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A. PENDAHULUAN 

Keutuhan struktur wacana dijalin oleh komponen kewacanaan. Suatu 

rangkaian kalimat dikatakan menjadi struktur wacana bila di dalamnya terdapat 

hubungan emosional (maknawi) antara bagian yang satu dengan yang lainnya. 

Sebaliknya, suatu rangkaian kalimat belum tentu bisa disebut sebagai wacana 

apabila tiap-tiap kalimat dalam wacana itu memiliki makna sendiri-sendiri dan 

tidak berkaitan secara semantis. Wacana yang utuh adalah wacana yang lengkap, 

yaitu mengandung aspek-aspek yang terpadu dan menyatu (Mulyana, 2005:25).  

Wacana mempunyai dua unsur utama yang mendukung, yaitu unsur dalam 

(internal) dan unsur luar (eksternal).  Unsur luar wacana yang menarik untuk 

diteliti adalah pengacuan atau referensi. Menurut Mulyana (2005:15) secara 

tradisional, pengacuan adalah hubungan antara kata dengan benda (orang, 

tumbuhan, sesuatu lainnya) yang dirujuk. Sumarlam (2010:23) menjelaskan 

bahwa pengacuan eksofora apabila acuannya berada atau terdapat di luar teks 

wacana. Pengacuan eksofora sering digunakan dalam suat kabar pada penulisan 

opini. Penulis dalam membuat sebuah opini diperlukan sebuah acuan di luar teks, 

acuan tersebut terdapat beberapa jenis, contohnya jenis pengacuan pada undang-

undang, buku, dan orang. Penulis dalam membuat opini menggunakan 

pengacuan eksofora untuk membandingkan atau menegaskan opininya agar 

pembaca lebih mudah memahami maksud yang ingin disampaikannya. 

Masalah lain yang menarik untuk diteliti selain jenis dan fungsi pengacuan 

adalah peta pengacuan eksofora. Peta pengacuan menarik diteliti untuk 

mengetahui di mana penulis meletakkan acuan sebagai penegas atau pembanding 

opini yang dibuatnya. Surat kabar Jawa Pos dipilih karena Jawa Pos merupakan 

surat kabar nasional yang diminati masyarakat Indonesia dan tersebar di seluruh 

Jawa Timur, Bali, dan sebagian Jawa Tengah dan DIY. Berdasarkan latar 

belakang di atas, peneliti mengkaji secara lebih mendalam tentang jenis, fungsi, 
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dan peta pengacuan eksofora dalam wacana opini pada surat kabar Jawa Pos 

edisi September-Oktober 2013.  

Ada tiga rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. (1) 

Bagaimana jenis pengacuan eksofora dalam wacana opini Jawa Pos edisi 

September-Oktober 2013. (2) Bagaimana fungsi pengacuan eksofora dalam 

wacana opini Jawa Pos edisi September-Oktober 2013,. (3) Bagaimana peta 

pengacuan eksofora dalam wacana opini Jawa Pos edisi September-Oktober 

2013. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deksriptif kualitatif. Strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

terpancang karena permasalahan dalam penelitian ini sudah ditentukan dalam 

rumusan masalah. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kalimat-kalimat yang menggunakan pengacuan eksofora dalam wacana opini 

pada surat kabar Jawa Pos edisi September-Oktober 2013.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahasa tulis 

berupa wacana opini Jawa Pos edisi September-Oktober 2013. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  teknik simak dan teknik catat. 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

data. Menurut Wirawan (2011:156) triangulasi data adalah mempergunakan 

berbagai sumber data/informasi. Dalam teknik triangulasi ini adalah 

mengelompokkan para pemangku kepentingan program dan mempergunakannya 

sebagai sumber data/informasi. Triangulasi data dipilih mengingat data dalam 

penelitian mempergunakan berbagai sumber data opini Jawa Pos edisi 

September-Oktober 2013.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

padan dengan teknik pilah unsur penentu. Adapun alatnya adalah daya pilah yang 

bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya. Daya pilah yang digunakan adalah 
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daya pilah pembeda referen. Perbedaan referen atau sosok teracu yang ditunjuk 

oleh kata itu harus diketahui lebih dahulu (Sudaryanto, 1993:22). 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Jenis Pengacuan Eksofora 

Jenis Pengacuan eksofora pada opini di surat kabar Jawa Pos dapat dibagi 

menjadi lima, sebagai berikut. 

a. Pengacuan eksofora yang mengacu pada undang-undang 

Pengacuan eksofora jenis ini adalah pengacuan yang mengacu di 

luar teks yaitu berupa undang-undang. Berikut jenis pengacuan eksofora 

yang mengacu pada undang-undang. 

1) Meski  Dul telah menewaskan enam orang, secara hukum dia tidak 

boleh ditahan. Pasal 32 (2) UU Sistem Peradilan Anak mengatur 

penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat 

berikut: a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 

b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 

(tujuh) tahun. (SD10P9) 

2) Bila ada orang yang menggunakan bahasa asing dalam bahasa 

Indonesia, sebenarnya mereka telah melanggar UU No 24 tahun 

2009, mulai pasal 25 hingga pasal 45. Misalnya, bila presiden sering 

menggunakan istilah asing yang membuat bahasanya campur-campur, 

berarti dia telah melanggar pasal 28: Bahasa Indonesia wajid 

digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat 

negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri, serta 

pasal 33 (1): Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi 

resmi dilingkunyan kerja pemerintahan swasta. (SD18P13) 

 

b. Pengacuan eksofora yang mengacu pada surat kabar 

Pengacuan eksofora jenis ini adalah pengacuan yang mengacu di 

luar teks berupa surat kabar. Berikut jenis pengacuan eksofora yang 

mengacu pada surat kabar. 

1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP baru saja usai. Momentum 

yang diharapkan jadi ajang pendeklarasian Gubernur DKI Joko 

Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) ternyata tidak 
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terjadi. Ketua umum DPP PDIP Megawati dalam pidato politik saat 

rakernas justru meminta dulang suara dalam pemilu legislatif (pileg) 

agar PDIP bisa mengusung kader sendiri (Jawa Pos, 9/9). (SD14P1) 

2) Berkenaan dengan keberatan Jokowi, Menperin M.S. Hidayat 

memberi komentar: “kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada 

rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang 

mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyak kecil 

yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah.” Kata 

Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (Kompas 

online, 12/9/2013). (SD19P3) 

 

c. Pengacuan eksofora yang mengacu pada buku 

Pengacuan eksofora jenis ini adalah pengacuan yang mengacu di 

luar teks berupa bagian buku. Berikut jenis pengacuan eksofora yang 

mengacu pada buku. 

1) Bernd H. Scihmitt dalam bukunya, There’s Show Businness 

(2004),menyatakan konsumen kini menilai sebuah produk barang jasa 

(brand) dari suatu perusahaan berdasar pengalaman yang pernah 

dialaminya. (SD44P5) 

 

d. Pengacuan eksofora yang mengacu pada peristiwa 

Pengacuan eksofora jenis ini adalah pengacuan yang mengacu di 

luar teks berupa peristiwa penting atau bersejarah. Berikut jenis 

pengacuan eksofora yang mengacu pada peristiwa. 

1) Kemarin, 2 September 2013, pukul 07.00 telah berpulang salah 

seorang tokoh dan pakar sosiologi hukum; Prof Soetandyo 

Wignjosoebroto MPA. Meski saya sudah menduga, tetap saja 

kepergian Pka Tandyo terasa mengejutkan. (SD03P1) 

2) Banyuwangi, sebagai kota yang dikenal dengan kekayaan seni-

budaya, kini juga terus berusaha mengemas potensi itu ke dalam 

pariwisata event melalui ajang Banyuwangi Festival yang 

diselenggarakan September-Desember 2013. Tahun ini adalah 

perhelatan kedua Banyuwangi Festival. (SD07P9) 
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e. Pengacuan eksofora yang mengacu pada orang 

Pengacuan eksofora jenis ini adalah pengacuan yang mengacu di luar 

teks berupa orang. Berikut jenis pengacuan eksofora yang mengacu pada 

orang. 

1) Menteri Pertanian Suswono pernah mengatakan, pertama, Indonesia 

mengandalkan impor dari Amerika Serikat dan Brasil. Kebutuhan 

kedelai dalam negeri 2,2 juta ton hingga 2,5 juta ton per tahun, 

sedangnkan petani dalam negri hanya mampu memprodksi 700.000-

800.000 ton pertahun. Ketika posisi rupiah melemah terhadap dolar 

seperti sekarang ini, harga barang impor, termasuk kedelai 

melambung. Kedua (masih alasan Pak Menteri), lahan pertanian 

menyusut dari sekitar 1,5 juta hektar menjadi sekitar 700 ribu hektar.  

(SD01P2) 

2) Naomi Wolf mengatakan, kecantikan itu sesungguhnya bukan hal 

yang universal (seperti kesan Miss World atau Miss Universe). 

Ukuran cantik itu bisa berubah-ubah sesuai selera, partikular, relatif. 

(SD08P4) 

 

2. Fungsi Pengacuan 

Fungsi pengacuan eksofora adalah mengetahui hubungan antara 

bagian yang satu dengan bagian yang lain di luar teks, Pengacuan eksofora 

pada sebuah opini di surat kabar memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Menegaskan  

Fungsi menegaskan  adalah fungsi yang digunakan penulis untuk 

memperjelas opini yang dibuat oleh penulis dengan fakta lain. Berikut 

data yang menunjukkan fungsi menegaskan. 

1) Menteri Pertanian Suswono pernah mengatakan, pertama, 

Indonesia mengandalkan impor dari Amerika Serikat dan 

Brasil. Kebutuhan kedelai dalam negeri 2,2 juta ton hingga 

2,5 juta ton per tahun, sedangkan petani dalam negeri hanya 

mampu memproduksi 700.000-800.000 ton pertahun. Ketika 

posisi rupiah melemah terhadap dolar seperti sekarang 

ini, harga barang impor, termasuk kedelai melambung. 
Kedua (masih alasan Pak Menteri), lahan pertanian menyusut 
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dari sekitar 1,5 juta hektar menjadi sekitar 700 ribu hektar.  

(SD01P2) 

Perkataan Menteri Pertanian Suswono menegaskan tentang paragraf 

sebelumnya yaitu ketika rupiah melemah harga barang impor seperti 

kedelai ikut melambung. 

b. Membandingkan 

Fungsi membandingakan adalah fungsi yang digunakan penulis 

untuk membandingkan tentang opini yang dibuat oleh penulis dengan 

kejadian atau fakta yang lain. Berikut data yang menunjukkan fungsi 

membandingkan. 

1) Bandingkan dengan APBD, yang menurut istilah Ismail Amir, 

instruktur dari Fitra, “amilnya” bisa mendapat 70 persen, 

sedangkan sisanya unutk rakyat. Itu pun yang diterima tidak 

bulat 30 persen karena masih ada potongan lain. Ayo berubah. 

(SD73P12) 

Pendapat Ismail membandingkan tentang amil zakat di masjid yang 

hanya mendapatkan 1/8 dari zakat yang diterima berbeda dengan APBD 

yang “amilnya“ mendapat 70 persen. Fungsi membandingkan pada 

sumber data 73 diperjelas dengan adanya kata “bandingkan”. 

c. Memberi contoh 

Fungsi memberi contoh adalah fungsi yang digunakan penulis 

untuk memberikan contoh tentang opini yang dibuat oleh penulis. 

Berikut data yang menunjukkan fungsi memberi contoh. 

1) Penolakan presiden SBY sebagai pemimpin negara muslim 

terbesar sulit mengubah pemikiran tentang pemenang Nobel 

Perdamaian 2008 itu. Itu mengingatkan bahwa ketika 

Presiden Megawati pada November 2001 meminta “jeda 
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kemanusiaan” pada Ramadan atas agresi Presiden 

George W. Bush ke Afghanistan, permintaan tersebut 

diabaikan juga. Kalau ada maunya, memang sulit 

membendung adikuasa. (SD11P2) 

Kejadian ketika Presiden Megawati pada November 2001 meminta jeda 

kemanusiaan dan kemudian diabaikan oleh Bush memberikan contoh 

yang sama dengan yang dialami oleh SBY tentang sulitnya mengubah 

pemikiran Presiden negara adikuasa. 

 

3. Peta pengacuan 

Peta pengacuan menunjukkan letak pengacuan eksofora yang 

digunakan dalam wacana opini di surat kabar Jawa Pos. Peta pengacuan 

eksofora dapat dibagi menjadi tiga, sebagai berikut. 

a. Pengacuan yang terletak di awal wacana  

Peta pengacuan ini menggambarkan acuan yang digunakan penulis 

terdapat di awal wacana. yaitu pada paragraf kesatu sampai keempat jika 

wacana tersebut terdiri dari 12 paragraf. Berikut data yang pengacuan 

eksoforanya terletak di awal wacana.  

1) Menteri Pertanian Suswono pernah mengatakan, pertama, 

Indonesia mengandalkan impor dari Amerika Serikat dan 

Brasil. Kebutuhan kedelai dalam negeri 2,2 juta ton hingga 

2,5 juta ton per tahun, sedangnkan petani dalam negri hanya 

mampu memprodksi 700.000-800.000 ton pertahun. Ketika 

posisi rupiah melemah terhadap dolar seperti sekarang ini, 

harga barang impor, termasuk kedelai melambung. Kedua 

(masih alasan Pak Menteri), lahan pertanian menyusut dari 

sekitar 1,5 juta hektar menjadi sekitar 700 ribu hektar.  

(SD01P2) 

Pengacuan eksofora yang digunakan pada opini ini terletak pada awal 

wacana, yaitu pada paragraf kedua dari 16 paragraf. 
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b. Pengacuan yang terletak di tengah wacana  

Peta pengacuan ini menggambarkan acuan yang digunakan penulis 

terdapat di awal wacana. yaitu pada paragraf kelima sampai kedelapan 

jika wacana tersebut terdiri dari 12 paragraf. Berikut data yang pengacuan 

eksoforanya terletak di tengah wacana.  

1) Banyuwangi, sebagai kota yang dikenal dengan kekayaan 

seni-budaya, kini juga terus berusaha mengemas potensi itu 

ke dalam pariwisata event melalui ajang Banyuwangi Festival 

yang diselenggarakan September-Desember 2013. Tahun ini 

adalah perhelatan kedua Banyuwangi Festival. (SD07P9) 

Pengacuan eksofora yang digunakan pada opini ini terletak di tengah 

wacana, yaitu pada paragraf sembilan dari 16 paragraf. 

c. Pengacuan yang terletak di akhir wacana 

Peta pengacuan ini menggambarkan acuan yang digunakan penulis 

terdapat di awal wacana. yaitu pada paragraf kesembilan sampai 12 jika 

wacana tersebut terdiri dari 12 paragraf. Berikut data yang pengacuan 

eksoforanya terletak di akhir wacana.  

1) Ketika saya mengikuti konferensi internasional kota HAM 

sedunia di Gwangju, Mei 2013, konsep-konsep human rights 

city itu lebih dimantapkan. Hampir semua peserta dari 45 

negara di dunia juga mendorong PBB untuk menarik isu 

global tersebut ke ranah lokal kabupaten kota. (SD23P11) 

Pengacuan eksofora yang digunakan pada opini ini terletak pada akhir 

wacana, yaitu pada paragraf sebelas dari 13 paragraf. 

 

Hasil penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati 

(2007) memiliki perbedaan berdasarkan pengumpulan data. Perbedaan antara 

kedua penelitian meliputi sumber data, objek penelitian, dan hasil temuan. 

Pada penelitian ini menggunakan sumber data wacana opini pada surat kabar 

Jawa Pos, objek penelitian adalah kalimat-kalimat yang mengandung 
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pengacuan eksofora, sedangkan temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini 

adalah (1) jenis pengacuan eksofora pada undang-undang terdapat sembilan, 

jenis pengacuan eksofora pada surat kabar terdapat 22, jenis pengacuan 

eksofora pada buku terdapat satu, pengacuan eksofora pada peristiwa terdapat 

24, dan jenis pengacuan pada orang  terdapat 23, (2) fungsi pengacuan 

eksofora yang menegaskan opini yang dibuat penulis terdapat 67, sedangkan 

fungsi membandingkan terdapat tiga dan fungsi memberi contoh terdapat 

sembilan, (3) pengacuan yang digunakan penulis untuk meletakkan acuannya 

di awal wacana terdapat 55, pengacuan yang terletak di tengah wacana 

sebanyak 16 wacana, dan pengacuan yang terletak di akhir wacana terdapat 

tujuh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati (2007) yang 

meneliti “Referensi dalam Novel Supernova Episode Akar Karya Dewi 

Lestari; Tinjauan Analisis Wacana” menghasilkan temuan referensi dalam 

novel Supernova episode Akar karya Dewi Lestari terdapat referensi berupa 

endofora (anafora atau katafora) dan eksofora. Referensi tersebut terdapat 

pronomina persona I, II, dan III (tunggal atau jamak). Di dalamnya terdapat 

referensi yang mengacu pada hal yang telah diungkapkan (anafora) dan yang 

mengacu padahal yang akan diungkapkan (katafora). Unsur yang acuan 

(referen) berada di luar teks disebut (eksofora). Referensi endofora (anafora 

atau katafora) dan eksofora juga terdapat referensi personal, referensi 

demonstratif, dan referensi komparatif. Referensi personal berupa kata ganti 

diri berupa (pronomina persona) orang I, II, dan III (tunggal dan jamak). 

Referensi demonstratif yang berupa kata tunjuk itu, ini, kata ganti penunjuk 

tempat di situ atau di situ, dan kata ganti penunjuk ikhwal begitu dan begitu. 

Referensi komparatif dinyatakan dengan kata seperti, sama, lebih baik, dan 

sedangkan. Referensi yang dinyatakan dengan makna kemiripan, identitas, 

perbedaan, dan spesifik. 
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D. SIMPULAN 

1. Jenis pengacuan eksofora pada undang-undang terdapat sembilan, jenis 

pengacuan eksofora pada surat kabar terdapat 22, jenis pengacuan eksofora 

pada buku terdapat satu, pengacuan eksofora pada peristiwa terdapat 24, dan 

jenis pengacuan eksofora pada orang terdapat 23.    

2. Fungsi pengacuan eksofora yang menegaskan opini yang dibuat penulis 

terdapat 6, sedangkan fungsi membandingkan terdapat tiga dan fungsi 

memberi contoh  terdapat sembilan. 

3. Pengacuan yang digunakan penulis untuk meletakkan acuannya di awal 

wacana terdapat 55. Pengacuan yang terletak di tengah wacana sebanyak 16 

wacana, dan pengacuan yang terletak di akhir wacana terdapat tujuh. 

 

E. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan bagi penulis 

opini sebaiknya mempertegas pernyataan yang diungkapkan dengan 

menggunakan pengacuan eksofora yang jelas dan sesuai dengan tema yang 

disampaikan agar pembaca lebih mudah mengetahui maksud yang ingin 

disampaikan. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sumber data 

yang lebih bervariatif untuk mendapatkan hasil temuan yang lain.  
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