
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Wacana 

Wacana merupakan salah satu unsur tertinggi dalam satuan kebahasaan. 

Pendapat ini selaras dengan yang dikatakan Tarigan (1987:27) bahwa wacana 

adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau 

klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang 

mempunyai awal dan akhir nyata disampaikan secara lisan atau tertulis.  

Wacana seringkali dikaitkan dengan analisis wacana seperti yang 

diungkapkan Crystal dalam The Cambrigde Encyclopedia of Language 

(1987:116) “Discourse analysis focusses on the structure of naturally occuring 

spoken language, as found in such ‘discourses’ as conversations, interviews, 

commentaries, and speechs.”Analisis wacana memfokuskan pada struktur yang 

secara alamiah terdapat pada bahasa lisan, sebagaimana ditemukan pada wacana-

wacana seperti percakapan, wawancara, komentar, dan pidato.Pendapat ini 

didukung oleh Carthy dalam Discourse Analysis for Language Teachers (1997:5) 

“Discourse analysis is concerned with the study of the relationship between 

language and the context in which it is used.”Analisis wacana berkaitan dengan 

studi tentang hubungan antara bahasa dengan konteks dalam pemakaian bahasa. 

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas Trask (1999:79) 

mengemukakan “Discourse analysis is an attempt to extend our highly successful 

analysis of sentence structure to units larger than the sentence.”Wacana 

merupakan suatu teks yang saling berkaitan dan memiliki makna antar kalimatnya 



 

 

secara utuh dan keseluruhan. Pendapat lain diungkapkan juga oleh Swan 

(1995:151) yaitu: 

“Discourse means ’piece of language longer than a sentence’. Some 

words and expressions are used to show how discourse is constructed. 

They can show the connection between what a speaker is saying and 

what has already been said or what is going to be said; they can help to 

make clear the structure of what is being said; they can indicate what 

speakers think about what they are saying or what others have said.” 

 

O’ Grady dan Dobrovolsky (1993:455) menunjukan adanya hubungan 

antara teks dan wacana “The field that deals with the organization of texts, ways 

in which parts of texts are connected, and the devices used for achieving textual 

structure is discourse analysis.” Analisis wacana digunakan untuk menghasilkan 

atau menjelaskan teks secara tersusun dan saling berhubungan. 

Wacana selalu dihubungkan dengan teks, karena teks merupakan salah 

satu unsur dari wacana. Menurut O’Grady dan Dobrovolsky (1993:455), “The 

written version of any body of discourse is called a text.” Dalam pemahaman ini 

O’Grady dan dobrovolsky mengungkapkan bahwa definisi teks hanya merupakan 

ungkapan tertullis. Hal serupa diungkapkan juga oleh Trask (1999:312) mengenai 

teks yaitu A continuous of spoken or written language, specially one with a 

recognizable beggining and ending. For some linguists, a text is no different from 

a discourse. Teks bukan hanya serangkaian kata atau kalimat yang berdiri sendiri 

tetapi merupakan sesuatu yang diciptakan atau disusun dengan cara tertentu 

sehingga mengandung pengertian dalam konteks tertentu dan berfungsi sebagai 

penyampaian suatu pesan. Dari pendapat-pendapat di atas penulis menyimpulkan 

bahwa wacana terdiri dari teks yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

dan memberikan informasi yang jelas bagi para pembacanya. 



 

 

Mulyana (2005:7) dalam bukunya “Kajian Wacana” mengemukakan 

bahwa wacana memilki dua unsur pendukung utama, yaitu unsur dalam (internal) 

dan unsur luar (eksternal). 

 

2.1.1 Unsur-Unsur Internal Wacana 

Unsur internal wacana berkaitan dengan aspek formal kebahasaan. Unsur 

internal suatu wacana terdiri atas satuan kata atau kalimat. Satuan kata adalah kata 

yang berposisi sebagai kalimat. Untuk menjadi satuan wacana yang besar, satuan 

kata atau kalimat tersebut akan bertalian, dan bergabung membentuk wacana.. 

 

2.1.1.1 Kata dan Kalimat 

Kata dan kalimat merupakan unsur-unsur dalam sebuah wacana. Kata 

merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. O’Grady et. Al. (1996:182) 

memberikan definisi mengeai kata “A fundamental fact about word in all human 

languages is that they can be grouped together into relatively small number of 

classes, called syntantic categories’. Kata-kata dikelompokan dengan kategori 

sintatntik. Pendapat lain dikemukakan oleh Crystal (2008:521) mengenai kata “A 

unit of expression which has universal intuitive recognition by native-speakers, in 

both spoken and written language.”Kata adalah sebuah satuan ekspresi yang 

memiliki pengakuan intuitif universal oleh penutur asli, baik dalam bentuk ujaran 

maupun tulisan. 

Selain itu Crystal (2008: 432) mengemukakan mengenai kalimat “The 

largest structural unit in terms of which the grammar of a language is 

organized.” Kalimat adalah struktur unit terbesar dimana gramatika sebuah bahas 



 

 

diatur., kalimat merupakan bagian dari sebuah teks dan wacana.Begitupula yang 

dikatakan Hartmann dan stork (1973:206)“...... a sentence is defined as the 

expression of a ‘complete thought’ with at least a subject and a 

predicate.”Kalimat merupakan ungkapan dari pemikiran yang lengkap yang 

setidaknya memiliki subjek dan predikat. 

Sejalan dengan pendapat Hartmann di atas, Thatcher  (1971: 764) 

menjelaskan bahwa kalimat adalah a number of words containing complete sense 

or a complete sense or a complete thought and followed by a period, aquestion 

mark, or exlamation point. Kalimat merupakan rangkaian kata yang memilki arti 

secara utuh dan diakhiri dengan tanda titik. Dari beberapa pendapat di atas penulis 

menyimpulkan bahwa kalimat setidaknya memiliki subjek dan predikat yang 

memberikan makna secara lengkap dan selalu di akhiri dengan tanda titik. 

 

2.1.1.2 Teks dan Konteks 

Teks merupakan salah satu unsur dari wacana. Teks berisi serangkaian 

kalimat yang memiliki kepaduan dan kesatuan yang utuh sehingga memberikan 

pemahaman yang jelas tentang isi dan maknanya. Suatu teks mempunyai tekstur 

atau susunan karena fungsi tekstur sebagai pemersatu antara kalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain. 

Menurut O’Grady dan Dobrovolsky (1993:455) “The written version of any 

body of discourse is called a text.” Dalam pemahaman ini O’Grady dan 

dobrovolsky mengungkapkan definisi teks hanya merupakan ungkapan tertullis. 

Hal serupa diungkapkan juga oleh Trask (1999:312) mengenai teks “A 

continuous of spoken or written language, specially one with a recognizable 



 

 

beggining and ending. For some linguists, a text is no different from a discourse.” 

Teks bukan hanya serangkaian kata atau kalimat yang berdiri sendiri tetapi 

merupakan sesuatu yang diciptakan atau disusun dengan cara tertentu sehingga 

mengandung pengertian dalam konteks tertentu dan berfungsi sebagai 

penyampaian suatu pesan.   

Selain itu, Oetomo (1993:4) berpendapat bahwa istilah teks lebih dekat 

pemaknaannya dengan bahasa tertulis, dan bahasa lisan. Pendapat ini selaras 

dengan yang dikatakan Halliday (1985:290) bahwa “Text is something that 

happens, in form of talking or writing, listening, or reading”. Dari penjalasan 

tersebut dapat diketahui bahwa teks dapat berbentuk lisan maupun tulisan.  

 

2.1.2 Unsur-Unsur Ekternal Wacana 

Unsur eksternal berkenaan dengan hal-hal di luar wacana itu sendiri. 

Mulyana (2005:11) unsur eksternal (unsur luar) adalah sesuatu yang menjadi 

bagian wacana, namun tidak nampak secara eksplisit. Sesuatu itu berada di luar 

satuan lingual wacana. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap keutuhan 

wacana. Unsur-unsur eksternal ini terdiri atas implikatur, presuposisi, inferensi, 

konteks, dan referensi. 

 

2.1.2.1 Implikatur 

Implikatur merupakan salah satu unsur eksternal wacana. Grice (dalam 

Soeseno, 1993:30) mengemukakan bahwa implikatur ialah ujaran yang 

menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu 

‘yang berbeda’ tersebut adalah maksud pembicara yang tidak dikemukakan secara 



 

 

eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-

ungkapan hati yang tersembunyi.Nababan (1987:28) menyatakan bahwa 

implikatur berkaitan erat dengan konvensi kebermaknaan yang terjadi didalam 

proses komunikasi. Berikut adalah contoh yang diberikan oleh Mulyana (2005:12) 

Contoh 1 

Muhammad Ali adalah petarung yang indah 

 

Kata petarung pada contoh diatas berarti “atlit tinju”. Pemaknaan ini 

dipastiakn benar, karena secara umum (konvesional), orang sudah mengetahui 

bahwa Muhammad Ali adalah atlit tinju, yang legendaris. Jadi dalam konteks 

wacana tersebut, orang tidak akan memahami kata petarung dengan pengertian 

yang lain. 

 

2.1.2.2 Presuposisi 

Nababan (1987:47) menjelaskan bahwa presuposisi ialah perkiraan, 

prasangkaan. Konsep ini muncul bermula dari perdebatan panjang 

tentang’hakikat’ rujukan’ (yaitu apa-apa, sesuatu, benda, keadaan, dan 

sebagainya) yang ditunjuk olek kata, frasa, kalimat, atau ungkapan lainnya. Frege 

(dalam Nababan, 1987:47) mengemukakan bahwa semua pernyataan memiliki 

praanggapan, yaitu rujukan atau referensi dasar. Rujukan inilah yang 

menyebabkan suatu ungkapan wacana dapat diterima atau dimengerti oleh 

pasangan bicara, yang pada gilirannya komunikasi tersebut akan dapat 

berlangsung dengan lancar. Rujukan itulah yang dimaksud pranggapan yaitu 



 

 

anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa 

yang membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi para pembaca. 

Contoh 2 

Kuliah analisis wacana diberikan di semester V (Mulyana, 2005:14) 

 

Praanggapan untuk pernyataan itu adalah: (1). Ada kuliah analisis 

wacana, (2). Ada semester V. 

 

2.1.2.3 Inferensi 

Inferensi merupakan salah satu istilah dalam bidang wacana. Moeliono 

(1988:358) mengatakan bahwa inferensi adalah proses yang harus dilakukan 

pembaca untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat di dalam 

wacana yang diungkapkan oleh pembicara/penulis. Hal ini berarti bahwa pembaca 

harus memahami suatu makna dalam wacana serta menyimpulkan sendiri, 

meskipun makna itu tidak terungkap secara nyata. 

Contoh 3 

a. Wah, sudah masuk kota. Kita cari gudeg dulu. (mulyana 2005:20) 

b. Langsung ke Parangtritis saja! (mulyana 2005:20) 

 

Kota yang dimaksud dalam percakapan tersebut adalah Yogyakarta. 

Penjelasan itu dipastikan benar, karena secara kultural Yogyakarta dikenal sebagai 

kota gudeg. Lebih jelas lagi, jawaban pada kalimat (b) yang menekankan lokasi 

wisata Parangtritis, yang memang berada di Yogyakarta. Proses inferensi inilah 



 

 

yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk mendapatkan 

kesimpulan yang jelas. 

 

2.1.2.4 Konteks Wacana 

Konteks menurut Mulyana (2005:21) dalam bukunya ”Kajian Wacana”, 

mengatakan bahwa konteks adalah situasi atau latar terjadnya suatu komunikasi. 

Konteks dapat dianggap sebagi sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan. 

Dari pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa konteks merupakan 

jembatan untuk memulai proses komunikasi. 

Parera (2004:218) berpendapat mengenai wacana yaitu, secara umum 

sebuah wacana mengacu kepada sebuah teks utuh: sebuah wacana dapat diajukan 

kepada setiap tujuan berbahasa. Pendapat lain di ungkapkan oleh Trask (1999:78) 

mengenai definisi wacana “Any connected piece of speech or writing.” Wacana 

dibentuk dalam serangkaian kata yang memiliki makna mengenai hal yang terjadi, 

sudah terjadi, dan akan terjadi. 

 

2.2 Referensi 

Referensi adalah hubungan kata dengan benda (orang, tumbuhan, sesuatu 

lainnya) yang dirujuknya. Halliday dan hasan(1984: 308)mengemukakan 

“Reference is the relation between an element of the text and something else by 

reference to which it is interpreted given instances.”Referensi adalah hubungan 

antara unsur di dalam teks dengan unsur lainnya yang memberikan penjelasan 

mengenai acuannya. Sedangkan menurut Trask (1999:262) “Reference is the 

relation between alinguistic expression and something which it picks out in the 



 

 

real or conceptual world.”Referensi merupakan hubungan antara unsur dalam 

bahasa dengan sesuatu, yaitu lambang atau benda yang mewakilinya. 

Selain itu, Halliday dan Hasan (1976:31) menjelaskan juga: 

“Reference is the specific nature of the information that is signaled for 

retrieval. In the case of reference the information to be retrieved is the 

referential meaning or class of things that is being referred to; and the 

cohesion lies in the continuity of reference, where by the same thing 

enters into the discourse a second time.” 

 

Referensi adalah informasi yang bercirikan khusus ditandai dengan 

pencarian kembali.Di dalam referensi, informasi yang dicari adalah makna 

referensial yaitu kelas suatu benda atau referen yang diacunya. Urutan referen 

tersebut membentuk suatu keutuhan dimana referen yang sama biasanya 

dituliskan dua kali. 

Hartamann and strock (1973:193) menegaskan bahwa: 

“The relation between a referent (e.g concrete enity or an abstract 

concept) and the symbol which is used to identify it (e.g. averbal sound 

sequence or a graphic sign sequence). In semantics, this relationship 

between physical object and linguistic name is used to explain the 

meaning of those lexical items which ‘ stand for’ an object or idea“. 

 

Referensi adalah hubungann antara referen dengan lambang yang dipakai 

untuk mewakilinya, secara semantik hubungan tersebut digunakan untuk 

menjelaskan lambang yang dipakai objek atau subjek . Pendapat lain di 

ungkapakan oleh Brown: 

“In presenting  the traditional semantic of reference, lyons (1968:404) 

says that the relationship between  words and things is the relationship of 

reference: words refer things.’ This traditional view continues to be 

expressed in these linguistic studies (e.g. lexical semantic) which 

describe the relationship between language and the world, in the absence 

of language users. Yet lyons in more recent staement on the nature of 

reference, makes e followinpoint: it is the speaker who revers (by using 

some appropiate expresion).” (Brown, 1983:28) 

 



 

 

Dalam pengertian referensi secara tradisional,lyons(1968:404) 

mengatakan bahwa hubungan antara kata dan hal adalah hubungan referensi: kata-

kata merujuk hal Pandangan tradisional terus diekspresikan dalam studi 

linguistik(misalnya semantik leksikal) yang menggambarkan hubungan antara 

bahasa dan dunia dengan tidak adanya pengguna bahasa. 

Penjelasan yang lainnya diungkapkan oleh Carter (2001:187) mengenai 

pengertian referensi “The principle of reference within texts is exactly that: it tells 

the reader that they can onlyy make complete sense of the word or structure they 

are looking at if they look elsewhere in the text to get a fuller picture.” Referensi 

dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembacanya mengenai 

makna apa yang terdapat dalam text tersebut. Referensi merupakan acuan untuk 

menemukan informasi yang berkaitan dalam sebuah teks. 

Yule (1996:17) memberikan definisi mengenai referensi “Reference as 

an act in which a speaker or writer, uses linguistic forms to enable a listener or 

reader, to identify something.”Referensi merupakan tindakan seorang penutur 

atau penulis menggunakan bentuk linguistik untuk memungkinkan seorang 

pendengar atau pembaca mengenali sesuatu. 

Bloor (1995:94) menjelaskan definisi referensi sebagai berikut:  

“Reference can be cohesive when two or more expressions in the text 

refer to the same person, thing,or idea. An essential characteristic of 

cohesive reference is that, on second and subsequent mention, the person 

or thing referred to is not named but is indicated by means of a pronoun, 

demonstrative,or comparative.” 

 

Dalam sebuah referensi orang atau hal yang diacu tidak disebutkan tetapi 

dinyatakan atau ditujukan oleh kata ganti, kata tunjuk, atau perbandingan. 

Halliday dan Hasan (1976:31) memberikan contoh penggunaan referensi 



 

 

Contoh 4 

Doctor Foster went to Gloucester in a shower of rain. Hestepped in a 

puddle right up to his middle and never went there again. 

 

Berdasarkan contoh kalimat di atas kata he merupakan contoh 

penggunaan referensi. Kata he merupakan kata ganti orang yangmengacu secara 

anafora kepadaDoctor Foster 

Contoh lain diberikan halliday (1985:292) mengenai penggunaan 

referensi: 

Contoh 5 

This is the house that Jack built. 

Dari contoh kalimat di atas kata This  merupakan contoh. 

 

Berikut ini adalah bagan mengenai jenis-jenis referensi menurut 

Sumarlam (2003:23). 

Jenis-Jenis Referensi 

Referensi 

 

Referensi Eksofora    Referensi Endofora 

(situasional/kontekstual)   (tekstual) 

 

Referensi Anafora  Referensi Katafora 

 



 

 

Sumarlam (2003:23) membagi referensi menjadi dua jenis, yaitu 

berdasarkan tempat acuannya, apakah di dalam teks atau diluar teks (referensi 

eksofora dan referensi endofora) serta referensi berdasarkan arah pengacuannya 

(referensi anafora dan referensi katafora). 

 

2.2.1 Jenis-Jenis Referensi Berdasarkan Tempat Acuannya 

Halliday dan Hasan (1976:33) mengungkapkan penjelasan mengenai 

eksofora dan endofora “As a general rule, therefore, reference items may be 

exophoric or endophoric. This scheme will allow us to recognize certain 

distinctions within the class of reference items, according to their different uses 

and ‘phoric’ tendencies.” Referensi berdasarkan tempat acuannya dibagi menjadi 

eksofora dan endofora.  

 

2.2.1.1 Eksofora 

Referensi eksofora terjadi bila kata yang menjadi acuaanya berada diluar 

teks. Bloor dan Bloor (1995:95) mengatakan bahwa “Exophoric refedrence is 

reference outside the text.” Referensi eksofora mengacu kepada sesuatu yang 

berada di luar teks.Selain itu, Brown dan Yule (1983:192) mengenai referensi 

eksofora “Where their interpretation lies outside the text, in the context of 

situation, the relationship is said to be an exophoric relationship which plays no 

part in the textual cohesion.” Referensi eksofora ialah referensi yang acuannya 

berada diluar teks dan situasi, serta hubungannya tidak memiliki kohesi atau 

kepaduan di dalam teks. 



 

 

Carter (2001:197) memberikan penjelasan mengenai referensi eksofora 

“Where a reference item moves us outside a text, so that we can only make full 

sense of the text by referring to its context, this is called an exophoric 

reference.”Referensi eksofora adalah hubungan antara kata dengan lambangnya, 

jika lambangnya berada di luar teks.  

Haliiday dan Hasan (1976:33) menjelaskan “an exophoric  items, 

however, is one which does not come anything: it signals that reference must be 

made to the context ofsituation.” Referensi eksofora mengacu kepada suatu benda 

yang terdapat bukan di dalam teks tersebut melainkan didalam konteks, situasi, 

dengan kata lain sesuatu yang diacu berada di luar teks. 

Pada buku berikutnya Halliday (1985:290) memberikan pendapat 

mengenai referensi eksofora “Exophoric relation: that is as a means of linking 

‘outwards’ to some person or object in the environment.” Referensi eksofora 

mengacu kepada sesuatu di luar teks. Selain itu Halliday (1985:290) mengatakan 

bahwa “.... as a means of linking ‘outward’ to some person or object in the 

environment.” Dengan kata lain referensi eksofora merupakan pengacuan terhadap 

sesuatu yang terdapat di luar bahasa. 

Contoh 6 

The sun was shining on the sea. (Halliday 1985:292) 

 

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa ‘sun’ dan ‘sea’ sudah ada dalam 

pikiran penulis bentuknya, meskipun pada saat penulis menyebut kalimat tersebut 

penulis tidak sedang berada di pantai. karena pada hakekatnya ‘sun’ atau matahari 

hanya ada satu di bumi ini. 



 

 

Contoh 7 

Look at that(Bloor,1995:95) 

 

Pada contoh di atas kata that mengacu kepada sesuatu yang 

diidentifikasikan dalam sebuah tuturan. Sehingga kata that  merupakan referensi 

eksofora. 

 

2.2.1.2 Endofora 

Referensi endofora merupakan referensi yang diinterpretasikan pada 

referen yang sama dalam ungkapan yang berbeda baik yang muncul sebelum 

maupun setelah ungkapan itu dalam sebuah rencana. Bloor (1995: 95) 

mengatakan bahwa “Endophoric reference is reference to something within the 

text.” Referensi endofora ilah referensi yang acuannya berada di dalam teks. 

Bloor memberikan contoh seperti di bawah ini: 

Contoh 8 

Look at the moon. I can’t see it   

 

Pada contoh di atas kata It mengacu kepada the moon, dan referensinya 

bersifat endofora karena acuannya berad di dalam teks. 

Bloor (1995:95)juga mengungkapkan mengenai klasifikasi dalam 

referensi endofora “Endophoric reference is classified into anaphoric and 

cataphoric reference.”  Referensi endofora diklasifikasikan menjadi anafora dan 

katafora berdasarkan posisi yang diacu. 



 

 

Halliday dan Hasan (1984:33) membagi referensi endoforis menjadi dua 

yaitu anafora dan katafora. Referensi anafora mengacu ke belakang (to preeding 

text), sedangkan referensi katafora mengacu ke depan (to following text). Jika 

referen ditemukan lebih dahulu dari pronomina, maka disebut referensi anafora, 

sedangkan jika refern ditemukan setelah pronomina dinamkan referensi katafora. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Carter (2001:197) “Where we stay within 

the text, not needing any support from outside, this is called endophoric 

reference.” Apabila hal lain yang diacu atau yang memberikan penjelasan 

mengenai pesan atau informasi itu terletak di dalam teks, maka hal ini disebut 

referensi endofora. 

 

2.2.1.2.1 Anafora 

Bila suatu referensi yang ditunjuk terlebih dahulu atau ada pada kalimat 

lebih dahulu maka hubungan ini disebut anafora. Bloor (1995:95) menjelaskan 

definisi anafora “Anaphoric is ‘backward looking’in the sense that the named item 

appears first and the pronoun appears second.” Ketika menganalisis secara 

anafora yang dilihat kembali ialah isi teks yang telah lewat. Sejalan dengan Bloor, 

Halliday (1985:291) mengatakan “anaphoric; that is point not ‘outwards’ to the 

environment but ‘backward’ to the preceding text.” Referensi anafora yang 

menjadi acuannya berada di dalam teks bukan di luar teks. 

Di dalam buku yang berbedaHalliday dan hasan (1976:14) memberikan 

definisi anafora “Pointing back to some previous item, is known as anaphora.” 

Anaphora berarti sesuatu yang menunjuk ke belakang kepada referensi 

sebelumnya. 



 

 

Mengutif pendapat halliday dan hasan Brown dalam Lubis (1991:30) 

menyatakan “Where their interpretation lies within a text, they are called 

endophoric relations and the form cohesive ties within the text. Endophoric 

relation are two kinds; those which look back in the teks for their 

interpretation which halliday and hasan call anphoric relations and those 

which look forward in the text for their interpretation, which are called 

catphoric relation.” 

 

Referensi endofora terdiri dari referensi anafora dan katafora. Referensi 

anafora terjadi jika yang menjadi acuannya berada sebelum teks, sedangkan 

katafora sebaliknya jika yang menjadi acuannya disebutkan setelah teks. 

Contoh 9 

Look at the sun. It’s going down quickly. (it refers back to the sun) 

anaphoric (halliday dan hasan , 1983:192) 

 

Pada contoh di atas bahwa kata “it” pada kalimat pertama referensinya 

bersifat anafora karena yang menjadi acuannya berada sebelum kata 

“it”disebutkan.  

Selain itu Carter et.al (2001:188) memberikan juga contoh penggunaan 

referensi yang bersifat anaphora: 

Contoh 10 

Tom said that he was going home. 

 

Berdasarkan contoh kalimat di atas kata he merupakan referensi personal 

yang mengacu secara anaphora kepada kata sebelumnya yaitu Tom. 

 

 

 



 

 

1.2.1.2.2 Katafora 

Berbeda dengan anafora, katafora memiliki pengertian yang sebaliknya 

yaitu suatu referensi yang ditunjuk setelah atau berada di belakang kalimat. 

Halliday dan Hasan (1976:17) mengenai referensi katafora “The presupposition 

may go in the opposite direction, with the presupposed element following. This we 

shall refer to as cataphora.” Katafora mengacu kepada kata atau kalimat yang 

muncul setelahnya. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Carter (2001:188) memberikan definisi 

katafora “If the pronoun is referring to something coming later, this is called 

cataphoric reference.” Katafora terjadi jika kata ganti yang menjadi diacu berada 

atau disebutkan setelah kata yang mengacu. Carter memberikan contoh 

penggunaan referensi yang bersifat katafora: 

Contoh 11 

I couldn’t believe it - the house was a complete wreck. 

 

Kalimat di atas mengandung kata It yang mengacu secara katafora 

kepada kalimat setelahnya yaitu the house was a complete wreck. 

Mendukung pendapat Carter, Bloor (2001:95) mengatakan “Cataphoric 

is ‘forward pointing’, in the sense that in a text the unnamed expression, usually a 

pronoun or demostratif, appears first and the named expression appears second.” 

Referensi katafora adalah referensi yang acuannya berpusat pada kata ganti orang 

atau juga kata ganti  benda setelah kata yang mengacu. 

 

 



 

 

 Contoh 12 

It’s going down quickly, the sun. (it refers forward to the sun) cataphoric 

(halliday dan hasan , 1983:192) 

 

Pada contoh 7, terdapat kata “it´ yang acuannya berada pada setelahnya 

sehingga bersifat katafora. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Referensi Berdasarkan Kohesi Gramatikal 

Bloor (1995:95) mengatakan “There are three main types of reference: 

personal reference, domonstrative reference, and comparative refrence.” 

Referensi dibagi menjadi tiga jenis yaitu referensi persona, referensi demonstratif, 

dan referensi komparatif. 

 

2.2.2.1 Referensi Persona 

Referensi persona adalah referensi yang kata acuannya berupa kata ganti 

orang, baik orang pertama tunggal atau juga jamak. Halliday dan hasan (1976:37) 

mengungkapkan bahwa referensi persona adalah “Personal reference is reference 

by means of function in the speech situation, through the category of 

person.”Referensi personal melihat fungsi dalam situasi ujaran melalui kategori 

personal. Halliday dan Hasan (1976: 43) membagi kategori persona menjadi tiga 

yaitu personal pronoun “pronomina persona”, possesive determiner ‘determinator 

possesif’ (biasanya disebut adjektiva possesif). Ketiga unsur referensi itu mengacu 

kepada sesuatu yang menentukan fungsi dan peranannya dalam situasi ujaran. 

Selain itu halliday juga membagi kelas dan fungsi dalam referensi persona. 



 

 

Tabel  1Kategori Referensi dalam Bahasa Inggris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukan pembagian kelas dan fungsi dalam referensi 

persona. Kelas dalam referensi persona terbagi atas bentuk tunggal dan jamak 

dengan fungsi sebagai penunjuk kata ganti orang atau kepunyaan. 

Berbeda dengan pendapat Halliday dan Hasan, Cobuild (1992:29) 

mengatakan “You use personal pronouns to refer to yourself, the people you are 

talking to, or the people of things you are talking about.” Pronomina persona 

digunakan saat pronomina tersebut merujuk kepada diri sendiri, orang, atau benda 

yang dibicarakan.  

Selain itu, Cobuild (1992:29) mengatakan “There are two sets of 

personal pronouns: subject pronouns and object pronouns.”Dalam pronomina 

persona, terdapat dua paket pronomina yang digunakan untuk merujuk kepada 

subjek atau objek dari sebuah klausa. Sejalan dengan pendapat Cobuild, Victoria 

(2011:6) membagi pronomina persona menjadi tiga yaitu, pronomina subjektif, 

Personals Head Deictic 

                  Function 

 

Class 

Determinative Possesive 

Singular 

Masculine He/him His His 

Feminine She/her Hers Her 

Neuter It Its Its 

Plural They/them Theirs Their 



 

 

pronomina objektif dan pronomina posesif. Pronomina subjektif adalah 

pronomina yang mengisi posisi subjek. Pronomina objektif mengisi posisi sebagai 

objek. Pronomina posesif ialah pronomina yang menunjukan kepemilikan dan 

dapat mengisi posisi subjek, objek, ataupun posesif. 

Pernyatan-pernyataan di atas dapat dibuktikan pada tabel-tabel di bawah 

ini, yang terdiri dari  tabel pronomina persona sebagai subjek dan pronomina 

sebagai objek. 

 

Tabel 2 Daftar Pronomina Persona sebagai Subjek 

Person Singular Plural 

1
st 

person I We 

2
nd

 person You You 

3
rd 

person He 

She 

It 

They 

 

Contoh 13 

1. I’ve just bought Murdoch’s new book. (Cobuild,1992:29) 

2. We aren’t exactly gossip. (Cobuild, 1992:30) 

 

Pada contoh di atas, kedua kalimat tersebut mengandung pronomina 

persona yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat yaitu I dan We. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3 Daftar Pronomina Persona sebagai Objek 

Person Singular Plural 

1
st 

person Me Us 

2
nd

 person You You 

3
rd 

person Him 

her 

It 

Them 

 

Contoh 14 

1. There was a humorous article by me the first page. (Cobuild,1992:31) 

2. Send us a card so we’ll know where you are. (Cobuild, 1992:31) 

 

Pada contoh di atas, kedua kalimat tersebut mengandung pronomina 

persona yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat yaitu me dan us. 

Cobuild mengelompokan pronomina persona berdasarkan fungsinya 

sebagai subjek dan objek seperti terlihat pada tabel di atas. Pendapat Cobuild 

sejalan dengan yang dikatakan oleh Sumarlam (2003:24) bahwa referensi persona 

direalisasikan melalui pronomina persona (kata ganti orang), yang meliputi 

persona pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama adalah “speaker” yaitu orang 

yang berbicara, orang kedua adalah “addressee” yaitu orang yang diajak 

berbicara, dan orang ketiga yaitu “other roles” orang atau benda yang sedang 

dibicarakan. Ketiga bentuk kata ganti itu dapat berbentuk tunggal atau juga jamak 

disesuaikan dengan jumlah orang. 

 

 

 



 

 

2.2.2.2 Referensi Demonstratif 

Referensi demonstratif adalah hubungan kata dengan bendanya, yang 

dalam hal ini berupa kata-kata penunjuk. Unsur-unsur referensi demonstratif 

adalah this, these, dan here dan menunjukan benda yang sedang dibicarakan dekat 

dengan si pembicara sedangkan that, those, dan there menunjukan benda yang 

jauh dari si pembicara. 

Referensi demonstratif terdiri dari demonstratif adverbial (here, there, 

now, dan then) yang mengacu pada lokasi suatu proses dalam ruang atau waktu. 

Selain itu terdapat juga demonstratif nominal (this, these, those, that, dan the) ini 

mengacu pada lokasi dari orang atau benda yang terlibat dalam proses. Pernyataan 

ini sejalan dengan yang dikatakan Bloor (1995:96) mengenai referensi 

demonstratif “Demonstrative reference is dependent on the use of Determiners 

(this, these, those, that and the) and adjucts (here, now, then and there).” 

Referensi demonstratif mengacu secara langsung tidak melalui lokasi beberapa 

orang atau benda yang terlibat di dalam suatu proses yang ada. 

Sedangkan menurut Sumarlam (2003:25) referensi demonstratif 

dibedakan menjadi dua yaitu pronomina demonstratif waktu (temporal) dan 

pronomina demonstratif tempat (lokasional). 

Carter (2001:199) memberikan contoh kalimat yang mengandung 

referensi demonstratif: 

Contoh 15 

I went to Italy last year, and I want to go there again soon. 



 

 

Pada contoh kalimat di atas kata there  merupakan referensi demonstratif 

yang mengacu kepada Italy dan bersifat anafora karena acuannya telah disebutkan 

sebelumnya.  

 

2.2.2.3 Referensi Komparatif 

Referensi komparatif merupakan referensi tidak langsung berdasarkan 

identitas atau kesamaan . Halliday dan Hasan (1976: 313) berpendapat bahwa 

comparison differers from the others forms of reference: the reference item is 

interpreted, not being  identifed with what it presupposes, buy by being compared 

with it. Referensi komparatif berbeda dengan jenis referensi yang lain, kata-kata 

dalam referensi komparatif yang mengacu kepada suatu referen tertentu tidak 

secara langsung menggantikan referen tersebut, melainkan referensi komparatif 

ini menerangkan dan membandingkan referen tersebut kepada sesuatu hal. 

Sumarlam (2003:27) berpendapat bahwa referensi komparatif 

(perbandingan) adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang bersifat 

membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan 

dari segi bentuk/wujud, sikap, watak, dan prilaku.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Bloor (1995:96) mengatakan bahwa 

comparative reference is dependent on use of adjectives like same, other, 

identical, better, more, or their adverbial counterparts identically, similarly, less 

and so on, to forget links with previously mentioned entities. Dari pengertian di 

atas dapat diketahui bahwa referensi komparatif dapat mengacu secra anafora, 

katafora atau juga eksofora dengan penggunaan kelas kata adjektiva dan 

adverbial. 


