telah kurang layak pakai. Hal itu penting agar masyarakat 
dapat melintasinya dengan aman. 

(26/Z/Solopos, 29 September) 
 
Baru-baru ini, kepolisian Rusia memberlakukan sebuh regulasi baru, yakni polisi lalu 
lintas haruslah perempuan. Pasalnya, para pimpinan polisi di sana berpendapat para 
polisi perempuan cenderung tidak korup. 

(27/O/Solopos, 1 September) 
 
Sorin sepakat untuk menekan deal berdurasi tiga tahun bersama skuad asuhan Thomas 
Doll. Meski begitu tak diketahui dengan pasti berapa besar nilai kontrak pemain yang 
musim lalu masih beseragam Villarreal itu. 

(28/P/Solopos, 1 September) 
 
Menjelang digulirkannya kompetisi Seri-A, saat ini Milan sedang diadang masalah 
cidera  yang dialami bek kunci mereka, seperti Paolo Maldini, dan Alessandro Nesta. 
Kedati begitu, Ancelotti menyatakan tidak terlalu khawatir dengan keadaan tersebut. 

(29/R/Solopos, 2 September) 
 
Belakangan ini Tita sering merasa cemburu bila mendengar Satria bercerita tentang 
Olivia.  
“Heh kenapa melamun?” 
“Kenapa jadi begini Satria?” 
“Aneh ya. Aneh tapi nyata. Kita sama-sama kehilangan Tita.” 
     (30/U/Solopos,  17 September) 
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Lampiran 3. Contoh Korpus Data  

Contoh 1 

Nomor data: 11 Jenis: Referensi persona 

Eksofora  

Sumber:  
Maaf, laki-laki dilarang 
jadi Polantas 
Solopos, 1 September 

Wujud: Anda 

Korpus data:  

Menurut penelitian para polisi perempuan cenderung tidak 
menerima suap. Jadi, kalau mungkin Anda berjalan-jalan di Rusia 
nanti, Anda akan melihat banyak mahkluk cantik yang berseragam 
polisi di jalan-jalan. 
 

Analisis:  

Penggalan wacana (1) di atas terdapat dalam artikel yang berjudul 

“Maaf, Laki-Laki Dilarang Jadi Polantas”. Penanda referensial ‘Anda’, 

mengacu terhadap pembaca wacana. Pembaca merupakan acuan yang berada 

di luar bahasa (ekstratektual). Berdasarkan ciri-ciri seperti yang disebutkan 

maka Anda dalam tuturan (1) merupakan penanda referensial yang bersifat 

eksofora (acuannya berada di luar teks). Unsur ‘Anda’ merujuk silang pada 

unsur di luar konteks bahasa, bersifat eksofora karena di dalam wacana 

tersebut tidak didapatkan unsur yang dirujuk silang oleh ‘Anda’ sebagai 

pronomina persona kedua tunggal. 
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Contoh 2  
 

Nomor data: 02 Jenis: Referensi persona 

Endofora  

Sumber:  
Tak mau Terus 
Berkolaborasi  
Suara Merdeka,  
17 September 

Wujud: -ku 

Korpus data:  

Selain sibuk menyelesaikan Open Seasson, Feist berlibur di Paris 
untuk mempersiapkan materi album berikutnya. Namun penyanyi 
bersuara alto ini juga harus menepati janji menggelar tur ke 
Amerika. “rasanya aku bisa lebih enjoi setelah tur melelahkan 
dengan menggarap materi album baru di studio bawah tanahku di 
paris,” kata Feist. 

 

Analisis:  

Pada penggalan wacana (4) terdapat klitik –ku yang termasuk dalam 

pronomina persona pertama tunggal bentuk terikat lekat kanan. Penggunaan 

pronomina -ku dimaksudkan untuk mempersonakan orang pertama tunggal 

atau orang yang melakukan tuturan tersebut. Penanda referensial persona 

tunggal bentuk terikat ‘-ku’ mengacu pada unsur lain yang berada di dalam 

tuturan (teks) yang disebutkan sebelumnya, yaitu Feist (orang yang 

menuturkan tuturan itu). Dalam tuturan (4), -ku merupakan wujud dari 

penanda referensial endofora (acuannya berada di dalam teks), yang bersifat 

anaforis karena acuannya disebutkan sebelumnya atau antesedennya berada 

disebelah kiri. 

 

 


