
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Pada bab 2 ini penulis akan membahas teori yang akan digunakan untuk 

menganalisis data pada bab 3. Penulis akan menganalisis kategori kata ganti dan 

acuan dari kata ganti pada data tersebut. Oleh karena itu, teori yang akan 

digunakan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sintaktis dan semantis. 

 

2.1 Sintaktik 

 Kata Syntax berasal dari bahasa Yunani ‘sun’ yang berarti ‘dengan’ dan 

‘tattein’ yang berarti ‘menempatkan’. Secara etimologis, istilah itu berarti 

menempatkan secara bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau 

kalimat, dan kelompok-kelompok kata menjadi paragraph. Verhaar (1979:70). 

Dengan kata lain, apabila kita berkonsentrasi pada struktur komponen-komponen 

yang terdapat dalam kalimat, berarti kita sedang mempelajari ilmu yang disebut 

’syntax’. Kata ’syntax’ juga dapat diartikan sebagai ’susunan’, seperti yang 

dikutip dalam The Study Of Language: Second Edition yang mengatakan bahwa 

“the word ‘syntax’ came originally from Greek and literally meant ‘a setting out 

together’ or ‘arrangement’ Yule (1996:100). Berdasarkan keterangan diatas, 

syntax didefinisikan sebagai system tentang aturan-aturan yang mendasari 

pembentukan sebuah kalimat. Hal itu dinyatakan juga oleh William O’Grady 

dalam contemporary Linguistics (1996:181) bahwa sintaksis adalah suatu 

komponen gramatikal yang mengacu pada “The system of rules and categories 

that underlies sentence formation in human language.” 



 Menurut Carnie (2007:4), syntax adalah “studies the level of language 

that lies between words and the meaning of utterances”. Jadi, syntax sangat 

berkaitan erat dengan semantics. Hal itu dikarenakan syntax mempelajari suatu 

tingkatan bahasa yang terletak diantara kata-kata dan makna dari ungkapan-

ungkapan. Berdasarkan beberapa teori diatas, suatu kalimat akan bermakna jika 

kata-kata yang bergabung menjadi kalimat tersebut memiliki struktur yang 

memiliki pola yang teratur dan sesuai dengan kategori dari tiap kata-kata tersebut. 

Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara singkat tentang kata, kelas 

kata (part of speech), kalimat dan struktur kalimat. 

 

2.1.1 Kata 

 Kata adalah unsur pembentuk kalimat. Apabila kata-kata bergabung 

menjadi satu, dan terikat oleh aturan-aturan tertentu, maka kata-kata tersebut akan 

menjadi kalimat. Hal itu disebutkan oleh Carnie (2007:37) ”...sentences are made 

up of words”. Suatu kelompok kata bisa menjadi sebuah kalimat dengan syarat, 

gabungan kata tersebut dapat berdiri sendiri, setidak-tidaknya terdiri atas subjek 

dan predikat, dan diakhiri dengan tanda baca (. , ? !). Pada sebuah kalimat, setiap 

kata mempunyai peranan masing-masing, dan untuk mengetahui perenan-peranan 

itu kita mengenal apa yang disebut dengan part of speech (kelas kata). Carnie 

(2007:37) juga menyebutkan ”Part of speech tells us how a word is going to 

function in the sentence”. 

 Carnie juga mengatakan bahwa suatu kata akan mengalami perubahan 

kategori, hal itu bergantung pada lokasi dimana kata tersebut muncul dalam 



sebuah kalimat. ”...a word can change its part of speech depending upon where it 

appears in a sentence.” Carnie (2007:39). 

Contoh: 

a. Gabrielle’s mother is an axe-murderer.  (N) 

b. Anteaters mother attractive offspring.     (V) 

c. Wendy’s mother country is iceland.         (Adj) 

 

2.1.2 Kelas Kata (Part Of Speech) 

Menurut Carnie (2007:42), kelas kata secara umum terbagi menjadi 

empat. Yaitu noun (N), verb (V), adjective (Adj), dan adverb (Adv). 

1.  Nouns 

Derivational Suffixes: Dalam Bahasa Inggris, kata benda biasanya diakhiri dengan 

derivational suffixes. Seperti –ment (basement), -ness (friendliness), -ity 

(sincerity), -ty (certainty), -(l)ion (devotion), -ation (expectation), -ist (specialist), 

-ant (attendant), -ery (shrubbery), -ee (employee), -ship (hardship), -aire 

(billionaire), -acy (advocacy), -let (piglet), -ling (underling), -hood 

(neighberhood), -ism (socialism), -ing (fencing). 

Inflectional Suffixes: Dalam Bahasa Inggris tidak terlalu banyak kata benda yang 

mengalami perubahan, tetapi untuk menyatakan jamak (plural) dapat 

menggunakan akhiran seperti : -s (cats), -es (glasses), -en (oxen), -ren (children), 

-i (cacti), -a (addenda). 

 Catatan bahwa akhiran-akhiran berikut juga digunakan oleh kelas kata 

yang lain: -ing, -s, ’s, -er, -en. 



Syntactic Distribution: kata benda biasa muncul setelah determiners seperti the, 

those,these, (e.g., these peanuts) dan bisa muncul setelah adjectives (the big 

peanut). Kata benda juga bisa mengikuti preposisi (in school). Semua kondisi ini 

bisa terjadi bersamaan (in the big gymnasium). Kata benda bisa muncul sebagai 

subjek dalam kalimat: The syntax paper was incomprehensive; atau sebagai direct 

object: I read the syntax paper. 

 Salah satu cara mudah untuk mengetahui apakah kata tersebut 

merupakan noun adalah dengan mengganti kata itu dengan kata lain yang jelas-

jelas merupakan noun. Contohnya jika kita ingin mengetahui apakah kata people 

merupakan noun, maka kita tinggal mencoba menggantinya dengan noun lain, 

e.g., John (I saw people running all over the place dengan I saw John running all 

over the place). 

2.  Verbs 

Derivational Suffixes: Kata kerja biasanya diakhiri dengan akhiran-akhiran    

seperti –ate (dissipate), dan –ize/-ise (regularize). 

Inflectional Suffixes: Dalam past tense, kata kerja biasanya menggunakan akhiran 

–ed atau –t. Dalam present tense, kata ganti orang ketiga tunggal (he, she, it), they 

menggunakan akhiran –s. Kata kerja juga bisa menggunakan akhiran –ing (she 

was walking) dan menggunakan akhiran –en atau –ed pada saat kata kerja tersebut 

dipasifkan: the ice-cream was eaten. 

 Catatan akhiran-akhiran berikut juga digunakan oleh kelas kata yang 

lain: -ate, -ing, -s, -er, -en, -ed. 

Syntactic Distribution: Kata kerja bisa mengikuti auxiliaries dan modals seperti 

will have, having, had, has, am, be, been, being, is, are, were, was, would, can, 



could, shall, should, dan tanda infinitive to. Kata kerja mengikuti subjek dan bisa 

mengikuti adverbs seperti often dan frequently. 

3.  Adjectives 

Derivational Suffixes: Kata sifat (adjektive) biasa diakhiri dengan akhiran seperti 

–ing (the dancing cat), -ive (indicative), -able (readable), -al (traditional), -ate 

(intimate), -ish (childish), -some (tiresome), -(i)an (reptilian), -ful (wishful), -less 

(selfless), -ly (friendly). 

Inflectional Suffixes: Kata sifat (adjective) dapat berubah ke dalam satu bentuk 

comparative dengan menggunakan akhiran –er (atau bisa juga kata-kata sifat itu 

mengikuti kata more). Kata sifat juga bisa berubah ke dalam bentuk superlative 

dengan menggunakan akhiran –est (atau bisa juga mengikuti kata most). 

Syntactic Distribution: Kata sifat bisa muncul di antara determiner seperti the, a, 

these, dll, dan kata benda (noun): (the big peanut). Kata sifat juga bisa mengikuti 

auxiliary seperti am/is/are/was/were/be/been/being. Seringkali kata sifat bisa 

dimodifikasi oleh kata keterangan very. 

4.  Adverbs 

Derivational Suffixes: Sebagian besar kata-kata yang termasuk kategori adverbs 

biasanya diakhiri dengan akhiran –ly: quickly, frequently, dan lain-lain. 

Inflectional Suffixes: Secara umum adverbs tidak menggunakan inflectional 

suffixes. Akan tetapi, adverbs bisa mengikuti kata more. Hanya saja hal itu jarang 

ditemukan: She went more quickly than he did. Biasanya adverbs tidak 

menggunakan awalan un- . 

Syntactical Distribution: Adverbs paling mudah digambarkan dengan menentukan 

di mana adverbs tersebut tidak dapat muncul. Adverbs tidak dapat muncul 



diantara determiner dan noun, seperti: the quickly fox. Atau setelah verb is dan 

variannya. Adverbs bisa muncul dimanapun dalam kalimat, meskipun biasanya 

mereka muncul di awal atau diakhir kalimat. Seperti adjectives, seringkali adverbs 

dimodifikasi oleh adverb very. 

 Selain empat kategori kata yang umum ditemui di atas, Carnie juga 

menyebutkan kategori part of speech yang disebut dengan Open vs. Closed part of 

speech dan Lexical vs. Functional part of speech. Open class adalah part of 

speech yang memungkinkan masuknya kata baru ke dalam kategori tersebut, 

sedangkan closed class adalah part of speech yang tidak bisa menerima kata baru. 

Empat kategori kata di atas merupakan open class. Lexical part of speech 

merupakan kategori kata yang menyediakan isi dari satu kalimat, yaitu empat 

kategori kata di atas. Functional part of speech merupakan kategori kata yang 

menyediakan informasi yang bersifat gramatikal. Carnie (2007:46) juga 

menyebutkan beberapa kategori lain yang termasuk ke dalam closed class dan 

functional part of speech, seperti: 

5.  Preposition (P) 

Kata-kata yang termasuk preposisi dalam Bahasa Inggris adalah to, from, under, 

over, with , by, at, above, before, after, through, near, on, off, for, in, into, of, 

during, across, without, since, until. 

6.  Determiners (D) 

Kategori determiners sedikit lebih luas, karena terdiri dari beberapa subkategori 

seperti articles, quantifiers, numerals, deictics, dan possesive pronoun. 

• Articles: the, a, an 

• Deictic articles: this, that, these, those, yon 



• Quantifiers: every, some, many, most, few, all, each, any, less, fewer, no 

• Numerals (Cardinal): one, two, three, four, dan lain-lain. 

• Possesive pronoun: my, your, his, her, its, our, their 

• Beberapa kata wh-questions: which, whose 

7.  Conjunctions (Conj) 

Conjunction adalah kata-kata yang menghubungkan dua atau lebih frase bersama-

sama dalam tingkatan yang sama. Kata-kata yang termasuk conjunction 

contohnya adalah and, or, nor, neither...nor, either...or. 

8.  Complementizers (C) 

Complementizers juga menghubungkan struktur-struktur, tetapi complementizers 

memasukan satu klausa ke dalam klausa yang lain daripada menempatkan klausa-

klausa tersebut dalam tingkatan yang sama. Kata-kata yang termasuk 

complementizers contohnya adalah that, for, if, whether. 

9.  Tense (T) 

Kategori tense ini terdiri atas auxiliaries, modals, dan non-finite clause marker. 

• Auxiliaries: have/has/had, am/is/are/was/were, do 

• Modals: will, would, shall, should, can, could 

• Non-finite Tense marker: to 

Di samping itu, ada pula pendapat yang dikemukakan Yule tentang 

pembagian kelas kata (part of specch). Menurut Yule (1985:88), kelas kata terbagi 

menjadi 7. Hal itu dia gambarkan dengan mengambil sebuah contoh kalimat 

seperti dibawah ini: 

 

 



   The          lucky        boys      saw       the      clowns         at 
Article    adjective    noun     verb    article    noun    preposition 

 

   the       circus           and                they       cheered    loudly 
article     noun     conjunction     pronoun     verb     adverb 

 

 Berdasarkan contoh kalimat di atas, menurut Yule part of speech 

terdiri dari: 

1.  Nomina (Noun) 

 Kata yang digunakan untuk menyatakan orang, benda (ciptaan), 

tempat, dan semua hal yang bersifat “benda”. 

2.  Sifat (Adjectives) 

 Kata yang digunakan untuk menyediakan informasi tambahan mengenai 

sesuatu atau kata benda itu mengacu pada apa, karena biasanya kata sifat 

berdampingan dengan kata benda. 

Contoh: 

(1) happy people 

(2) stupid ideas 

3.  Kata Kerja (verb) 

 Kata yang digunakan untuk menyatakan berbagai macam kegiatan atau 

aktivitas (run, jump). 

4.  Keterangan (adverb) 

 Kata yang digunakan untuk memberi informasi lebih mengenai aktivitas 

(slowly, suddenly). Bahkan beberapa keterangan juga digunakan berdampingan 

dengan kata sifat untuk mengubah atau membatasi informasi tentang suatu benda. 

Contoh: 



(1) really large objects 

(2) very stupid ideas 

5.  Preposisi (Preposition) 

 Kata yang digunakan dengan kata kerja dalam frase yang menyediakan 

informasi mengenai waktu, tempat, dan lain-lain termasuk aktivitas dan sesuatu 

(at, in, on, near, with, without). 

(1) in the morning (menyatakan informasi tentang waktu) 

(2) near the window (menyatakan informasi tentang tempat) 

6.  Pronomina (Pronoun) 

 Kata ganti yang digunakan untuk mengganti kata benda, biasanya 

mengacu pada sesuatu atau benda yang telah diketahui. Contoh pronomina seperti: 

me, they, he, she, himself, this, it. 

Contoh: 

(1) he likes himself  

(2) this is it! 

7.  Kata Sambung (Conjunction) 

 Kata yang digunakan untuk menghubungkan dan mengindikasikan 

hubungan antara kejadian dan sesuatu. Contoh kata sambung diantaranya: and, 

but, although, if. 

Contoh: 

We swam although it was very cold. 

 Kata merupakan komponen pembentuk kalimat, tetapi kalimat tidak 

terbentuk semata-mata dari kumpulan kata. Kata-kata tersebut harus tergabung 



berdasarkan pola tertentu dalam suatu struktur yang teratur, sehingga kumpulan 

kata tersebut akan mempunyai makna. 

 

2.1.3 Kalimat 

 Kalimat adalah kumpulan beberapa kata yang mengandung sebuah 

makna dan dilengkapi atau diikuti dengan tanda baca atau poin-poin penegasan. 

Seperti yang disebutkan oleh Thatcher, ed., (1971:764) bahwa kalimat adalah ”a 

number of words containing complete sense or a complete thought and followed 

by a period, a question mark, or exclamation point.” Jadi, kata-kata yang tersusun 

menjadi kalimat tersebut bukan kata-kata yang terkumpul secara tidak teratur, 

melainkan kata-kata yang beraturan yang memiliki pola tertentu setidaknya terdiri 

atas subjek dan predikat. Hal ini juga dijelaskan oleh Hartmann and Stork 

(1973:206) ”a sentence is defined as the expression of a ‘complete thought’ with 

at least a subject and a predicate.” Berdasarkan pengertian tersebut, kalimat juga 

merupakan ekspresi dari sebuah pemikiran yang tersusun secara lengkap. Kita 

juga dapat menarik kesimpulan bahwa kalimat merupakan suatu tingkat yang 

menghubungkan antara suara-suara yang diucapkan oleh seseorang yang 

kemudian disusun ke dalam kata-kata dan apa yang mereka coba ungkapkan. Hal 

tersebut juga diungkapkan oleh Cornie (2007:  ), bahwa kalimat adalah ”It is the 

level that mediates between sounds that someone produces (organized into words) 

and what they intended to say”. 

 Kalimat sederhana atau simple sentence hanya terdiri atas satu klausa 

yang dapat berdiri bebas. Hal ini juga diungkapkan oleh Quirk, et al (1985:719) 

yang mengatakan “a simple sentence consists of a single independent clause”. 



Secara umum klausa memiliki lima kategori fungsi, dan tiga di antara lima fungsi 

tersebut memiliki subkategori yaitu objek, komplemen dan keterangan 

(adverbial). Fungsi kategori klausa itu adalah: 

- Subject (S) 

- Verb (V) 

- Object (O): - direct object (Od) 

                     - indirect object (Oi) 

- Complement (C): - subject complement (Cs) 

                               - object complement (Co) 

- Adverbial (A): - subject related (As) 

                           - object related (Ao) 

 Kalimat akan terbentuk jika fungsi klausa atau kalimat di atas bergabung 

membentuk satu struktur tertentu yang membuat gabungan fungsi tersebut 

menjadi bermakna. Struktur yang mengatur pembentukan kalimat disebut struktur 

kalimat. 

 

2.1.4 Struktur Kalimat 

 Untuk memahami susunan internal dari sebuah kalimat, dan memahami 

hubungan setiap unit yang terdapat di dalamnya. Roderick A. Jacobs membagi 

struktur kalimat menjadi tiga bagian umum, yaitu: 

a. Linearity 

 Melihat suatu struktur kalimat di mana kalimat-kalimat terbentuk dan 

diterima dalam sebuah rangkaian linear . Hal itu juga diungkapkan oleh Jacobs 

(1995:35), ”Sentences are produced and received in a linear sequence”.. Struktur 



kalimat ini mencoba memperlihatkan bahwa pada sebuah kalimat bahasa Inggris 

yang sederhana, posisi kata yang berfungsi sebagai subjek dapat ditukar dengan 

kata yang berfungsi sebagai objek. 

Contoh:   

                
 Cassius sees Brutus. 
      S        V       O 
  

  
 Brutus sees Cassius. 
                   S       V        O 
Pada contoh di atas, kalimat pertama Cassius yang berfungsi sebagai subject (S) 

dan Brutus sebagai object (O) mengalami pertukaran posisi pada kalimat kedua. 

Jika melihat kalimat kedua, maka setiap orang akan berpendapat bahwa Brutus 

berfungsi sebagai subject dan Cassius sebagai object., sehingga fungsinya akan 

tetap SVO. Tetapi jika hal itu dilakukan, maka makna dari kalimat tersebut akan 

berbeda. 

b. Hierarchy 

 Kalimat-kalimat  terstruktur secara hierarchy. Maksudnya, bahwa 

kalimat-kalimat tersebut tidak terangkai dari kata-kata individu secara sederhana, 

tetapi terbentuk dari kelompok-kelompok kata, di mana kelompok-kelompok kata 

itu sendiri dapat terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil. Seperti yang 

diungkapkan Jacobs (1995:35) yang menyebutkan ”Hierarchy: sentences are 

hierarchically structured, that is, they are not simply sequences of individual 

words but are made up of word groupings, which themselves may consist of lesser 

groupings”. Hal senada juga diungkapkan oleh Cornie (2007:64), yaitu 



“Constituents don’t float out in space. Instead they are embedded one inside 

another to form larger and larger constituents”. 

 Dalam bentuk ini, struktur kalimat tersebut biasanya dianalisis dengan 

cara menggambarkan diagram pohon yang menguraikan kalimat tersebut. 

Contoh:        The government expelled the officers from Thailand. 

 

 

  

                      The government expelled the officers from Thailand 

c. Categoriality 

 Kalimat berdasarkan categoriality maksudnya adalah kalimat-kalimat 

terbentuk dari bagian-bagian yang berasal dari sekumpulan kategori-kategori yang 

jelas dengan karakteristik-karakteristik spesial dari masing-masing kategori 

tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Jacobs (1995:35), ”Sentences are made 

up of parts which belong to a set of distinct categories, each with its special 

characteristics”. 

 Menurut Jacobs, pengamatan struktur kalimat berdasarkan linearity dan 

hierarchy tidak bisa memperlihatkan perbedaan kategori yang jelas dari tiap unsur 

pokok kalimat tersebut. Kata-kata dan unsur-unsur yang lebih besar dalam sebuah 

kalimat merupakan milik dari sekumpulan kategori-kategori yang jelas. Oleh 

karena itu, untuk memperlihatkan kejelasan kategori dari tiap unsur pokok 

kalimat, maka kata-kata tersebut harus diberikan tanda secara tepat pada sebuah 

diagram pohon. ”To show categorial distinctions on constituent structures trees, 

the words must be labelled approprietly” (Jacobs 1995:41). Ia membedakan 



kategori-kategori tersebut dengan memberikan lambang yang jelas. DET untuk 

determiner, yaitu kata-kata seperti the, this, a, N untuk noun, V untuk verb, dan P 

untuk preposisi. 

Contoh:  

              DET          N               V      DET    N          P         N 

 

 The  government  expelled   the  officers  from  Thailand. 

 Berdasarkan contoh diatas, kita dapat melihat bahwa unsur-unsur yang 

lebih tinggi juga terbagi berdasarkan kategori masing-masing. Contohnya frase 

the government dan the officer, keduanya disebut frase karena memiliki kategori 

sebagai frase. Kedua frase tersebut memiliki noun sebagai head-nya, yaitu 

government dan officer. Kedua frase itu juga bisa berfungsi sebagai subjek atau 

objek, dan keduanya bisa diakhiri dengan akhiran plural (-s). Karena head word 

dari kedua frase itu adalah noun, maka disebut noun phrases (NP). Jika 

ditampilkan dalam bentuk diagram pohon, maka hasilnya adalah sebagai berikut: 
                                 S 

 

         
      NP                                                  VP 
                                       
 
  DET   N                                 V                        NP 
 

 

                                                         DET                                       N’  
                                                                                                         

                                                                             N                        PP 
 

                                                                                                                P             N 
 The government                       expelled       the            officers          from     Thailand. 



 Berdasarkan diagram pohon diatas, dapat kita lihat bahwa kata Thailand 

juga termasuk kedalam kategori frase karena memiliki karakteristik sebuah frase 

seperti the government dan the officers. Karena frase Thailand merupakan satu-

satunya kata dan sekaligus merupakan head dari frase tersebut, maka secara 

langsung kata tersebut merupakan sebuah noun phrase. Kemudian karena kata 

Thailand juga merupakan objek dari preposisi from, maka tingkatan yang lebih 

tinggi dari frase Thailand adalah frase from Thailand yang merupakan 

prepositional phrase. Dalam hal ini penulis menggunakan sistem categoriality 

dan hierarchy untuk menganalisis data. 

 

2.2 Semantik 

 Kata Semantik yang terdapat dalam bahasa Indonesia diambil dari 

bahasa Inggris yaitu semantics. Kata asli semantik berasal dari bahasa Yunani 

yaitu (semantikos) ‘tanda’ dari (semaino) ‘menandai’. Para ahli bahasa 

menggunakan semantik sebagai ilmu untuk mempelajari makna. Seperti yang 

disebutkan oleh John I. Saeed (1997:3) “Semantics is the study of meaning 

communicated through language or semantics is the study of the meanings of 

words and sentences”. Berdasarkan pernyataan Saeed tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna dari sebuah kata atau 

kalimat. Dari pernyataan tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa semantik 

adalah ilmu yang mempelajari makna yang dikomunikasikan lewat bahasa. 

Menurut Palmer (1974:1) semantik adalah, “the technical term used to refer to the 

study of meaning and since meaning is a part of language, semantics is a part of 

linguistics”. Definisi tersebut menyatakan bahwa semantik merupakan istilah 



teknis yang digunakan untuk mempelajari makna, dank arena makna merupakan 

bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik. 

 

2.2.1 Reference 

 Menurut Hartman and Stock (1972:193), terdapat dua pengertian 

reference. Yaitu: 

1. Reference is the symbolic relationship that a linguistic expression   
has with the concrete object or abstraction it represents. 

2. Reference is the relationship of one linguistic expression to 
another, in which one provides the information necessary to 
interpret the other. 

 
 
Mengacu pada teori diatas, kita bisa mengetahui bahwa reference adalah 

hubungan antara satu ekspresi linguistik dengan ekspresi linguistik lainnya di 

dalam suatu kalimat. Di mana di dalam satu bagian kalimat tersebut, terdapat 

informasi yang dibutuhkan oleh bagian kalimat yang lainnya. 

John I. Saeed (1997:12) juga mengemukakan teorinya tentang reference 

dengan mengutip teori seorang ahli linguistik Ferdinand de Saussure (1974) yang 

menyatakan bahwa makna dari ekspresi-ekspresi linguistik diambil dari dua 

sumber, yaitu termasuk ke dalam bagian bahasa apakah expresi linguistik tersebut 

dan dunia yang mereka paparkan. Satu kumpulan kata memiliki sebuah hubungan 

dengan dunia. Kata-kata tersebut memungkinkan kita untuk mengidentifikasi 

bagian-bagian dari dunia, dan membuat pernyataan tentang hal itu. Jika terdapat 

kalimat He saw Paul atau She bought a dog, maka kata-kata benda yang dicetak 

tebal tersebut mengacu pada satu hal tertentu di dunia. Berdasarkan teori tersebut, 

Ferdinand de Saussure (1974) menyatakan bahwa satu hubungan yang ada antara 

bahasa dengan dunia biasanya disebut sebagai reference. Hal itu juga 



diungkapkan oleh John I. Saeed (1997:12) yaitu ”The relationship by which 

language hooks onto the world is usually called reference”. Senada dengan Saeed, 

Salkie memberikan definisi ”reference is a relation between the meaning of a 

word and its environment, where the environment can be the text or the ral world” 

(    :65). Seperti yang dikemukakan Halliday dan Hassan ”reference is the relation 

between an element of the text and something else by reference to which it is 

interpreted in the given instances” (1984:308). 

Secara umum, Saeed (1997) membagi reference menjadi tiga tipe 

berdasarkan perbedaan dasar di dalam reference. 

1. Referring and non-referring expressions 

Referring expressions adalah linguistic expression yang menyatakan satu hal yang 

terdapat di dunia, sedangkan non-referring expression adalah linguistic expression 

yang tidak menyatakan satu hal di dunia. Contoh non-referring expressions yaitu 

so, very, maybe, if, not, all. 

2. Constant versus variable reference 

Constant reference merupakan linguistic expressions yang berdiri sendiri dan 

menyatakan atau mengacu pada linguistic expression itu sendiri. Contohnya: the 

Eiffel Tower atau the Pacific Ocean, sedangkan variable reference merupakan 

linguistic expressions yang mempunyai acuan, sehingga membutuhkan linguistic 

expressions lain yang menjadi acuan. Contohnya: I, you, she, dan lain-lain. 

3. Referents and extensions 

Referents adalah satu acuan dari satu linguistic expressions dengan 

mengungkapkan linguistic expressions tersebut dalam konteks yang lebih khusus. 

Misalnya: referent untuk the capital of Nigeria adalah since 1991, the city of 



Abuja, sedangkan yang dimaksud dengan extension adalah kumpulan dari 

berbagai hal atau makna yang mungkin dapat menjadi satu referent untuk sebuah 

linguistic expression. Misalnya: extension untuk kata toad adalah semua hal yang 

berhubungan dengan kata toad. 

Khusus untuk variable reference, terdapat istilah yang digunakan untuk 

mengidentifikasi jenis pronomina yang dibedakan berdasarkan letak acuannya. 

Seperti pada contoh kalimat di bawah ini yang dikutip dari Saeed (1997:188). 

The party begins at eleven and it’ll go on for hours. 

 Pronomina it di atas mengacu pada frase nomina the party, sehingga 

pronomina it tersebut termasuk ke dalam anaphoric pronoun.  

Di samping itu, ada pendapat lain tentang pengertian anaphora. Menurut 

Crystal (1980:25-26) “Anaphora is coreference of one expression with its 

antecedent. The antecedent provides the necessary for the expression’s 

interpretation”. Contoh: 

A well-dressed man was speaking; he had a foreign accent. 

 Cataphora menurut Gutwinski (1976:67) adalah “one expression with 

another expression which follows it. The following expression provides the 

information necessary for interpretation of the preceding”.  

Contoh: 

If you need one, there’s a towel in the top drawer. 

 

2.2.2 Pronomina persona 

Pronomina atau pronoun merupakan kata yang digunakan untuk 

mengganti kata benda atau frase yang bersifat nomina (noun phrase), ”Pronouns 



are usually defined as words that substitute for nouns or noun phrases ... 

(Bornstein, 1977:59). Pronomina persona atau di dalam bahasa Inggris disebut 

sebagai personal pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk mengganti 

kata benda yang biasanya memiliki makna yang pasti. Seperti yang dikatakan oleh 

Quirk, et al (1985:347) yaitu “The personal pronouns usually have definite 

meaning, and resemble the noun phrases introduced by the definite article in that 

they may have situational, anaphoric, or cataphoric reference”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa 

pronomina persona memiliki acuan. Baik yang bersifat anaphoric atau cataphoric. 

Di dalam bahasa Inggris pronomina persona biasanya muncul sebagai bentuk 

subjektif dan bentuk objektif (subjective case and objective case form). Hal itu 

juga diungkapkan oleh Quirk, et al (1985:337) yang mengatakan ”The five 

personal pronouns I, we, he, she, they and the wh-pronoun who have a further 

distinction between SUBJECTIVE and OBJECTIVE cases”. Tabel dibawah ini 

menggambarkan apa yang dimaksud oleh Quirk et al: 

SUBJECTIVE I we you He She It They Who 

OBJECTIVE me us you Him Her It Them Who(m) 

GENETIVE 

Determinjative 

independent 

My 

mine 

Our 

ours

Your 

yours

His Her 

Hers 

Its Their 

Theirs 

Whose 

 Di dalam bahasa Inggris sendiri pronomina persona terbagi menjadi 

tujuh. Yaitu: 

 First-person singular (I) 

 First-person plural (we) 



 Second-person singular and plural (you) 

 Third-person singular masculine (he) 

 Third-person singular feminine (she) 

 Third-person singular non-human or inanimate, or impersonal (it) 

 Third-person plural (they) 

 Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas secara khusus 

tentang pronomina they yang bersifat singular atau tunggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


