
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pengacuan yang digunakan dalam cerita anak tersebut disusun 

sedemikian rupa sehingga anak-anak mampu memahami bacaan tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaji lebih dalam penggunaan 

pengacuan pronomina apakah penggunaanya tepat penempatanya dalam 

bacaaan. Pengacuan merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal yang 

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

acuan) yang mendahului atau mengikutinya. Pada satuan lingual tertentu yang 

mengacu pada satuan lingual lain itu dapat berupa persona kata ganti orang. 

Di dalam cerita anak juga terdapat kata ganti orang yang menyertai sebuah 

kalimat. Dalam pengacuan persona terdapat persona bentuk tunggal dan 

jamak. Pengacuan sebagai salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa 

satuan lingual tertentu yang menunjuk satuan lingual lain yang mendahului 

atau mengikutinya. Pengacuan pronomina persona direalisasikan menjadi 

pronomina persona (kata ganti orang), yang meliputi persona pertama 

(persona I), persona kedua (persona II), dan persona ketiga (persona III) 

(Sumarlam, dkk., 2009:24). Setiap cerita anak pengacuan personanya 

berbeda-beda.  

Wacana dapat diklasifikasikan  menjadi berbagai jenis menurut dasar 

pengklasifikasiannya, Misalnya berdasarkan bahasanya, media yang dipakai 

untuk mengungkapkan, jenis pemakaian, bentuk, serta cara dan tujuan 



pemaparannya. Berdasarkan  media yang digunakannya, wacana dapat 

dibedakan atas (1) wacana tulis, dan (2) wacana lisan (Sumarlam, 2008:15-

16). Wacana tulis artinya  wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau 

media tulis. Untuk dapat menerima dan memahami wacana tulis maka sang 

penerima  atau pesapa harus membacanya. Di dalam wacana tulis terjadi 

komunikasi secara tidak langsung antara penulis dengan pembaca. 

Dalam media cetak terdapat berbagai wacana Koran Solopos terdapat 

rubrik cerita anak yang merupakan sebuah wacana. pendapat Endaswara 

mendefinisikan cerita anak adalah cerita yang mencerminkan liku-liku 

kehidupan yang dapat dipahami oleh anak, melukiskan perasaan dan 

menggambarkan pemikiran-pemikiran anak, pada dasarnya cerita anak 

merupakan cerita sederhana yang kompleks. Kesederhanaan ini ditandai oleh 

wacana yang baku dan berkualitas tinggi, namun tidak sulit sehingga 

komunikatif. Cerita anak termasuk jenis sastra anak yang dikembangkan 

dalam bentuk prosa. Cerita anak ditujukan untuk anak-anak, bukan cerita 

yang isi ceritanya itu tentang anak-anak. Cerita anak yang dicetak dalam surat 

kabar harian Solopos biasanya terbit dalam satu minggu sekali tepatnya pada 

hari minggu. Di dalam cerita anak ini terdapat pengacuan pronomina persona 

bentuk I, II, III tunggal maupun jamak. Bahasa yang digunakan bahasa yang 

mudah dipahami oleh pembaca termasuk anak-anak. 

  Pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada 

wacana media tulis, yaitu pada wacana “Rubrik Cerita Anak Dalam Harian 

Solopos Edisi Januari 2012”. Wacana pada rubrik tersebut biasa didefinisikan 



sebagai sebuah cerita yang formatnya sangat singkat, dan berisi tentang cerita 

tertentu. Penulis akan mambahas aspek gramatikal pengacuan pronomina 

persona pada wacana “Rubrik Cerita Anak Dalam Harian Solopos Edisi 

Januari 2012”. karena ingin mengetahui seberapa besar peran aspek tersebut. 

Dalam penelitian ini akan digali lebih dalam mengenai aspek gramatikal 

pengacuan pronomina persona bentuk I, II, III Tunggal maupun Jamak. 

Melihat latar belakang diatas  penulis mengambil judul pada 

penelitian ini yaitu “Pengacuan Pronomina Persona pada Cerita Anak dalam 

Harian Solopos Edisi Januari 2012” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan 

pembahasan masalah ini, maka diperlukan pembatasan masalah. Pada 

penelitian ini penulis membatasi pada pengacuan pronomina persona yang 

terdapat pada cerita anak dalam harian Solopos edisi Januari 2012 sebagai 

pembahasan dalam penelitian ini.  Pembatasan ini setidaknya memberikan 

gambaran kemana arah penelitian ini dan memudahkan peneliti dalam 

menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dan pembatasan masalah tersebut, 

ada 2 permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk pengacuan pronomina persona cerita pada anak dalam 

harian Solopos edisi Januari 2012? 



2. Bagaimana makna pengacuan pronomina persona pada cerita anak dalam 

harian Solopos edisi Januari 2012? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan  bentuk pengacuan pronominal persona pada cerita anak 

dalam harian Solopos edisi Januari 2012 . 

2. Mendeskripsikan makna pengacuan pronomina persona pada cerita anak 

dalam harian Solopos edisi Januari 2012 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik teoritis maupun 

praktis. 

1. Teoritis  

a. Memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai upaya 

kemampuan minat baca seorang anak. 

b. Sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis. 

2. Praktis  

a. Memberikan gambaran bagi pembaca tentang bentuk pengacuan 

pronomina persona  pada cerita anak dalam harian Solopos edisi 

2012. 

b. Memberikan gambaran bagi pembaca tentang pentingnya makna 

pengacuan pronomina persona pada cerita anak dalam harian Solopos 

edisi 2012. 

 


