
PENGACUAN PRONOMINA PERSONA PADA CERITA ANAK DALAM 

HARIAN SOLOPOS EDISI JANUARI 2012 

Naskah Publikasi Ilmiah 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

 Guna mencapai derajat 

 Sarjana S-1  

 

Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah 

 

 

 

DESI TRISNANINGSIH 

A 310 080 169 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

 

  



ABSTRAK  

PENGACUAN PRONOMINA PERSONA PADA CERITA ANAK DALAM 

HARIAN SOLOPOS EDISI JANUARI 2012 

Oleh:  

Desi Trisnaningsih, A. 310 080 169, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, 

dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012. 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan bentuk pengacuan 

pronomina persona pada cerita anakl dalam harian Solopos edisi januari 2012, (2) 

mendiskripsikan makna pengacuan pronomina persona pada cerita anak dalam 

harian Solopos edisi januari 2012. Penelitian ini mengambil data dari rubrik Cerita 

Anak dalam harian Solopos edisi januari 2012. Bentuk penelitian ini adalah 

Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wacana pada 

rubrik Cerita Anak dalam harian Solopos edisi januari 2012. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini dengan teknik simak catat. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah metode agih. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) Bentuk 

pengacuan pronomina persona  mencakup 3 bentuk pengacuan. Terdiri atas 3 bentuk 

pengacuan pronomina persona yaitu pengacuan pronomina persona bentuk I tunggal 

berjumlah 41, II tunggal berjumlah 23, bentuk III tunggal sejumlah 26. Sedangkan 

bentuk pengacuan pronomina persona bentuk I jamak berjumlah 20, II jamak 

berjumlah 6, dan III jamak berjumlah 10. (2) Makna dalam pengacuan pronomina 

persona ini dalam cerita anak 1 berjudul “Susu Untuk Ikan” terdapat bentuk 

pengacuan persona II tunggal sejumlah 8, III tunggal sejumlah 7, sedangkan bentuk 

pengacuan persona jamak terdapat bentuk I jamak sejumlah 2, II jamak sejumlah 6, 

dan bentuk III jamak sejumlah 1. Cerita anak 2  berjudul “Indahnya Persahabatan” 

terdapat bentuk pengacuan persona I tunggal 4, II tunggal 8, dan III tunggal 4. 

Sedangkan yang bentuk I jamak sejumlah 9, II jamak sejumlah 1, dan III jamak 

sejumlah 7. Cerita anak 3 berjudul “Mesin Cuci Untuk Ibu” terdapat bentuk 

pengacuan persona I tunggal sejumlah 36, II tunggal 5, dan III tunggal 6. Sedangkan 

bentuk jamaknya hanya terdapat bentuk I jamak sejumlah 2. Cerita anak 4 berjudul 

“Semut Sang Peramal Hujan” terdapat bentuk pengacuan persona II tunggal 

sejumlah 2, dan III tunggal sejumlah 10. Sedangkan yang jamak terdapat bentuk I 

sejumlah 5 dan bentuk III jamak sejumlah 2. 

 

 

Kata kunci:  wacana, pengacuan, dan pengacuan pronomina persona 



 

1. Pendahuluan 

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.  

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”. 

 

2. Metode Penelitian 

Waktu penelitian ini adalah bulan Januari. Waktu penelitian 

dilakukan dari awal hingga akhir, yaitu dari tanggal 8 sampai tanggal 29 

Januari 2012. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode 

kulaitatif adalah penelitian yang bersifat karakteristik, bahwa data 

dinyatakan dalam bentuk sewajarnya, senyatanya dengan tidak diubah ke 

dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan, digunakan untuk mendapatkan 

data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 

2008: 9). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu 

peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tantang apa yang 

dipahami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak 

dan catat. Metode simak adalah metode perolehan data dengan cara 



menyimak penggunaan bahasa ( Mahsum, 2005:92). Teknik analis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Agih. Metode Agih adalah 

metode analisis bahasa yang alat penentunya justru dari bahasa yang 

bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 1993: 13-15). Dalam penelitian 

tersebut peneliti menggali informasi dari wacana yang ada, dalam hal ini 

yaitu wacana cerita anak dalam Surat Kabar Harian Solopos Edisi Januari 

2012. Peneliti menggali informasi yang diperlukan yaitu pengacuan 

pronomina persona bentuk I, II, III Tunggal maupun Jamak, dengan 

menganalisis wacana tersebut. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan data pada rubrik cerita anak dalam surat harian 

Solopos edisi Januari 2012 dapat diklasifikasikan data berupa referensi 

Pengacuan pronomina persona I, II, III Tunggal maupun jamak sebagai 

berikut. 

Makna Pengacuan Pronomina Persona Pada Cerita Anak 

CERNAK 1 

1) Pengacuan persona III tunggal ia 

Ia mengacu pada koko 

(1) Buat apa itu dibawa? Kembalikan sana! Perintah ibu. 

Koko menurut. Ia kembali meletakkan botol susu itu 

ketempatnya semula. (K-3/ P. 4).  

Pada kalimat (1) Ia mengacu pada Koko (kohesi gramatikal pengacu 

eksofora yang anaforis melalui pronomina persona III tunggal bentuk 

bebas). 

2)  Pengacuan persona II tunggal kamu 

kamu mengacu pada koko 

 



(5) Koko, ibu mau Tanya,” ibu berwajah serius”. Botol yang 

dipegang pak Tukijo tadi, botol yang Kamu pegang 

kemaren kan.  

 

Pada kalimat (5) Kamu mengacu pada koko (kohesi gramatikal pengacuan 

endofora yang anaforis melalui pronomina persona II bentuk bebas). 

3) pengacuan pronomina I jamak kita 

kita mengacu pada koko dan ayah 

(10) Koko, Ayah pernah bilang kan, nggak boleh 

sembarangan ambil barang yang bukan milik kita? 

Lagipula, ikan itu nggak minum susu Koko. (K-2/ 

P.16)  

 

Pada kalimat (10) Kita mengacu kepada Koko dan Ayah (kohesi gramatikal 

pengacuan endofora yang anaforis melalui pronomina persona I jamak 

bentuk bebas). 

4) pengacuan persona III tunggal dia 

dia mengacu pada koko 

 

(8) Koko merasa bersalah karena telah berbohong. Dia juga 

merasa kasihan kalau ingat wajah sedih pak tukijo, serta 

bagaimana ikan-ikan dikolam mati mengambang. (K-

1/P.14) 

 

 Pada kalimat (8) Dia mengacu kepada Koko (kohesi gramatikal pengacuan 

eksofora yang anaforis melalui pronomina persona III tunggal bentuk bebas). 

5) pengacuan persona III jamak mereka 

mereka mengacu pada puluhan orang yang melihat ikan koi di 

kolam.  



 

(19) Eh, itu ada apa ya, yah? Tanya koko saat puluhan orang 

berkumpul mengelilingi kolam. Mereka kaget, rupanya 

orang-orang itu melihat puluhan ikan koi di kolam mati 

semua. (K-2/ P.6) 

 

Pada kalimat (19) Mereka mengacu kepada puluhan orang yang melihat ikan 

Koi (kohesi gramatikal pengacuan eksofora yang anaforis melalui 

pronomina persona III jamak bentuk bebas). 

6) pengacuan persona II jamak kalian 

kalian yang mengacu pada ikan-ikan  

(20) Ayo diminum ikan-ikan. Supaya kalian jadi sehat, dan 

tumbuh besar! Ujar Koko sambil terus menyiramkan 

semua cairan itu sampai habis. (K-4/ P.1) 

 

Pada kalimat (20) Kalian mengacu kepada ikan-ikan (kohesi gramatikal 

pengacuan eksofora yang anaforis melalui pronomina persona II jamak 

bentuk bebas). 

 

CERNAK 2 

1) penagacuan pronomina persona I tunggal aku 

 

aku mengacu pada Radit 

 

(2) Radit sepaeda kamu baru ya? Kenapa tidak kamu naiki? 

Tanya Vino kemudian Aku masih belum berani! 

Ka…ka..karena aku baru mau belajar naik sepeda. (K-

5/P.1)  

 



Pada kalimat (2) Aku mengacu kepada Radit (kohesi gramatikal pengacuan 

eksofora yang anaforis melalui pronomina persona I tunggal bentuk bebas). 

2) Pengacuan pronomina persona II tunggal kamu 

 

Kamu mengacu pada radid 

 

(1) Radit sepaeda kamu baru ya? Kenapa tidak kamu naiki? 

Tanya Vino kemudian. (K-4/P.1) 

 

Pada kalimat (1) Kamu mengacu kepada Radit (kohesi gramatikal 

pengacuan endofora yang anaforis melalui pronomina persona II tunggal 

bentuk bebas). 

3) pengacuan pronomina persona III tunggal ia 

 

ia mengacu pada radit 

(3) Radit tertunduk malu karena temanya tahu ia belum 

  bias  naik sepeda. (K-6/P.1) 

 

Pada kalimat (3) Ia mengacu kepada Radit (kohesi gramatikal pengacuan 

endofora yang anaforis melalui pronomina persona III tunggal bentuk 

bebas). 

4) pengacuan pronomina persona I jamak kami 

 

kami mengacu pada ketiga teman Vino 

 

(4) Saat itu juga ketiga teman vino saling berbisik 

seperti sedang merencanakan sesuatu. Mau tidak 

kami bantu kamu belajar  naik sepeda? Tanya Rizal 

kemudian.(K-1/P.2) 



 

Pada kalimat (4) Kami mengacu kepada ketiga teman Vino (kohesi 

gramatikal pengacuan eksofora yang anaforis melalui pronomina persona I 

jamak bentuk bebas) 

5) pengacuan pronomina persona I jamak kita 

 

kita mengacu pada Vino dan teman-temannya 

 

(11) Tenang aja Vin, kita bias kok! Kamu mau bantu 

 tidak? Vino mengangguk. Ia tidak tahu kalau 

 ketiga temanya sedang  merencanakan niat tidak 

 baik. (K-6/P.2) 

 

Pada kalimat (11) Kita mengacu kepada ketiga teman Vino (kohesi 

gramatikal pengacuan eksofora yang kataforis melalui pronomina persona I 

jamak bentuk bebas). 

6) pengacuan pronomina persona III jamak mereka 

 

mereka mengacu pada Rizal, joko, wahyu 

 

(23) Mereka saling berpandangan mendengar kata-kata 

Vino dan    membenarkanya. (K-13/P.4) 

 

Pada kalimat (23) Mereka mengacu kepada Rizal, Wahyu, Joko (kohesi 

gramatikal pengacuan eksofora yang anaforis melalui pronomina persona III 

jamak bentuk bebas) 

7) Pengacuan pronomina II jamak kalian 

 



(27) Amarah dari ibunya Radid tadi adalah akibat dari 

perbuatan kalian sendiri, untuk itulah kita tidak 

boleh menyakiti orang lain, karena perbuatan baik 

akan mendapatkan imbalan yang baik dan 

perbuatan yang buruk juga akan mendapatkan hasil 

yang buruk. (K-5/P.5) 

 

Pada kalimat (27) Kalian mengacu kepada Rizal, Wahyu, Vino (kohesi 

gramatikal pengacuan eksofora yang anaforis melalui pronomina persona II 

jamak bentuk bebas). 

 

CERNAK 3 

1) pengacuan pronomina persona II tunggal kamu 

 

kamu mengacu pada Sari 

 

(26) Tiba-tiba Bi Inah memberiku sesuatu. Ini ada 

sedikit buat kamu, Nak. (K-5/P.4) 

 

Pada kalimat (26) Kamu  mengacu kepada Sari (kohesi gramatikal 

pengacuan eksofora yang anaforis melalui pronomina persona II tunggal 

bentuk bebas). 

2) pengacuan pronomina persona I jamak kami 

 

kami mengacu pada sari dan mas bangun 

 

(29)  Aku diboncengkan mas bangun sampai rumah. 

Kami melewati sawah yang hijau dan aku sangat 

takut jika Ibu marah. (K-11/P.3) 



 

Pada kalimat (29) Kami  mengacu kepada Sari dan mas bangun (kohesi 

gramatikal pengacuan eksofora yang anaforis melalui pronomina persona 

I Jamak bentuk bebas). 

3) pengacuan pronomina persona III tunggal dia 

 

dia mengacu pada suami mbah Atun 

 

(30) Suami Mbah, dia meninggal 12 tahun yang lalu, 

jawabnya. (K-8/P.5) 

 

Pada kalimat (30) Dia mengacu kepada Suami Mbah Atun (kohesi 

gramatikal pengacuan eksofora yang anaforis melalui pronomina persona 

III tunggal bentuk bebas) 

 

CERNAK 4 

1) pengacuan pronomina persona III tunggal dia 

 

dia mengacu pada Abi 

 

(1) Abi senang sekali karena pada semester ini dia 

berhasil menduduki peringkat k-3 di kelasnya. (K-

3/P.1) 

 

Pada kalimat (1) Dia  mengacu kepada Abi  (kohesi gramatikal 

pengacuan endofora yang anaforis melalui pronominal persona III tunggal 

bentuk bebas) 

2) pengacuan pronomina persona III tunggal ia 

 



ia mengacu pada Abi 

 

(2)  Tepat hari minggu yang dijanjikan, abi siap-siap 

 dengan peralatan memancingnya.Tidak lupa Ia 

 membawa makanan sebagai bekal. (K-3/P.2) 

 

Pada kalimat (3) ia  mengacu kepada Abi  (kohesi gramatikal pengacuan 

eksofora yang anaforis melalui pronominal persona III tunggal bentuk 

bebas) 

3) Pengacuan pronomina persona II tunggal kamu 

 

Kamu mengacu pada Abi 

 

(5)    Abi tolong kesini sebentar Nak, Ayah ada perlu 

sebentar sama kamu, kata Ayah. (K-6/P.2) 

 

Pada kalimat (5) Kamu  mengacu kepada Abi  (kohesi gramatikal 

pengacuan endofora yang anaforis melalui pronominal persona II tunggal 

bentuk bebas) 

4) pengacuan pronomina persona I jamak kita 

 

kita mengacu pada Abi dan Ayahnya 

 

(8) Abi sepertinya acara memancing kita hari ini 

harus di tunda dulu ya Nak, enggak apa-apa kan? 

Kata Ayah tiba-tiba. (K-1/P.4 ) 

 



Pada kalimat (8) Kita  mengacu kepada Abi  dan Ayahnya (kohesi 

gramatikal pengacuan endofora yang kataforis melalui pronominal 

persona I Jamak bentuk bebas). 

5) pengacuan pronomina persona III jamak mereka 

mereka mengacu pada semut 

(9)    Biasanya kalau akan turun hujan, semut-semut akan 

mengumpulkan telur mereka dan mulai 

memanjattumpukan tanah tempat mereka tinggal. 

(K-2/P.5) 

 

Pada kalimat (9) Mereka  mengacu kepada semut  (kohesi gramatikal 

pengacuan endofora yang anaforis melalui pronominal persona III Jamak 

bentuk bebas. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis referensi pengacuan pronomina persona 

pada rubrik “Cerita Anak” dalam surat kabar harian Solopos edisi januari 

2012 dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Bentuk pengacuan pronomina persona  mencakup 3 bentuk 

pengacuan. Terdiri atas 3 bentuk pengacuan pronomina persona yaitu 

pengacuan pronomina persona bentuk I tunggal berjumlah 41, II tunggal 

berjumlah 23, bentuk III tunggal sejumlah 26. Sedangkan bentuk 

pengacuan pronomina persona bentuk I jamak berjumlah 20, II jamak 

berjumlah 6, dan III jamak berjumlah 10. Pada rubrik “Cerita Anak” 

dalam surat kabar harian Solopos edisi januari 2012 ini terdapat 

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

Makna dalam pengacuan pronomina persona ini dalam cerita anak 1 

berjudul “Susu Untuk Ikan” terdapat bentuk pengacuan persona II tunggal 

sejumlah 8, III tunggal sejumlah 7, sedangkan bentuk pengacuan persona 



jamak terdapat bentuk I jamak sejumlah 2, II jamak sejumlah 6, dan 

bentuk III jamak sejumlah 1. Cerita anak 2  berjudul “Indahnya 

Persahabatan” terdapat bentuk pengacuan persona I tunggal 4, II tunggal 

8, dan III tunggal 4. Sedangkan yang bentuk I jamak sejumlah 9, II jamak 

sejumlah 1, dan III jamak sejumlah 7. Cerita anak 3 berjudul “Mesin Cuci 

Untuk Ibu” terdapat bentuk pengacuan persona I tunggal sejumlah 36, II 

tunggal 5, dan III tunggal 6. Sedangkan bentuk jamaknya hanya terdapat 

bentuk I jamak sejumlah 2. Cerita anak 4 berjudul “Semut Sang Peramal 

Hujan” terdapat bentuk pengacuan persona II tunggal sejumlah 2, dan III 

tunggal sejumlah 10. Sedangkan yang jamak terdapat bentuk I sejumlah 5 

dan bentuk III jamak sejumlah 2. 
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