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ABSTRAK 

KOHESI GRAMATIKAL REFERENSI PADA NOVEL TARIAN BUMI 

KARYA OKA RUSMINI 

 

Aris Gumtoro, A 310 060 005 Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 

Dan Daerah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

 

Novel tarian bumi merupakan salah satu novel yang di tulis oleh seorang 

pengarang Bali bernama Oka Rusmini. Novel tersebut merupakan novel yang 

menceritakan kehidupan perempuan dalam tradisi setempat. Novel Tarian Bumi 

merupakan salah satu jenis wacana yang menarik, baik dari segi isi, maupun dari 

segi bentuk bahasa yang digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan (1) mengetahui 

bentuk kohesi gramatikal referensi persona dalam novel Tarian Bumi (2) Untuk 

mengetahui bentuk bentuk kohesi gramatikal referensi demonstratif dalam novel 

Tarian Bumi (3) untuk mengetahui kohesi gramatikal referensi komparatif dalam 

novel Tarian Bumi. 

Penelitian ini dikembangkan dengan metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Data yang dianalisis berupa kata, dan kalimat yang mengandung kohesi 

gramatikal, yang diambil dari novel Tarian bumi sebagai sumber data. 

Berdasarkan pengacuan personanya, dalam wacana novel Tarian Bumi, terdapat 

jenis jenis pengacuan persona I bentuk bebas dan terikat, pengacuan persona II 

bentuk bebas dan terikat, serta pengacuan persona III bentuk bebas dan terikat. 

Berdasarkan pengacuan demonstratifnya, dalam wacana novel Tarian Bumi 

terdapat pronomina demonstratif tempat dan pronomina demonstratif lokasional. 

Selain itu, dalam novel Tarian Bumi juga terdapat kohesi gramatikal referensi 

komparatif. 

 

 

Kata kunci: Kohesi Gramatikal Referensi, Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini 
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PENDAHULUAN 

Novel Tarian Bumi sebagai 

sebuah wacana sastra menggunakan 

bahasa sebagai medium 

penyampaian pesan dari pengarang 

kepada pembaca. Sebuah bahasa 

terdiri atas bentuk dan makna, 

demikian halnya pada bahasa yang 

digunakan dalam novel Tarian Bumi, 

memiliki bentuk dan makna. Oleh 

karena itu, hubungan antar bagian 

wacana terdiri atas dua jenis, yaitu 

kohesi dan koherensi ( Sumarlam, 

2008: 23). 

Sebagai sebuah wacana sastra, 

novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini menceritakan sisi kehidupan 

perempuan Bali, berkaitan dengan 

adat dan tradisi Bali. Selain itu, 

banyak terdapat penggunaan bahasa 

daerah, dalam hal ini adalah bahasa 

Bali, yang menjadi ciri khas Oka 

Rusmini sebagai pengarang yang 

berasal dari pulau Dewata. 

Tarian Bumi sebagai karya 

fiksi, memiliki jalinan cerita yang 

menarik. Membaca Tarian Bumi 

akan terasa ikut dalam setiap 

ketegangan yang diceritakan melalui 

tegangan cerita yang saling 

berhubungan satu sama lain. Untuk 

dapat menciptakan jalinan cerita 

yang saling berhubungan, banyak 

terdapat satuan lingual tertentu pada 

Tarian Bumi yang mengacu satuan 

lingual lain. Keberadaan hubungan 

antara satuan lingual tersebut 

menjadikan Tarian Bumi bukan 

hanya menjadi wacana sastra yang 

layak untuk dinikmati, akan tetapi 

juga menjadi sebuah wacana sastra 

yang pantas untuk diteliti. 

Wacana merupakan satuan 

bahasa terlengkap, adapun bentuk 

konkretnya dapat berupa novel, 

buku, artikel, dan sebagainya  

 

(Sumarlam, 2008: 9). Tarian Bumi 

merupakan  

salah satu bentuk satuan bahasa 

terlengkap dalam bentuk novel. 

Dalam novel Tarian Bumi, terjadi 

proses penyampaian informasi 

tentang berbagai peristiwa yang 

terdapat dalam jalinan ceritanya, dari 

penulis kepada pembaca. 

Novel Tarian Bumi merupakan 

novel karya Oka Rusmini. Novel ini 

dipilih oleh peneliti sebagai objek 

penelitian karena novel ini sangat 

menarik untuk dikaji. Sebagai sebuah 

karya sastra yang menceritakan 

perempuan dalam lingkup tradisi 

bali, Tarian Bumi merupakan sebuah 

novel yang diciptakan pengarang 

kepada pembaca memiliki daya 

sebagai wacana yang komunikatif. 

Dari uraian latar belakang 

tersebut, ada tiga masalah yang perlu 

dibahas dalam penelitian ini.  

1. Bagaimana bentuk 

kohesi gramatikal referensi persona 

dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini? 

2. Bagaimana bentuk 

kohesi gramatikal referensi 

demonstratif dalam novel Tarian 

Bumi karya Oka Rusmini? 

3. Bagaimana bentuk 

kohesi gramatikal referensi 

komparatif dalam novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini? 

Berdasarkan rumusan masalah 

di atas, ada tiga tujuan yang ingin di 

capai dalam penelitian ini. 

Mengetahui bentuk kohesi 

gramatikal referensi persona dalam 

novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini. Mengetahui bentuk kohesi 

gramatikal referensi demonstratif 

dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini. Mengetahui bentuk kohesi 
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gramatikal referensi komparatif 

dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini. 

Penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui bentuk kohesi gramatikal 

referensi persona, demonstratif, dan 

komparatif dalam novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini. Selain itu juga 

diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada pembaca 

mengenai kohesi gramatikal. Hasil 

dari penelitian ini, dapat dipakai 

sebagai acuan bahan ajar pada saat 

mengajarkan pokok bahasan kata 

ganti dan keterangan. 

Seorang peneliti pasti 

membutuhkan suatu referensi 

maupun hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan. Referensi 

tersebut, merupakan bentuk tinjauan 

pustaka yang terdapat pada suatu 

penelitian. Tinjauan pustaka 

merupakan suatu pemaparan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dan para ahli untuk 

mengetahui keaslian penelitian. 

Penelitian terdahulu yang sesuai 

dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi (2001) berjudul “ Piranti 

Kohesi Wacana Iklan Kosmetik pada 

Majalah femina”. Penelitian ini 

membahas kohesi pada wacana 

berdasarkan struktur kalimat 

pembentuk wacana iklan kosmetik 

majalah femina. Dalam penelitian 

tersebut dipaparkan hasil tentang 

penanda kohesi gramatikal dalam 

iklan kosmetik, yang terdiri atas 

referensi, substitusi, elipsis, dan 

konjungsi. Adapun penanda 

hubungan leksikal yang ada dalam 

penanda iklan kosmetik terdiri dari 

perulangan, sinonim, dan hiponim. 

Dari ketujuh piranti kohesi yang ada 

dalam wacana iklan kosmetik di 

majalah femina, yang paling 

dominan adalah pengulangan 

sebagian, penggantian, sinonim, dan 

hiponim. 

Antara penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi dengan 

penelitian ini memiliki perbedaan. 

Objek yang digunakan oleh Dewi 

adalah wacana iklan pada majalah. 

Pada penelitian ini objek yang 

digunakan adalah sebuah wacana 

sastra berbentuk novel. Namun 

antara penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi dengan penelitian ini memiliki 

kesamaan pada fokus kajian, 

keduanya memfokuskan kajian pada 

kohesi gramatikal pada sebuah 

wacana. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Rizal (2003) yang berjudul “ Analisis 

Kohesi Gramatikal Pengacuan 

Demonstratif pada Teks lagu Ari 

Lasso”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa pada teks lagu 

Ari Lasso terdapat aspek kohesi 

gramatikal pengacuan demonstratif. 

Pengacuan demonstratif tersebut 

meliputi pengacuan demonstratif 

waktu, yaitu waktu kini dengan 

penanda kohesi waktu kini, waktu 

lampau dengan penanda kohesi 

sejak, waktu yang akan datang 

dengan penanda esok, waktu netral 

dengan penanda malam, senja; 

pengacuan demonstratif tempat yaitu 

tempat yang dekat dengan penutur, 

yaitu dengan penanda kohesi di sini, 

di otakku, jagad raya, surga, hatimu. 

Peran pengacuan demonstratif 

sebagai unsur inti, unsur pelengkap, 

unsur tentang waktu, dan unsur 

keterangan subjek. Posisi pengacuan 

demonstratif sebagai penunjuk waktu 

kini, lampau, waktu yang akan 
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datang, waktu netral dan sebagai 

penunjuk tempat yang dekat dengan 

penutur, tempat yang agak jauh dari 

penutur, dan tempat yang menunjuk 

secara eksplisit. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Rizal meneliti tentang kohesi 

gramatikal. Penelitian ini juga 

meneliti tentang kohesi gramatikal. 

Meskipun penelitian Rizal dengan 

penelitian ini sama-sama mengkaji 

tentang kohesi gramatikal, penelitian 

yang dilakukan oleh Rizal lebih 

khusus, yaitu membahas pengacuan 

demonstratif. Sementara pada 

penelitian ini hanya pada kohesi 

gramatikal referensi. Selain itu objek 

yang diamati antara penelitian yang 

dilakukan oleh Rizal dengan 

penelitian ini berbeda, karena dalam 

penelitian ini, objek yang diamati 

adalah wacana novel. 

Sumiyati (2004) dalam 

penelitiannya yang berjudul “ 

Penanda Kohesi Gramatikal pada 

Surat Pernyataan Dalam Rubrik 

Konsultasi Psikologi Tabloid Nyata 

“. Dalam penelitiannya dari tiga 

objek kajiannya, Sumiyati 

menemukan kohesi gramatikal jenis 

referensi (pengacuan) terdapat pada 

semua objek tersebut. Adapun jenis 

referensi yang ada yaitu persona, 

demonstratif, dan komparatif. Kohesi 

gramatikal jenis substitusi (persona) 

yang ditemukan yaitu satuan 

gramatikal ini, itu, hal itu, hal ini, 

sana dan begini. Kohesi gramatikal 

elipsis (pelesapan kata), serta kohesi 

gramatikal dalam bentuk konjungsi 

yang ditemukan yaitu sebab-akibat, 

pertentangan, korsesif, tujuan, 

penambahan, pilihan, harapan, 

contoh dan waktu. 

Penelitian Dayadi (2008) yang 

berjudul “ Penanda Hubungan 

Substitusi pada Kolom “Jati Diri” 

Jawa Pos Edisi Januari 2008”. 

Penelitian yang dilakukan Dayadi 

tersebut memfokuskan penelitian 

pada substitusi verbal, substitusi 

Nominal, Substitusi frasial dan 

Substitusi kausal. Penelitian yang 

dilakukan Oleh Dayadi bertujuan 

untuk mendeskripsikan bentuk-

bentuk penanda hubungan substitusi, 

mendiskripsikan hubungan penanda 

hubungan substitusi, menganalisis 

ketepatan penanda hubungan 

substitusi.persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Dayadi dengan 

penelitian ini adalah sama-sama 

menganalisis tentang substitusi. 

Perbedaannya dengan penelitian ini 

adalah terletak pada kajian 

penelitian. Pada penelitian yang 

dilakukan Oleh Dayadi, 

memfokuskan penelitiannya tentang 

penanda hubungan substitusi, 

sedangkan pada penelitian ini 

mengkaji tentang referensi atau 

pengacuan pada novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini. 

Willga (2008) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Kohesi 

Gramatikal dan leksikal pada wacana 

puisi Jawa dalam kolom Geguritan 

harian solopos edisi Pebruari-Maret 

2008”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kohesi 

gramatikal yang sering muncul 

adalah referensi (persona, 

demonstratif, dan komparatif) dan 

konjungsi ( penambahan, sebab-

akibat, pertentangan, dan harapan). 

Kohesi leksikal yang sering muncul 

adalah repetisi (repetisi anafora, 

tautotes, epistrofa, dan simploke), 

sinonimi (padan kata), kolokasi 

(sanding kata), dan antonimi (lawan 

kata). 
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Antara penelitian yang 

dilakukan oleh Willga dengan 

penelitian ini memiliki kesamaan. 

Kedua penelitian sama-sama 

mengkaji kohesi gramatikal. Namun, 

penelitian yang dilakukan oleh 

Willga cakupan kajiannya lebih luas, 

karena bukan mengkaji kohesi 

gramatikalnya saja, namun juga 

meliputi pengkajian kohesi leksikal. 

Sedangkan dalam penelitian ini 

hanya akan mengkaji tentang kohesi 

gramatikal. Objek penelitian antara 

penelitian yang dilakukan oleh 

Willga dengan penelitian ini juga 

berbeda. Pada penelitian ini objek 

yang diamati adalah wacana novel. 

Wacana menurut Kridalaksana 

(1983: 179) adalah satuan bahasa 

terlengkap; dalam hierarki 

gramatikal merupakan satuan 

gramatikal tertinggi atau terbesar. 

Wacana ini direalisasikan dalam 

bentuk karangan yang utuh (novel, 

buku, ensiklopedia), paragraf dan 

kalimat atau kata yang membawa 

amanat yang lengkap. Intinya, 

sebuah wacana merupakan satuan 

bahasa yang lengkap. 

Menurut Cahyono (dalam 

Sumarlam, 2008: 12), wacana 

diidentifikasikan sebagai ilmu yang 

mengkaji organisasi wacana di atas 

tingkat kalimat atau klausa, atau 

satuan-satuan kebahasaan yang lebih 

besar seperti misalnya percakapan 

atau teks tertulis. Dalam hal ini, 

wacana merupakan ilmu yang 

digunakan untuk mengkaji satuan-

satuan kebahasaan yang lebih 

kompleks dibanding dengan kalimat 

ataupun klausa. 

Mulyana (2005: 1) 

mengemukakan bahwa wacana 

merupakan unsur kebahasaan yang 

relatif paling kompleks dan paling 

lengkap. Satuan pendukung 

kebahasaannya meliputi fonem, 

morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, 

paragraf, hingga keterangan utuh. 

Dalam hal ini wacana merupakan 

bentuk kompleks dari sebuah bahasa 

yang disusun oleh unsur fonem, 

morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, 

paragraf. 

Tarigan dalam (DjajaSudarma, 

2006: 4) mengemukakan bahwa 

wacana merupakan satuan bahasa 

yang terlengkap dan tertinggi atau 

terbesar di atas kalimat atau klausa 

dengan koherensi dan kohesi tinggi 

yang berkesinambungan yang 

mampu memiliki awal dan ahir yang 

nyata, baik disampaikan secara lisan 

maupun secara tulis. Pemahaman ini 

mengacu pada wacana yang kohesif 

dan koheren. Kohesif merupakan 

keserasian hubungan wacana 

sehingga wacana menjadi 

komunikatif dan mengandung ide. 

Kohesi adalah (1) hubungan 

yang erat antar kalimat yang satu 

dengan yang berikutnya, (2) 

keterkaitan antar unsur sintaksis atau 

struktur wacana yang ditandai antara 

lain dengan konjungsi, pengulangan, 

penyulihan, dan pelesapan (KBBI, 

2005: 579). 

Kohesi adalah keserasian 

hubungan antara unsur yang satu 

dengan unsur yang lain dalam 

wacana sehingga terciptalah wacana 

yang koheren (Djajasudarma, 2006: 

44). Kohesi merujuk pada perpautan 

bentuk, sedangkan koherensi pada 

perpautan makna. Pada umumnya 

wacana yang baik memiliki kohesi 

dan koherensi.  

Sebuah bahasa memiliki 

bentuk dan makna, demikian ini 

menyebabkan hubungan antar bagian 

wacana dapat dibedakan menjadi dua 
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jenis, yaitu hubungan bentuk 

(cohesion) dan hubungan makna 

(coherence) (Sumarlam, 2008: 23). 

Dalam sebuah wacana, kohesi 

merupakan hubungan antar bagian 

baik dari segi unsur lahir maupun 

unsur batin. Unsur lahir sebuah 

wacana, merupakan bentuk bahasa 

yang digunakan, atau dapat disebut 

aspek gramatikal. Sementara unsur 

batin sebuah wacana merupakan 

unsur makna sebuah wacana, atau 

dapat disebut sebagai aspek 

gramatikal. 

Kohesi dapat diklasifikasikan 

menjadi dua bagian, yaitu kohesi 

gramatikal dan kohesi leksikal. 

Kohesi gramatikal adalah perpaduan 

bentuk antara kalimat-kalimat yang 

diwujudkan dalam sistem gramatikal. 

Kohesi leksikal adalah perpaduan 

bentuk antara kalimat-kalimat yang 

diwujudkan dalam sistem leksikal. 

Kohesi gramatikal terdiri atas 

pengacuan, penyulihan, pelesapan, 

dan perangkaian. Kohesi leksikal 

terdiri dari pengulangan, hiponimi, 

sinonimi, antonimi, kolokasi, dan 

ekuivalensi. Penelitian ini lebih 

memfokuskan pada kohesi 

gramatikal pengacuan (referensi) 

persona, demonstratif, dan 

komparatif. 

Pengacuan atau referensi 

adalah salah satu jenis kohesi 

gramatikal yang berupa satuan 

lingual tertentu yang mengacu pada 

satuan lingual  lain (atau satuan 

acuan) yang mendahului atau 

mengikuti. Berdasarkan tempatnya 

pengacuan dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu (1) pengacuan endofora, 

yaitu pengacuan yang acuannya 

berada di dalam teks wacana 

tersebut, dan (2) pengacuan eksofora, 

yaitu pengacuan yang pengacuannya 

berada atau terdapat di luar teks 

wacana. 

Jenis kohesi yang pertama, 

pengacuan endofora berdasarkan 

arah pengacuannya dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu pengacuan 

anaforis (anaphoris referensce) dan 

pengacuan kataforis (cataphoris 

reference). Pengacuan anaforis 

adalah salah satu kohesi gramatikal 

yang berupa satuan lingual tertentu 

yang mengacu pada satuan lingual 

lain yang mendahuluinya, atau 

mengacu anteseden di sebelah kiri, 

atau mengacu pada satuan lingual 

tertentu pada unsur yang telah 

disebut terdahulu. Pengacuan 

kataforis merupakan salah satu 

kohesi gramatikal yang yang berupa 

satuan lingual tertentu yang mengacu 

pada satuan lingual lain yang 

mengikutinya, atau mengacu 

anteseden di sebelah kanan. 

Kohesi gramatikal pengacuan 

dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 

(1) pengacuan persona, (2) 

pengacuan demonstratif, dan (3) 

pengacuan komparatif. 

1) Pengacuan Persona 

Pengacuan persona 

direalisasikan melalui  pronomina 

persona (kata ganti orang) yang 

meliputi persona pertama (persona I), 

kedua (persona II), dan ketiga 

(persona III) (Sumarlam, 2008: 25). 

Pronomina tersebut meliputi tunggal 

dan jamak. Pronomina yang ada 

berupa bentuk bebas (morfem bebas) 

dan ada pula yang terikat (morfem 

terikat). Selanjutnya yang berupa 

bentuk terikat ada yang melekat di 

sebelah kiri dan disebelah kanan. 

2) Pengacuan Demonstratif 

Pengacuan demonstratif (kata 

ganti tunjuk) dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu pronominal 
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demonstratif waktu, (temporal) dan 

pronominal demonstratif tempat 

(lokasional). 

3) Pengacuan Komparatif 

Pengacuan komparatif adalah 

salah satu jenis kohesi gramatikal 

yang berdifat membandingkan dua 

hal atau lebih yang mempunyai 

kemiripan atau kesamaan dari segi 

bentuk/ wujud, sikap, watak, perilaku 

(Sumarlam, 2008: 27). 

 

METODE PENELITIAN 

Objek penelitian dalam 

penelitian ini adalah penanda kohesi 

gramatikal referensi pada novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini 

yang diterbitkan oleh PT. Gramedia 

Pustaka Utama, tahun 2007. 

Data dalam penelitian ini 

adalah kohesi gramatikal referensi 

pronominal persona I tunggal dan 

jamak, pronominal II tunggal dan 

jamak, dan pronominal III tunggal; 

kohesi gramatikal demonstratif 

waktu dan personal; dan kohesi 

gramatikal referensi komparatif 

dalam novel Tarian Bumi yang 

berupa kata, frase, kalimat atau 

paragraf. 

Sumber data dalam penelitian 

ini berisi tentang data-data yang akan 

dianalisis untuk mendapatkan 

Jawaban dari permasalahan 

penelitian. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah novel Tarian 

Bumi karya Oka Rusmini. 

Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode simak. Metode simak 

merupakan metode yang digunakan 

untuk memperoleh data dengan 

melakukan penyimakan terhadap 

penggunaan bahasa (Mahsun, 2007: 

242). Teknik lanjutan yang 

digunakan adalah teknik catat. 

Teknik catat dilakukan dengan 

mencatat data yang dapat diperoleh 

dari informasi dari kartu data 

(Mahsun, 2007: 131). 

Data berupa kata, frase, 

kalimat atau paragraf yang 

mengandung kohesi gramatikal 

referensi yang terdapat pada novel 

Tarian Bumi dikumpulkan dan 

ditulis, kemudian diklasifikasikan 

menurut kohesi gramatikalnya. 

Klasifikasi data terdiri atas kata, 

frase, kalimat dan paragraf yang 

mengandung kohesi referensi 

pronomina, demonstratif, dan 

komparatif. 

Pada tahap analisis data, 

peneliti meneliti secara langsung 

permasalahan yang terkandung 

dalam data. Demikian ini terlaksana 

dengan adanya tindakan peneliti 

yang mengamati, kemudian 

dilanjutkan dengan membedakan 

atau menguraikan masalah yang 

bersangkutan dengan cara tertentu. 

Setelah terkumpul data, pembahasan 

dilakukan dengan menggunakan 

metode agih. Metode agih 

merupakan metode yang alat 

penentunya berada dan menyatu 

dengan datanya (Muhammad, 2011: 

244). 

Data berupa kata, frase, 

kalimat dan paragraf dalam novel 

Tarian Bumi yang mengandung 

kohesi gramatikal referensi setelah 

diklasifikasi, dianalisis berdasarkan 

jenis referensinya, yaitu 

diklasifikasikan kedalam jenis 

pronomina, demonstratif, dan 

komparatif. Penanda yang 

menunjukkan jenis referensi tersebut 

dikelompokkan dan dianalisis sesuai 

dengan kata, frase, kalimat atau 

paragraf dalam novel Tarian Bumi. 
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Metode penyajian hasil analisis 

dalam penelitian ini menggunakan 

metode informal. Metode penyajian 

informal adalah metode yang 

menggunakan kata-kata biasa untuk 

merumuskan kaidah sesuai dengan 

hubungan antar kaidah (Muhammad, 

2011: 288). Data yang sudah 

dianalisis dipaparkan dengan 

menggunakan kata-kata biasa dan 

hasil ahir dari penelitian ini 

disimpulkan, yang kemudian disusun 

menjadi sebuah laporan penelitian. 
 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil 

Salah satu novel karya Oka 

Rusmini yang sarat dengan 

pemberontakan perempuan terhadap 

budaya dan adat yang merugikannya 

adalah Tarian Bumi. Tarian Bumi 

terbit pertama kali pada tahun 2000 

dan mendapat penghargaan 

“Penulisan Karya Sastra 2003” dari 

Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional Indonesia. 

Novel ini adalah salah satu karya 

yang menandai sebuah babak baru 

penulisan prosa panjang di 

Indonesia. Novel ini merupakan 

novel jkarya Oka Rusminiyang 

diterbitkan oleh gramedia Pustaka 

Utama Pada tahun2007. Tarian Bumi 

menampilkan dunia perempuan yang 

sama sekali berbeda dibandingkan 

penggambaran yang pernah ada 

dalam khasanah sastra sebelumnya. 

Perempuan dalam Tarian Bumi, 

dicitrakan sebagai sosok-sosok yang 

begitu kuat, gelisah, mandiri, radikal, 

dan memberontak.  

Lewat novel Tarian Bumi, Oka 

Rusmini menyuguhkan sebuah 

realita Bali yang dari Jauh terseksan 

Eksotik. Namun sesungguhnya 

memendam luka yang teramat dalam 

bagi penghuninya. Terutama kaum 

perempuan, yang disajikan dengan 

bahasa yang menarik. Gaya bahasa 

yang mengalir, padat dan indah serta 

kisah perjuangan perempuan Bali 

dalam mencapai kebahagiaan dan 

menghadapi realitas sosial budaya di 

sekelilingnya. 

Penelian ini mengkaji tentang 

bentuk kohesi gramatikal referensi 

persona, kohesi gramatikal referensi 

demonstratif, kohesi gramatikal 

referensi komparatif dalam novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini. 

Dalam novel Tarian bumi yang 

dalam tulisan ini kemudian disebut 

TB, kohesi gramatikal tersebar pada 

jalinan cerita yang diceritakan dalam 

novel. Untuk menganalisis kohesi 

gramatikal referensi persona pada 

novel tarian Bumi, pertama kali yang 

harus dilakukan adalah menemukan 

pronomina persona yang terdapat 

pada kalimat. Misalnya pada kalimat 

“Kau tahu Sadri, perempuan yang 

menari itu adalah perempuan yang 

kelak memiliki perjalanan yang 

sangat berat. TB: 5”. Kata “Kau” 

pada data tersebut merupakan 

pronomina persona I tunggal bentuk 

bebas yang mengacu pada unsur lain 

yang berada di dalam teks, yaitu  

Sadri. Pada data (1), persona II 

tunggal bentuk bebas “Kau” 

mengacu pada unsur lain yang 

disebutkan di depannya, yaitu Sadri. 

Oleh karena itu “Kau” pada data (1) 

merupakan kohesi gramatikal 

pengacuan endofora, karena unsur 

yang diacu terdapat di dalam teks, 

yang bersifat kataforis karena 

acuanya disebutkan kemudian, atau 

antesedennya berada di sebelah 

kanan, melalui satuan lingual berupa 
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pronomina persona II tunggal bentuk 

bebas. 

Analisis dalam penelitian ini 

menghasilkan tiga pokok bahasan, 

yaitu kohesi gramatikal referensi 

persona, kohesi gramatikal referensi 

demonstratif dan  kohesi gramatikal 

referensi komparatif dalam novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini. 

 

Pembahasan 

Pada data (1) “Perempuan itu 

mungkin perwujudan dari rasa iriku 

kepada Telaga. TB: 6” terdapat 

pronomina persona pertama tunggal 

lekat kanan yaitu pada kata “iriku”. 

Pronomina persona pada data (1) 

tersebut mengacu pada seorang tokoh 

yang bernama Luh Sadri. Pengacuan 

tersebut termasuk pada pengacuan 

anafora. Pengacuan anafora 

merupakan pengacuan yang mengacu 

pada anteseden di sebelah kiri atau 

yang mendahuluinya. Kemunculan 

Luh Sadri sebagai anteseden yang 

diacu oleh kata” –ku” pada data (1) 

disebabkan karena kalimat pada data 

(1) merupakan kata-kata yang 

diucapkan oleh Luh Sadri. Sementara 

keterangan awal mengenai Luh Sadri 

diceritakan pada kalimat sebelumnya 

“Sadri memang sering iri kepada 

telaga... TB: 6”. 

Pada data (2)” Apa 

komentarmu tentang tubuhku? TB: 

27”. Terdapat pronomina persona 

pertama tunggal terikat lekat kanan 

yang terdapat pada kata “tubuhku”. 

Pronomina persona pada data (2) 

tersebut, merupakan pronomina yang 

mengacu pada seorang tokoh yang 

bernama Sekar. Pengacuan tersebut 

termasuk ke dalam pengacuan 

anafora. Pengacuan anafora 

merupakan pengacuan yang mengacu 

pada anteseden di sebelah kiri atau 

yang mendahuluinya. Data (2), 

merupakan tuturan yang diujarkan 

oleh Sekar kepada Kenten dalam 

sebuah percakapan. Nama 

keterangan mengenai Tokoh 

bernama Sekar terdapat pada kalimat 

yang mendahului nya yaitu 

kalimat“Kenten menatap Sekar tajam 

TB: 27”. 

Kohesi gramatikal persona 

bentuk satu tunggal selanjutnya 

terdapat pada data (3). Pada data (3) 

“Aku adalah perempuan yang tak 

mengenal wajah laki-laki. TB: 28 ” 

kohesi gramatikal referensi persona 

bentuk satu terdapat pada kata 

“Aku”. Pronomina persona pada data 

(3) tersebut adalah Luh Sekar. 

Pronomina I tunggal  

 

bentuk bebas “Aku” pada data 

(2) mengacu unsur lain yang berada 

di dalam teks yang disebutkan 

sebelumnya, yaitu pada kalimat “ 

yang kutanyakan apa komentarmu 

tentang aku, Luh Sekar? TB: 28”. 

Tuturan tersebut diutarakan oleh Luh 

Sekar kepada Kenten, karena luh 

Sekar ingin mengetahui pendapat 

Kenten tentang seorang Luh Sekar di 

mata Kenten. Oleh karena itu 

pronomina persona I pada data (3) 

merupakan jenis kohesi pengacuan 

endofora, karena acuanya terdapat di 

dalam teks, serta berifat anafora, 

karena acuan  yang diacu berada 

pada kalimat yang mendahului 

kalimat tersebut. 

Kohesi gramatikal persona 

bentuk I selanjutnya terdapat pada 

data (4) “Aku juga tak pernah 

meminta tuhan memilih laki-laki itu 

untuk melengkapi wujudku sebagai 

manusia. TB: 28”. Kata “Aku” pada 

data (4), merupakan pronomina 

persona bentuk I bebas yang 
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mengacu pada unsur lain di dalam 

teks. Unsur yang diacu oleh kata 

“Aku” pada data (4) sama dengan 

unsur yang diacu oleh kata “Aku” 

pada data (3) yaitu Luh Sekar. Ini 

disebabkan karena kalimat pada data 

(3) masih merupakan tuturan yang 

diucapkan oleh Luh Sekar kepada 

Kenten. Sementara keterangan 

mengenai Luh Sekar terdapat pada 

kalimat yang mendahului data (4). 

Oleh karena itu, kata “Aku” pada 

data (4) juga merupakan jenis kohesi 

gramatikal pengacuan endofora, 

karena acuannya terdapat di dalam 

teks serta memiliki sifat anafora, 

karena acuan yang diacu terdapat 

pada kalimat yang mendahului 

kalimat pada data (4) yaitu pada 

kalimat “ yang kutanyakan apa 

komentarmu tentang aku, Luh Sekar? 

TB: 28”. 

Kohesi gramatikal persona 

bentuk satu selanjutnya terdapat pada 

data (5) “Aku mulai menangis di 

depanmu. TB: 37”. Kata “Aku” pada 

data (5) merupakan pronomina 

persona I tunggal bentuk bebas, yang 

mengacu pada unsur lain di dalam 

teks. Unsur yang diacu Kata “Aku” 

pada data (5) masih sama dengan 

unsur yang diacu oleh data (3), (4) 

dan (5) yaitu Luh Sekar. Ini karena 

kalimat pada data (5) masih 

merupakan lanjutan dari tuturan yang 

diucapkan oleh Luh Sekar kepada 

Kenten dalam percakapan antara 

keduanya. Kohesi gramatikal 

pengacuan pada data (5) merupakan 

kohesi gramatikal pengacuan 

berjenis endofora, karena yang diacu 

merupakan unsur yang disebutkan 

dalam teks. Sifat yang dimiliki 

kohesi gramatikal pengacuan pada 

data (5) adalah kataforis. Pengacuan 

kataforis merupakan salah satu 

kohesi gramatikal yang berupa 

satuan lingual tertentu yang mengacu 

pada satuan lingual lain yang 

mengikutinya atau mengacu 

anteseden di sebelah kanan. 

Keterangan mengenai luh sekar 

sebagai acuan terdapat pada kalimat 

yang mengikutinya yaitu pada 

kalimat “Luh Sekar berkata keras! 

TB: 37”. 

Kohesi gramatikal referensi 

persona bentuk I selanjutnya terdapat 

pada data (6) “Aku pantas menjadi 

penari. TB: 39”. Kata “Aku” pada 

data (6) merupakan pronomina 

persona I tunggal bentuk bebas yang 

mengacu pada unsur lain yang 

berada di dalam teks, yaitu Luh 

Sekar. Kemunculan Luh Sekar 

sebagai sesuatu yang diacu oleh kata 

“Aku” pada data (6) disebutkan pada 

kalimat sebelumnya yaitu pada 

kalimat “Luh Sekar kembali merajuk. 

TB: 39”. Kalimat pada data (6), 

merupakan tuturan yang di tuturkan 

oleh Luh Sekar kepada Kenten. 

Berdasarkan pada uraian tersebut, 

maka kata “Aku” pada data (6) 

merupakan kohesi gramatikal 

pengacuan endofora karena acuannya 

disebutkan di dalam teks, serta 

bersifat anafora karena acuan yang 

diacu terdapat pada kalimat yang 

mendahuluinya. 

Kohesi gramatikal pronomina 

persona bentuk II terdapat pada data 

(1) “Kau tahu Sadri, perempuan 

yang menari itu adalah perempuan 

yang kelak memiliki perjalanan yang 

sangat berat. TB: 5”. Kata “Kau” 

pada data (1) merupakan pronomina 

persona I tunggal bentuk bebas yang 

mengacu pada unsur lain yang 

berada di dalam teks, yaitu  Sadri. 

Pada data (1), persona II tunggal 

bentuk bebas “Kau” mengacu pada 
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unsur lain yang disebutkan di 

depannya, yaitu Sadri. Oleh karena 

itu “Kau” pada data (1) merupakan 

kohesi gramatikal pengacuan 

endofora, karena unsur yang diacu 

terdapat di dalam teks, yang bersifat 

kataforis karena acuanya disebutkan 

kemudian, atau antesedennya berada 

di sebelah kanan, melalui satuan 

lingual berupa pronomina persona II 

tunggal bentuk bebas. 

Pada data (2) “Perempuan 

brahmana itu tak akan mengerti dan 

menyentuh perasaanmu. TB: 9 ” 

terdapat pronomina persona II terikat 

lekat kanan “perasaanmu”. 

Pronomina persona II tunggal bentuk 

terikat lekat kanan “-mu” pada data 

(2) mengacu pada unsur lain didalam 

teks, yaitu Putu Sarma. Tuturan 

tersebut terjadi pada dialog antara 

seorang laki-laki dengan Putu Sarma. 

Tuturan pada data (2) merupakan 

tuturan yang diujarkan oleh laki-laki 

tersebut kepada Putu Sarma.  Oleh 

karena itu “-mu” pada data (2) 

merupakan jenis kohesi gramatikal 

endofora, karena hal yang diacu 

terdapat di dalam teks, serta bersifat 

anafora, karena hal yang diacu 

disebutkan pada kalimat sebelumnya. 

Oleh karena itu maka “-mu” pada 

data (2) merupakan jenis kohesi 

gramatikal pengacuan endofora yang 

bersifat anaforis melalui satuan 

lingual pronomina persona II tunggal 

terikat lekat kanan. 

Pada data (3) “Kau tau siapa 

dirimu? TB: 26”, terdapat pronomina 

persona II terikat lekat kanan “-mu”. 

Pronomina persona II “-mu” pada 

data (2) mengacu pada unsur lain 

yang berada di dalam teks. Unsur 

lain yang diacu oleh pronomina 

persona tersebut adalah Sekar. Unsur 

lain yang diacu tersebut terdapat 

pada kalimat sebelumnya yaitu pada 

kalimat “Sadarlah Sekar, sadar. TB: 

26”. Tuturan tersebut merupakan 

tuturan yang diujarkan oleh Kenten 

kepada Luh Sekar. Begitu pula 

tuturan pada data (3). Oleh karena 

Itu, “-mu” pada data (2) merupakan 

jenis kohesi gramatikal pengacuan 

endofora karena acuannya berada di 

dalam teks, yang bersifat anaforis 

karena acuannya disebutkan pada 

kalimat sebelumnya, melalui satuan 

lingual berupa pronomina persona II 

tunggal terikat lekat kanan. 

Pada data (4) ”Kau mulai 

berbicara aneh-aneh. TB: 27” juga 

terdapat pronomina persona II 

tunggal bebas “Kau”. Pronomina 

persona II tunggal bebas “Kau” 

mengacu pada unsur lain yang 

terdapat di dalam teks. Unsur lain 

yang diacu oleh “Kau” pada data (4) 

disebutkan pada kalimat sebelumnya, 

yaitu sekar. Tuturan pada data (4) 

merupakan tuturan lanjutan yang 

diujarkan oleh Kenten kepada Sekar. 

Oleh karena itu yang diacu “Kau” 

pada data (4) sama dengan pada data 

(3), yaitu Sekar. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka “Kau” pada data (4) 

merupakan jenis kohesi gramatikal 

pengacuan endofora, karena 

acuannya disebutkan di dalam teks. 

Kohesi gramatikal pada data (4) 

tersebut bersifat anaforis, karena hal 

yang diacu disebutkan pada kalimat 

sebelumnya, melalui satuan lingual 

berupa pronomina persona II tunggal 

terikat lekat kanan. 

Data (5) “Apa komentarmu 

tentang tubuhku? TB: 27”, terdapat 

pronomina persona II terikat lekat 

kanan “-mu”. Pronomina persona II 

“-mu” pada data (5) mengacu pada 

unsur lain yang terdapat di dalam 

teks. Data (5) merupakan tuturan 
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yang diujarkan oleh Sekar kepada 

Kenten pada sebuah diaolog. Unsur 

yang diacu oleh Pronomina persona 

II “-mu” pada data (5) adalah 

Kenten, yang disebutkan pada 

kalimat sebelumnya “Kenten, jangan 

terlalu serius memandang 

kebenaran. TB: 27”. Tuturan tersebut 

merupakan tuturan yang diujarkan 

oleh Sekar kepada kenten, sementara 

tuturan pada data (5) merupakan 

tuturan lanjutan yang di ujarkan oleh 

Sekar kepada Kenten. Berdasarkan 

uraian tersebut, “-mu” pada data (5) 

merupakan jenis kohesi gramatikal 

pengacuan endofora karena acuannya 

berada di dalam teks, yang bersifat 

anaforis karena acuannya disebutkan 

pada kalimat sebelumnya, melalui 

satuan lingual berupa pronomina 

persona II tunggal terikat lekat 

kanan. 

Data (6) “Tanggung jawab 

untuk memberimu keyakinan. TB: 

33” juga terdapat pronomina persona 

II tunggal terikat lekat kanan “-mu”. 

Pronomina persona II “-mu” pada 

data (6) mengacu pada unsur lain 

yang terdapat di dalam teks. Unsur 

lain yang diacu pada data (6) adalah 

Luh (Kenten). Data (6) merupakan 

tuturan yang diujarkan oleh Meme 

(ibu Kenten) pada sebuah dialog 

dengan Luh (Kenten). Unsur yang 

diacu pada data (6) disebutkan pada 

kalimat sebelumnya, yaitu pada 

kalimat “ Setahun, lahirlah kamu 

Luh. TB: 33”. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka “-mu” pada data (6) 

merupakan kohesi gramatikal 

pengacuan endofora, karena unsur 

yang diacu disebutkan di dalam teks, 

yang bersifat anaforis karena karena 

acuannya disebutkan sebelumnya 

atau antesedennya berada di sebelah 

kiri, melalui satuan lingual 

pronomina persona II tunggal  terikat 

lekat kanan. 

Data (7) “Kalau kau 

menemukan laki-laki yang pas, 

katakan pada Meme. TB: 33” 

terdapat pronomina persona II 

tunggal bebas “kau”. Pronomina 

persona II tunggal bebas “kau” pada 

data (7) mengacu pada unsur yang 

sama seperti unsur yang diacu pada 

data (6), yaitu Kenten. Ini karena 

data (7) merupakan tuturan lanjutan 

yang di ujarkan Meme kepada 

Kenten. Hal yang diacu pada data (7) 

merupakan unsur yang disebutkan 

dalam teks. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka  “kau” pada data (7) 

merupakan jenis kohesi gramatikal 

pengacuan endofora, karena hal yang 

diacu disebutkan di dalam teks, serta 

memiliki sifat anafora, karena 

acuanya disebutkan pada kalimat 

sebelumnya, atau antesedennya 

berada di sebelah kiri, yang 

diwujudkan melalui satuan lingual 

berupa pronomina persona II tunggal 

bentuk bebas. 

Data (8) “Aku mulai menangis 

di depanmu. TB: 37” juga terdapat 

pronomina persona II tunggal bentuk 

terikat lekat kanan “-mu”. 

Pronomina persona II “-mu” pada 

data (8) mengacu pada unsur lain 

yang terdapat di dalam teks. Unsur 

lain yang diacu pada data (8) adalah 

Luh Sekar, yang disebutkan pada 

kalimat selanjutnya, yaitu  “ Luh 

Sekar berkata keras. TB: 37”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka “-

mu” pada data (8) merupakan jenis 

kohesi gramatikal pengacuan 

endofora, karena unsur yang diacu 

disebutkan di dalam teks, yang 

bersifat kataforis, karena hal yang 

diacu disebutkan pada kalimat 

selanjutnya atau antedenya berada di 
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sebelah kanan, melalui satuan lingual 

berupa pronomina pronomina 

persona II bentuk terikat lekat kanan. 

Pada data (9) “Kau sama saja 

seperti orang barat yang tinggal di 

Bali. TB: 99” juga terdapat 

pronomina persona II tunggal bentuk 

bebas yaitu “Kau”.  pronomina 

persona II tunggal bentuk bebas 

“Kau” pada data (9) mengacu pada 

unsur lain yang disebutkan dalam 

teks. Unsur lain yang diacu tersebut 

adalah perempuan Belanda. Unsur 

lain yang diacu oleh “Kau” pada data 

(9) disebutkan pada kalimat 

sebelumnya yaitu pada kalimat 

“suara perempuan Belanda itu 

terdengar penuh getaran. TB: 99”. 

Tuturan pada data (9) mrupakan 

ujaran Kambren yang diujarkan 

ketika berdialog dengan perempuan 

Belanda. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka “Kau” pada data (9) 

merupakan kohesi gramatikal 

pengacuan endofora, karena unsur 

yang diacu disebutkan dalam teks. 

Kohesi gramatikal pengacuan 

endofora pada data (9) bersifat 

anaforis, karena unsur yang diacu 

disebutkan pada kalimat sebelumnya. 

Kohesi gramatikal pada data (9) 

diwujudkan melalui satuan lingual 

berupa pronomina persona II tunggal 

bentuk bebas. 

Pada data (1) “Dia seperti 

bertarung dengan dirinya. TB: 3” 

terdapat pronomina persona III 

tunggal bentuk bebas “Dia”. 

Pronomina persona III tunggal 

bentuk bebas “Dia” pada data (1) 

mengacu pada unsur lain yang 

disebutkan di dalam teks. Unsur yang 

diacu tersebut adalah Telaga, yang 

disebutkan pada kalimat sebelumnya 

“Telaga terus memaki dirinya. TB: 

3”. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka “Dia” pada data (1) merupakan 

kohesi gramatikal pengacuan 

endofora, karena unsur yang diacu 

disebutkan dalam teks. Kohesi 

gramatikal pengacuan endofora pada 

data (1) bersifat anaforis, karena 

unsur yang diacu disebutkan pada 

kalimat sebelumnya. Kohesi 

gramatikal pada data (1) diwujudkan 

melalui satuan lingual berupa 

pronomina persona II tunggal bentuk 

bebas. 

Pada data (2) “Karena dia 

tahu, sesuatu telah dimasukkan 

ibunya di tubuhnya. TB: 9” terdapat 

pronomina persona III tunggal 

bentuk bebas “dia” dan juga terdapat 

pronomina persona tunggal terikat 

lekat kanan “-nya”. Kedua 

pronomina persona tersebut mengacu 

pada unsur yang sama yang terdapat 

pada teks. Unsur yang diacu oleh 

keduanya adalah Telaga, yang 

disebutkan pada kalimat sebelumnya 

“ Telaga hanya bisa diam 

mendengar semua itu. TB: 9”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

“dia” dan “-nya” pada data (2) 

merupakan kohesi gramatikal 

penmgacuan endofora, karena hal 

yang diacu disebutkan di dalam teks, 

yang  memiliki sifat anaforis karena 

hal yang disebutkan berada di 

sebelumnya.  Kohesi gramatikal 

penmgacuan endofora yang bersifat 

kataforis pada data (2) ditandai 

dengan adanya satuan lingual berupa 

pronomina persona III tunggal bebas 

dan peronomina persona tunggal 

terikat lekat kanan. 

Data (3) “Bagi Telaga, dialah 

lelaki idiot yang harus dipanggil 

dengan nama yang sangat agung. 

TB: 11” terdapat pronomina persona 

III tunggal bentuk terikat lekat kiri 

“dia-”. pronomina persona tersebut 
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mengacu pada unsur yang terdapat 

pada teks. Unsur yang diacu adalah 

Aji, yang disebutkan pada kalimat 

sesudahnya “ Aji, Ayah. TB:11”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

“dia-” pada data (3) merupakan 

kohesi gramatikal penmgacuan 

endofora, karena hal yang diacu 

disebutkan di dalam teks, yang  

memiliki sifat kataforis karena hal 

yang diacu disebutkan pada kalimat 

di sebelah kanan, atau antesedenya 

berada di sebelah kanan.  Kohesi 

gramatikal penmgacuan endofora 

yang bersifat kataforis pada data (3) 

ditandai dengan adanya satuan 

lingual berupa pronomina persona III 

tunggal terikat lekat kiri. 

Data (4) “Hanya dengan cara 

itu, mereka sadar. TB: 25” terdapat 

pronomina persona III jamak bentuk 

bebas “mereka”. Pronomina persona 

tersebut mengacu pada unsur yang 

terdapat pada teks. Unsur yang diacu 

adalah perempuan Bali, yang 

disebutkan pada kalimat sebelumnya 

“ perempuan bali itu, luh, 

perempuan yang tidak terbiasa 

mengeluarkan keluhan.TB:25”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

“mereka” pada data (4) merupakan 

kohesi gramatikal pengacuan 

endofora, karena hal yang diacu 

disebutkan di dalam teks, yang  

memiliki sifat anaforis karena hal 

yang diacu disebutkan pada kalimat 

di sebelah kanan, atau antesedenya 

berada di sebelah kanan.  Kohesi 

gramatikal penmgacuan endofora 

yang bersifat anaforis pada data (3) 

ditandai dengan adanya satuan 

lingual berupa pronomina persona III 

jamak bentuk bebas. 

Data (5) “Ada dua gumpalan 

daging yang menyembul di dadanya. 

TB: 31” terdapat pronomina persona 

III tunggal bentuk terikat lekat kanan 

“-nya”. pronomina persona tersebut 

mengacu pada unsur yang terdapat 

pada teks. Unsur yang diacu adalah 

perempuan, yang disebutkan pada 

kalimat sebelumnya  “ sejak 

dilahirkan sebagai perempuan, .... 

TB: 30”. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka “-nya” pada data (5) 

merupakan kohesi gramatikal 

penmgacuan endofora, karena hal 

yang diacu disebutkan di dalam teks, 

yang  memiliki sifat kataforis karena 

hal yang diacu disebutkan pada 

kalimat di sebelah kanan, atau 

antesedenya berada di sebelah kanan.  

Kohesi gramatikal penmgacuan 

endofora yang bersifat kataforis pada 

data (5) ditandai dengan adanya 

satuan lingual berupa pronomina 

persona III tunggal terikat lekat 

kanan. 

Data (6) “Mereka tidak pernah 

menghargai perempuan. TB: 34” 

terdapat pronomina persona III 

jamak bentuk bebas  “Mereka”. 

Pronomina persona tersebut mengacu 

pada unsur yang terdapat pada teks. 

Unsur yang diacu adalah laki-laki, 

yang disebutkan pada kalimat 

sebelumnya “ aku benci semua laki-

laki yang membicarakan perempuan 

dengan tidak terhormat. TB:11”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

“Mereka” pada data (6) merupakan 

kohesi gramatikal penmgacuan 

endofora, karena hal yang diacu 

disebutkan di dalam teks, yang  

memiliki sifat anaforis karena hal 

yang diacu disebutkan pada kalimat 

di sebelumnya, atau antesedenya 

berada di sebelah kanan.  Kohesi 

gramatikal penmgacuan endofora 

yang bersifat kataforis pada data (6) 

ditandai dengan adanya satuan 
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lingual berupa pronomina persona III 

jamak  bentuk bebas. 

Data (7) “Lalu sekar mengusap 

air matanya dengan kasar. TB: 39” 

terdapat pronomina persona III 

tunggal bentuk terikat lekat kanan “-

nya”. pronomina persona tersebut 

mengacu pada unsur yang terdapat 

pada teks. Unsur yang diacu adalah 

Sekar yang disebutkan sebelumnya. 

Tuturan pada data (7) merupakan 

ujaran yang menceritakan hal yang 

dilakukan oleh Sekar. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka “-nya” pada 

data (7) merupakan kohesi 

gramatikal penmgacuan endofora, 

karena hal yang diacu disebutkan di 

dalam teks, yang  memiliki sifat 

naforis karena hal yang diacu 

disebutkan sebelumnya, atau 

antesedenya berada di sebelah kiri.  

Kohesi gramatikal penmgacuan 

endofora yang bersifat anaforis pada 

data (7) ditandai dengan adanya 

satuan lingual berupa pronomina 

persona III tunggal terikat lekat 

kanan. 

Data (8) “Mereka berbicara 

lewat mata. TB: 100” terdapat 

pronomina persona III jamak bentuk 

bebas  “Mereka”. Pronomina 

persona tersebut mengacu pada unsur 

yang terdapat pada teks. Unsur yang 

diacu adalah Luh Kambren dan Jean 

Paupiere, yang disebutkan pada 

kalimat sebelumnya “ perbedaan 

yang begitu banyak antara Luh 

Kambren dan Jean Paupiere..... 

TB:11”. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka “Mereka” pada data (6) 

merupakan kohesi gramatikal 

penmgacuan endofora, karena hal 

yang diacu disebutkan di dalam teks, 

yang  memiliki sifat anaforis karena 

hal yang diacu disebutkan pada 

kalimat di sebelumnya, atau 

antesedenya berada di sebelah kiri.  

Kohesi gramatikal penmgacuan 

endofora yang bersifat kataforis pada 

data (6) ditandai dengan adanya 

satuan lingual berupa pronomina 

persona III jamak  bentuk bebas. 

Data (9) “Ketika dia dikontrak 

menari di galeri. TB: 101” terdapat 

pronomina persona III tunggal 

bentuk bebas “dia”. Pronomina 

persona tersebut mengacu pada unsur 

yang terdapat pada teks. Unsur yang 

diacu adalah Kambren, yang 

disebutkan pada kalimat sebelumnya 

“ komentar itulah yang didengar 

Kambren,.... TB:101”. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka “dia” pada data 

(9) merupakan kohesi gramatikal 

penmgacuan endofora, karena hal 

yang diacu disebutkan di dalam teks, 

yang  memiliki sifat anaforis karena 

hal yang diacu disebutkan pada 

kalimat di yang mendahuluinya, atau 

antesedenya berada di sebelah kanan.  

Kohesi gramatikal penmgacuan 

endofora yang bersifat kataforis pada 

data (9) ditandai dengan adanya 

satuan lingual berupa pronomina 

persona III tunggal bentuk bebas. 

Data (10) “Penduduk 

mengepung galeri dan memukulinya. 

TB: 102” terdapat pronomina 

persona III tunggal bentuk terikat 

lekat kanan “-nya”. Pronomina 

persona tersebut mengacu pada unsur 

yang terdapat pada teks. Unsur yang 

diacu adalah pelukis jerman yang 

disebutkan sebelumnya. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka “-nya” pada 

data (10) merupakan kohesi 

gramatikal penmgacuan endofora, 

karena hal yang diacu disebutkan di 

dalam teks, yang  memiliki sifat 

naforis karena hal yang diacu 

disebutkan sebelumnya, atau 

antesedenya berada di sebelah kiri.  
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Kohesi gramatikal penmgacuan 

endofora yang bersifat anaforis pada 

data (10) ditandai dengan adanya 

satuan lingual berupa pronomina 

persona III tunggal terikat lekat 

kanan. 

Data (11) “Seharusnya hanya 

dia yang bisa mengobati dirinya 

sendiri. TB: 104” terdapat 

pronomina persona III tunggal 

bentuk bebas “dia”. Pronomina 

persona tersebut mengacu pada unsur 

yang terdapat pada teks. Unsur yang 

diacu adalah Luh Dampar, yang 

disebutkan pada kalimat sebelumnya 

“ bersukurlah kau dicintai 

perempuan seperti Luh dampar. 

TB:103”. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka “dia” pada data (11) 

merupakan kohesi gramatikal 

penmgacuan endofora, karena hal 

yang diacu disebutkan di dalam teks, 

yang  memiliki sifat anaforis karena 

hal yang diacu disebutkan pada 

kalimat yang mendahuluinya, atau 

antesedenya berada di sebelah kanan.  

Kohesi gramatikal penmgacuan 

endofora yang bersifat anaforis pada 

data (11) ditandai dengan adanya 

satuan lingual berupa pronomina 

persona III tunggal bentuk bebas. 

Pengacuan demonstratif (kata 

ganti tunjuk) dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu pronominal 

demonstratif waktu, (temporal) (kini, 

dan sekarang) lampau (besok dan 

yangakan datang) dan pronominal 

demonstratif tempat (lokasional) 

(dekat: sini, ini/ agak jauh: situ, itu/ 

jauh: sana/ dan menunjuk tempat 

secara eksplisit: Solo, Yogja, dst).  

Pada data (1) “Bocah 

perempuan itu tersenyum, 

dipeluknya telaga erat-erat. TB: 2”, 

terdapat pronomina demonbstratif  

tempat “itu” yang letaknya agak 

dekat dengan penutur.  Pronomina 

demonbstratif  tempat “itu” pada 

data (1) mengacu pada tempat 

seorang bocah perempuan yang tidak 

jauh letaknya dari penutur.  

Pronomina demonstratif tempat 

berupa “itu”, juga terdapat pada data  

(2),(3),(4),(5),(8),(10),(12),(13). 

Keseluruhan data tersebut 

mengandung pronomina demonstratif 

tempat yang letaknya agak dekat 

dengan penutur. Pronomina 

demonstratif tempat selanjutnya 

terdapat pada data (6) dan (9). Pada 

data (6) dan (9) pronomina persona 

demonstratif diwujudkan dengan 

“ini”. Pronomina persona 

demonstratif tempat pada data (6) 

dan (9) merupakan pronomina 

demonstratif tempat yang dekat 

dengan penutur. 

Pada data (7) “Pintu rumah 

tertutup rapat. TB: 12” terdapat 

pronomina demonstratif lokasional 

yang menyebutkan secara langsung 

“Pintu rumah”. Pronomina 

demonstratif lokasional yang 

menyebutkan tempat secara langsung 

juga terdapat pada data (11) “Kau 

sama saja seperti orang barat yang 

tinggal di Bali. TB: 99”. Pada data 

(11) pronomina demonstratif 

lokasional terdapat pada penyebutan 

lokasi secara langsung “Bali”. 

Pengacuan komparatif adalah 

salah satu jenis kohesi gramatikal 

yang bersifat membandingkan dua 

hal atau lebih yang mempunyai 

kemiripan atau kesamaan dari segi 

bentuk/ wujud, sikap, watak, perilaku 

(Sumarlam, 2008: 27). Misalnya 

“tidak berbeda dengan ibunya nita 

itu cantik, baik hati, dan 

menyenangkan”.  

Pada data (1) “Laki-laki ini 

juga tidak pernah tahu nilai harga 
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dirinya sama seperti anjingnya. TB: 

13”. Satuan lingual sama seperti 

pada data (1) adalah pengacuan 

komparatif. Pengacuan komparatif 

adalah salah satu jenis kohesi 

gramatikal yang bersifat 

membandingkan dua hal atau lebih 

yang mempunyai kemiripan atau 

kesamaan dari segi bentuk/ wujud, 

sikap, watak, perilaku. Satuan lingual 

sama seperti pada data (1) berfungsi 

untuk membandingkan antara nilai 

harga diri seorang laki-laki dengan 

nilai harga didi seekor anjing 

peliharaan.  

Pengacuan komparatif 

selanjutnya terdapat pada data (2) 

“Kau sama saja seperti orang barat 

yang tinggal di Bali. TB: 99”. 

Pengacuan komparatif yang 

berfungsi membandingkan terdapat 

pada satuan lingual sama saja 

seperti. Pengacuan komparatif adalah 

salah satu jenis kohesi gramatikal 

yang bersifat membandingkan dua 

hal atau lebih yang mempunyai 

kemiripan atau kesamaan dari segi 

bentuk/ wujud, sikap, watak, 

perilaku. Satuan lingual sama saja 

seperti berfungsi untuk 

membandingkan sifat yang dimiliki 

oleh kau dengan sifat-sifat yang 

dimiliki oleh orang-orang Barat yang 

tinggal di Bali. 

Pengacuan komparatif 

selanjutnya terdapat pada data (3) 

“Ibunya juga sering menasihati 

dengan cara-cara yang aneh sama 

seperti cara menasihati yang 

dilakukan oleh neneknya TB: 74”. 

Pengacuan komparatif adalah salah 

satu jenis kohesi gramatikal yang 

bersifat membandingkan dua hal atau 

lebih yang mempunyai kemiripan 

atau kesamaan dari segi bentuk/ 

wujud, sikap, watak, perilaku. Pada 

data (3) Pengacuan komparatif yang 

berfungsi membandingkan terdapat 

pada satuan lingual sama saja 

seperti. Pengacuan komparatif pada 

data (3) tersebut berfungsi untuk 

membandingkan kesamaan cara 

menasihati yang ilakukan oleh ibu 

dengan nenek. 

Pengacuan komparatif 

selanjutnya terdapat pada data (4), 

“Biji matanya mirip pisau yang 

sangat runcing dan selalu siap 

melukai orang-orang yang tidak 

disukai TB: 76”. Pengacuan 

komparatif adalah salah satu jenis 

kohesi gramatikal yang bersifat 

membandingkan dua hal atau lebih 

yang mempunyai kemiripan atau 

kesamaan dari segi bentuk/ wujud, 

sikap, watak, perilaku. Pada data (4) 

Pengacuan komparatif yang 

berfungsi membandingkan terdapat 

pada satuan lingual mirip. Pengacuan 

komparatif pada data (4) tersebut 

berfungsi untuk membandingkan 

kesamaan antara rambut yang 

dipotong pendek dengan rambut laki-

laki. 

Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari Penelitian yang 

dilakukan oleh Willga (2008) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Kohesi 

Gramatikal dan Leksikal pada 

Wacana Puisi Jawa dalam kolom 

Geguritan Harian Solopos Edisi 

Pebruari-Maret 2008”. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh 

Willga, meneliti tentang kohesi 

gramatikal dan kohesi leksikal pada 

wacana puisi jawa dalam kolom 

Geguritan harian umum Solopos. 

Pada penelitian ini, pokok kajian 

yang diteliti memiliki kesamaan 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Willga. Akan tetapi objek yang 

diamati dan masalah yang diteliti 
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memiliki perbedaan. Jika pada 

penelitian Willga meneliti kohesi 

gramatikal dan leksikal, maka dalam 

penelitian ini hanya lebih sempit, 

yaitu hanya mengkaji kohesi 

gramatikal. 

Objek yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah wacana sastra 

yang berbentuk novel. Novel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini. Sesuai judul yang dipilih 

dan rumusan masalahnya, penelitian 

ini menghasilkan tiga pokok 

pembahasan yaitu bentuk kohesi 

gramatikal referensi persona dalam 

novel Tarian Bumi, bentuk kohesi 

gramatikal referensi demonstratif 

dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini dan kohesi gramatikal 

referensi komparatif dalam novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini. 

Penelitian ini juga merupakan 

pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rizal (2003) yang 

berjudul “ Analisis Kohesi 

Gramatikal Pengacuan Demonstratif 

pada Teks lagu Ari Lasso”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa 

pada teks lagu Ari Lasso terdapat 

aspek kohesi gramatikal pengacuan 

demonstratif. Pengacuan 

demonstratif tersebut meliputi 

pengacuan demonstratif waktu, yaitu 

waktu kini dengan penanda kohesi 

waktu kini, waktu lampau dengan 

penanda kohesi sejak, waktu yang 

akan datang dengan penanda esok, 

waktu netral dengan penanda malam, 

senja; pengacuan demonstratif 

tempat yaitu tempat yang dekat 

dengan penutur, yaitu dengan 

penanda kohesi di sini, di otakku, 

jagad raya, surga, hatimu. Peran 

pengacuan demonstratif sebagai 

unsur inti, unsur pelengkap, unsur 

tentang waktu, dan unsur keterangan 

subjek. Posisi pengacuan 

demonstratif sebagai penunjuk waktu 

kini, lampau, waktu yang akan 

datang, waktu netral dan sebagai 

penunjuk tempat yang dekat dengan 

penutur, tempat yang agak jauh dari 

penutur, dan tempat yang menunjuk 

secara eksplisit. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Rizal meneliti tentang kohesi 

gramatikal. Penelitian ini juga 

meneliti tentang kohesi gramatikal. 

Meskipun penelitian Rizal dengan 

penelitian ini sama-sama mengkaji 

tentang kohesi gramatikal, penelitian 

yang dilakukan oleh Rizal lebih 

khusus, yaitu membahas pengacuan 

demonstratif. Sementara pada 

penelitian ini hanya pada kohesi 

gramatikal referensi. Selain itu objek 

yang diamati antara penelitian yang 

dilakukan oleh Rizal dengan 

penelitian ini berbeda, karena dalam 

penelitian ini, objek yang diamati 

adalah wacana novel. 

Penelitian ini juga merupakan 

pengembangan Penelitian yang 

dilakukan oleh Dayadi (2008) yang 

berjudul “ Penanda Hubungan 

Substitusi pada Kolom “Jati Diri” 

Jawa Pos Edisi Januari 2008”. 

Penelitian yang dilakukan Dayadi 

tersebut memfokuskan penelitian 

pada substitusi verbal, substitusi 

Nominal, Substitusi frasial dan 

Substitusi kausal. Penelitian yang 

dilakukan Oleh Dayadi bertujuan 

untuk mendeskripsikan bentuk-

bentuk penanda hubungan substitusi, 

mendiskripsikan hubungan penanda 

hubungan substitusi, menganalisis 

ketepatan penanda hubungan 

substitusi. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Dayadi dengan 

penelitian ini adalah sama-sama 
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menganalisis tentang substitusi. 

Perbedaannya dengan penelitian ini 

adalah terletak pada kajian 

penelitian. Pada penelitian yang 

dilakukan Oleh Dayadi, 

memfokuskan penelitiannya tentang 

penanda hubungan substitusi, 

sedangkan pada penelitian ini 

mengkaji tentang referensi atau 

pengacuan pada novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pengacuan persona 

direalisasikan melalui  pronomina 

persona (kata ganti orang) yang 

meliputi persona pertama (persona I), 

kedua (persona II), dan ketiga 

(persona III) (Sumarlam, 2008: 25). 

Pronomina tersebut meliputi tunggal 

dan jamak. Pronomina yang ada 

berupa bentuk bebas (morfem bebas) 

dan ada pula yang terikat (morfem 

terikat). Selanjutnya yang berupa 

bentuk terikat ada yang melekat di 

sebelah kiri dan disebelah kanan. 

Berdasarkan pengacuan personanya, 

dalam wacana novel Tarian Bumi, 

terdapat jenis jenis pengacuan 

persona I bentuk bebas dan terikat, 

pengacuan persona II bentuk bebas 

dan terikat, serta pengacuan persona 

III bentuk bebas dan terikat.  

Kohesi gramatikal pronomina 

persona yang terdapat dalam wacana 

novel Tarian Bumi, berjenis 

endofora, karena hal yang di acu 

disebutkan dalam teks, dengan sifat 

yang dimiliki meliputi anaforis dan 

kataforis. Kohesi gramatikal 

demonstratif dalam novel Tarian 

Bumi karya Oka Rusmini, terdiri atas 

Pengacuan demonstratif (kata ganti 

tunjuk) pronominal demonstratif 

tempat (lokasional) (dekat: ini/ agak 

jauh: itu). Kohesi gramatikal 

referensi komparatif juga terdapat 

dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini. Dalam Tarian Bumi, kohesi 

gramatikal referensi. 

 

Implikasi 

Apabila guru bahasa Indonesia 

(SMP dan SMA) ingin menjadikan 

hasil penelitian ini sebagai salah satu 

muatan yang terdapat dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang memungkinkan untuk 

menerapkan hasil penelitian ini 

adalah pada standar kompetensi 

berbicara dan standar kompetensi 

menulis, dan standar kompetensi 

menyimak. Standar kompetensi 

berbicara menulis, menyimak 

memungkinkan untuk menerapkan 

hasil penelitian ini.  

 

Saran 

Di dalam penelitian ini, hanya 

membahas tiga hal yakni kohesi 

gramatikal pronomina persona, 

kohesi gramatikal demonstratif dan 

kohesi gramatikal komparatif dalam 

Novel Tarian Bumi.   Padahal 

sesungguhnya masih banyak aspek 

yang masih bisa ditelaah melalui 

berbagai pendekatan yang berbeda-

beda. Oleh karena itu, pihak-pihak 

yang berminat unutk mengadakan 

penelitian di bidang bahasa, 

khususnya para mahasiswa jurusan 

bahasa dan sastra Indonesia 

disarankan untuk melakukan 

penelitian sejenis dengan membahas 

aspek yang berbeda.  
 

 



21 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Dayadi, Anton. 2008. “Penanda Kohesi Substitusi pada Wacana Kolom “Jati Diri” 

Jawa Pos Edisi Bulan Januari 2008”. Surakarta: UMS. 

Depdiknas. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Dewi, Ratna Sari. 2001. “Piranti Kohesi Wacana Iklan Kosmetik pada Majalah 

Femina”. Surakarta: UMS. 

Djajasudarma, Fatimah. 2006. Wacana Pemahaman dan Hubungan Antar Unsur. 

Bandung: Refika Aditama. 

Khoriah. 2008. “Analisis Pemakaian Konjungsi dalam Judul Unik Surat Kabar 

Harian Meteor Edisi Agustus 2007”. Surakarta. UMS. 

Kridalaksana, Harimurti. 1983. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

Kridalaksana, Harimurti. 1993. Sintaksis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Mahsun. 2007. Metode Penelitian Bahasa (Tahapan Strategi, Metode dan 

Tekniknya. Edisi refisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Mulyana. 2005. Kajian Wacana. Yogyakarta: Tria Wacana. 

Muhammad 2011. Metode Penelitian Bahasa. AR-RUZZ Media. 

Rizal, Zubaidah. 2003. “Analisis Kohesi Gramatikal Pengacuan Demonstratif 

pada Teks Lagu Ari Lasso”. Surakarta: UMS. 

Rusmini, Oka. 2008. Tarian Bumi. Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama. 

Sumarlam. 2008. Teori dan Praktik Analisis Wacana. Surakarta: Pustaka Caraka. 

Sumiati, Zami. 2004. “Penanda Kohesi Gramatikal pada Surat Pernyataan dalam 

Rubrik Konsultasi Psikologi Tabloid Nyata”. Surakarta: UMS. 

Willga, Farah. 2008. “Kohesi Gramatikal dan Leksikal Pada Wacana Puisi Jawa 

dalam Kolom Geguritan Harian Solopos Edisi Februari-Maret 2008”. 

Surakarta: UMS. 

 

 

 


