
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa baik lisan maupun tulisan merupakan sarana untuk 

menyampaikan pesan berupa informasi atau gagasan. Salah satu bahasa yang 

berbentuk tulisan ialah wacana. Wacana merupakan satuan kebahasaan yang 

menduduki posisi tertinggi, yang kajiannya akan selalu dikaitkan dengan unsur-

unsur satuan kebahasaan yang ada di bawahnya, seperti fonem, morfem, frasa, 

klausa, atau pun kalimat. Edmondson (1981:4) mengatakan bahwa A discourse is 

a structured event manifest to lingistics (and other). Wacana ialah linguistik yang 

dimanifestasikan dalam prilaku bahasa atau lainnya. Wacana utuh adalah wacana 

yang lengkap, yaitu mengandung aspek-aspek yang terpadu dan menyatu. Wacana 

terdiri dari kalimat yang berkaitan satu sama lain, baik dengan kalimat yang 

mendahuluinya atau pun kalimat yang menyusulnya. 

Kalimat setidaknya memiliki subjek dan predikat atau juga dapat 

ditambahkan objek untuk memberikan informasi lebih lengkap. Untuk 

memahaminya, dapat dianalisis melalui hubungan antara kata dengan subjek atau 

objek yang diacu (referent). Kata-kata tersebut dapat berupa subjek atau pun 

objek dari suatu kalimat. Subjek atau objek dalam kalimat dapat berupa nama 

orang, tempat, atau kata penunjuk.  

Subjek dan objek dapat berupa kata ganti.Kata ganti seringkali digunakan 

dalam wacana terutama dalam wacana yang berbahasa Inggris. Kata ganti 

digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda atau frasa kata benda. 



 

 

Kata ganti juga digunakan untuk menerangkan subjek dan objek. Kata 

ganti ini berfungsi menerangkan kata sebelumnya. Ini dilakukan agar para 

pembaca tidak merasa bosan dengan kalimat yang menyebut sebuah kata (nama 

orang atau benda sebagai subjek atau objek) secara berulang-ulang. Oleh sebab itu 

untuk menghindari hal tersebut, para penulis selalu memakai kata ganti dalam 

masing-masing tulisannya. Hal ini berkaitan dengan referensi yaitu hubungan 

antara kata dengan benda yang dirujuknya (lambang yang dipakai untuk 

mewakilinya). 

Referensi merupakan hubungan antara kata benda dengan objek yang 

diacu (referent) dalam sebuah wacana. Setiap kata memiliki acuan yang merujuk 

kepada sesuatu yang berfungsi untuk menjelaskan, memberikan makna, atau 

menyatakan sesuatu dalam topik yang sama, selain itu dapat juga sebagai 

perbandingan dengan referen yang menunjuk kepada sesuatu yang lain. Referensi 

tersebut merujuk kepada sesuatu yang sama yang menjadi acuannya. Jenis-jenis 

referensi antara lain referensi persona, referensi demonstratif, dan referensi 

komparatif.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai referensi endofora yang terdiri dari anafora dan katafora dalam 

pronomina persona dan penelitian ini penulis memfokuskan hanya pada kata 

ganti, karena menurut pendapat penulis sebuah wacana selalu mengandung kata 

ganti. Kata gantimemiliki fungsi untuk menghindari kata yang berulang dalam 

sebuah kalimat atau juga dalam sebuah paragraf. Kata ganti itu dapat berupa kata 

ganti orang atau pun kata ganti benda. Namun, terkadang kata ganti tidak 



 

 

memberikan pengertian yang jelas.Sehingga penulis harus mengetahui kata ganti 

tersebut mengacu kepada kalimat sebelumnya atau setelahnya. 

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari novel yang berjudul The 

Lion, the Witch and the Wardrobe karya C.S Lewis. Novel ini bercerita 

petualangan 4 anak kecil bernama Lucy, Edmund, Peter dan Susan yang 

menemukan sebuah pintu untuk masuk ke dunia imajinasi yang belum pernah 

mereka temui sebelumnya. Pada novel ini, penulis menemukan pronomina 

persona yang kemudian dianalisis berdasarkan fungsi kata ganti serta jenis 

referensi yang digunakan dalam kalimat-kalimat pada novel tersebut.  

Berdasarkan hal di atas, penulis merumuskan masalah tersebut ke dalam 

sebuah penelitian yang berjudul “Referensi Pronomina Persona dalam Novel  The 

Lion, the Witch and the Wardrobe karya C.S Lewis, Kajian Wacana”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis referensi pronomina persona apakah yang muncul dalam novel “The 

lion, the witch and the wardrobe”?  

2. Fungsi pronomina persona apakah yang muncul dalam novel“The lion, the 

witch and the wardrobe”? 

 

1.3 Batasan Masalah  

 Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Referensi Pronomina Personadalam 

Novel The Lion, the Witch and the Wardrobe karya C.S Lewis: KajianWacana. 



 

 

Maka data dalam penelitian ini akan dikaji dan dibatasi hanya dalam referensi 

(anafora dan katafora) dalam pronomina persona. Masalah yang diteliti yaitu 

mengenai jenis referensi (anafora dan katafora) dalam pronomina persona. Selain 

itu penulis mengidentifikasi fungsi pronomina persona yang muncul dalam. novel 

The Lion, the Witch and the Wardrobe karya C.S Lewis. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penulisan 

skripsi ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi jenis referensi (anafora dan katafora) dalam pronomina 

persona  

2. Mengetahui fungsi pronomina persona yang muncul dalam novel “The 

lion, the witch and the wardrobe” karya C.S. Lewis 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca dalam menganalisis suatu wacana terutama dalam sebuah novel, 

memahami jenis-jenis referensi dalam pronomina persona serta fungsi pronomina 

persona dalam kalimat. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

 Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Referensi Pronomina Persona 

yang terdapat dalam novel yang berjudul  “The lion, the witch and the wardrobe  

karya C.S Lewis“. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran 



 

 

mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan 

akumulasi data dasar (Soeharto, 1993:79).  

 Langkah-langkah penelitian yang diambil yaitu memilih dan 

merumuskan masalah, menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan, 

dilanjutkan dengan mencari dan mengumpulkan data. Setelah data terkumpul 

penulis mengklasifikasikan sesuai dengan identifikasi masalah yang ada, 

menganalisisnya serta membuat simpulan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu 

dimulai dari bab 1 pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, btasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

objek dan metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi ini. 

Dalam bab 2 landasan teori akan memberikan penjelasan mengenai 

landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini untuk menganalisis data yang 

ada,  penulis memperoleh dari studi pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan penelitian skripsi ini. 

Bab 3 analisis data penulis menjelaskan, mengklasifikasikan, 

mendeskripsikan, dan menganalisis data-data yang diperoleh, terutama mengenai 

pronomina persona serta fungsi pronominal persona. 

Bab 4 kesimpulan dan saran merupakan bab penutup dari penulisan 

skripsi ini dimana bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari bab 3 analisis 

data dan berisi saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun 

pembaca. 


