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Abstrak  

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk pengacuan (1) persona, (2) 

demonstratif, dan (3) komparatif beserta acuanya sebagai penada kohesi pada 

terjemahan Al-Qur’an surat  Al-Fath. Penelitian ini menggunakan kajian 

kualitatif. Data dan sumber data yang digunakan, yaitu ayat dan terjemahan Al-

Qur’an surat Al-Fath. Teknik pengujian keabsahan data, yaitu teknik trianggulasi 

teori. Metode pengumpulan datanya, yaitu teknik simak dan catat. Metode 

analisis data yang dipakai adalah metode agih dengan teknik Pilih Unsur 

Penentu (PUP). Simpulan penelitian ini, yaitu terdapat pengacuan (1) persona 

yaitu persona kami, -mu/ kamu, -nya, dia, mereka, kamu sekalian, dan ia. 

Acuannya adalah Allah, orang-orang Badui, Nabi Muhammad Saw, kaum 

muslimin, kaum muslimin, siapapun kamu, dimanapun dan kapanpun, Nabi 

Muhammad dan para sahabat, orang muslimin, hewan korban, sahabat nabi, 

orang-orang yang menyambut ajakan berjihat, dan Negara, janji, dan 

kemenangan, tanaman, orang-orang mukmin, orang-orang munafik laki-laki dan 

perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, sahabat-sahabat 

Nabi, Nabi dan orang mukmin, orang-orang kafir Mekah, orang kafir, penduduk 

Mekah yang masih musyrik, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad serta 

siapapun yang mengikuti cara hidup mereka,  Nabi dan seluruh umat manusia, 

sekelompok sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw yang telah melakukan Bai’at. 

(2) demonstratif, yaitu demonstratif tempat acuannya adalah tempat yang 

bermakna kiasan, tempat eksplisit abstrak dalam kepercayaan, tempat kongkrit 

rill, dan konjungsi . Acuan demonstratif waktu adalah waktu lampau, waktu yang 

akan datang, dan waktu netra. (3) komparatif yang ditandai dengan kata 

pembanding seperti. 

 

Kata kunci:  pengacuan, persona, demonstratif, komparatif 
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PENDAHULUAN 

Manusia dalam sepanjang hidupnya hampir tidak pernah terlepas dari 

peristiwa komunikasi. Didalam komunikasi diperlukan sarana berupa bahasa 

untuk mengungkapkan ide, gagasan, maksud, pikiran, dan perasaan. Banyak 

berbagai sarana yang dapat digunakan oleh seorang penulis untuk dapat 

menyampaikan gagasannya. Sarana-sarana yang dimaksud dapat berupa media, 

baik media elektronik (seperti internet), maupun media cetak (seperti; surat kabar/ 

koran, majalah, jurnal, dan sebagainya).  

Mulyana (2005:69) menyatakan bahwa secara hierarkis, pendekatan 

bahasa dimulai dari tingkat dan lingkup yang paling kecil menuju kepada tingkat 

paling besar. Tulisan dikatakan sebagai sebuah wacana, karena susunan kata yang 

dirangkai memiliki sebuah makna. Mulyana (2005) menyebutkan bahwa wacana 

adalah kesatuan makna (semantis) antarbagian di dalam suatu bangun bahasa 

dengan kesatuan makna, wacana dilihat sebagai bangun bahasa yang utuh karena 

setiap bagian di dalam wacana itu berhubungan secara padu. Salah satu aspek 

yang diperlukan dalam sebuah wacana, yang memiliki peran penting adalah 

kohesi karena sebuah wacana membutuhkan pemarkah-pemarkah yang digunakan 

sebagai perakit antarkalimat. Kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan 

bentuk yang secara struktural membentuk ikatan sintaktial. Anton M. Moeliono 

dalam (Mulyana, 2005:26) menyatakan bawa wacana yang baik dan utuh 

mensyaratkan kalimat-kalimat yang kohesif. Kohesi wacana terbagai ke dalam 

dua aspek, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal antara 

lain adalah referensi, substitusi, ellipsis, konjungsi, sedangkan yang termasuk 

kohesi leksikal adalah sinonim, repetisi, kolokasi (Halliday dalam Mulyana, 

2005:26).  

Referensi (penunjukkan) merupakan bagian kohesi gramatikal yang 

berkaitan dengan penggunaan kata atau kelompok kata untuk menunjuk kata atau 

kelompok kata atau satuan gramatikal lainnya (M. Ramlan dalam Mulyana, 

2005:27). Dalam konteks wacana, penunjuk (referensi) terbagi atas dua jenis, 

yaitu penunjukkan eksoforik (di luar teks) dan penunjukkan endoforik (di dalam 

teks). Dalam aspek referensi, terlihat juga adanya bentuk-bentuk pronominal (kata 
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ganti orang, kata ganti tempat, dan kata ganti lainnya). Referensi endoforik terbagi 

dalam dua pola, yaitu anaphora dan katafora. Unsur wacana yang telah disebutkan 

sebelumnya disebut sebagai anaforis (Mulyana, 2005:27). Sementara itu, 

menururt jenisnya referensi dapat dipilah menjadi tiga jenis, yaitu: (1) referensi 

personal, (2) referensi demonstratif, dan (3) referensi komparatif (Lubis dalam 

Mulyana, 2005:18).  

Pembaca pada umumnya belum begitu paham tentang pengacuan 

(referensi)  yang digunakan dalam sebuah wacana tulis. Mereka hanya membaca 

tanpa memperhatikan kata ganti. Ada juga yang membaca secara berulang-ulang 

untuk memperoleh makna atau maksud dari penulis. Oleh karena itu pemahaman 

tentang berbagai pengacuan (referensi)  perlu dijelaskan supaya memudahkan 

dalam menemukan pesan atau maksud yang dibaca. 

Al-Qur’an adalah kitab yang diturunkan ditengah masyarakat Arab 

(Rohim, 2008:14). Al-Qur’an merupakan kitab yang mengandung ajaran yang 

dapat membedakan kebenaran dan kesesatan, memberikan kabar gembira kepada 

yang beriman dan ancaman kepada yang ingkar. Al-Qur’an surat Al-Fath 

memaparkan mengenai kemenangan yang besar bagi kaum muslim atas 

penaklukan Mekah. Alasan penulis memilih surat Al-Fath sebagai bahan 

penelitian karena dalam terjemahan Al-Qur’an surat Al-Fath terdapat kohesi 

gramatikal pengacuan persona, pengacuan demonstratif, dan pengacuan 

komparatif.  

Berdasarkan latar belakang masalah ada tiga rumusan masalah yang perlu 

dicari jawabannya. 1) Bagaimana bentuk pengacuan persona beserta acuanya 

sebagai penada kohesi pada terjemahan Al-Qur’an surat  Al-Fath? 2) Bagaimana 

bentuk pengacuan demonstratif beserta acuanya sebagai penada kohesi pada 

terjemahan Al-Qur’an surat  Al-Fath? 3) Bagaimana bentuk pengacuan komparatif 

beserta acuanya sebagai penada kohesi pada terjemahan Al-Qur’an surat  Al-Fath? 

 

PENELITIAN YANG RELEVAN 

Arifaturrohmaniah (2013) meneliti “Analisis Penanda Kohesi Gramatikal,  

Pengacuan Pronomina Persona pada Terjemahan Al-Qur’an Surah Ar-Ruum 
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(Surah 30)”. Penelitian Arifaturrohmaniah  bertujuan (1) mendeskripsikan bentuk-

bentuk kohesi gramatikal pengacuna pronominal persona pada terjemahan Al-

Qur’an surat Ar-Ruum  (surat 30), (2) mendeskripsikan letak kohesi gramatikal 

pengacuan pronominal persona pada terjemahan Al-Qur’an surat Ar-Ruum  (surat 

30). Simpulan atau temuan penelitian ini adalah (1) bentuk penanda kohesi 

gramatikal pengacuan pronominal persona yang terdapat dalam terjemahan surat 

Ar-Ruum mencakup pengacuan eksofora dan endofora, yaitu meliputi persona I 

kami, persona II kamu, persona III dia dan persona III jamak mereka.(2) letak 

penanda kohesi gramatikal pengacuan personal ynag terdapat dalam terjemahan  

surat Ar-Ruum mencakup pengacuan eksofora dan endofora, yaitu meliputi 

pengacuan persona II tunggal terikat lekat kanan-mu dan mengacu persona III 

jamak terikat letak kanan- nya. Persamaan penelitian Arifaturrohmaniah dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pengacuan (referensi), sedangkan yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian Arifaturrohmaniah adalah objek 

penelitian. Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teks 

terjemahan Al-Qur’an surat Al-Fath, sedangkan objek penelitian yang dilakukan 

Arifaturrohmaniah teks terjemahan Al-Qur’an surat Ar-Ruum. 

Gumtoro (2012) meneliti “Kohesi Gramatikal Referensial pada Novel 

“Tarian Bumi” Karya Oko Rusmini”. Penelitian Gumtoro bertujuan untuk (1) 

mengetahui bentuk kohesi gramatikal referensi persona dalam novel “Tarian 

Bumi”, (2) untuk mengetahui bentuk-bentuk kohesi gramatikal referensi 

demonstratif dalam novel “Tarian Bumi”, dan (3) untuk mengetahui kohesi 

gramatikal referensi komparatif dalam novel “Tarian Bumi”.  Simpulan 

berdasarkan pengacuan personanya, dalam wacana novel “Tarian Bumi” , terdapat 

jenis-jenis pengacuan persona I aku dan terikat lekat kanan -ku, persona II kau dan 

terikat lekat kiri -mu, serta pengacuan persona III dia dan bentuk jamak mereka 

serta terikat lekat kanan (-nya). 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). Dalam Tarian Bumi, kohesi garamtikal referensi komparatif membandingkan 

sifat-sifat yang dimiliki seseorang dengan menggunakan kata (sama seperti,\ dan 
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sama saja seperti itu). Persamaan penelitian Gumtoro dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama mengkaji referensi, sedangkan yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian Gumtoro adalah objek penelitian. Objek yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah teks terjemahan Al-Qur’an surat Al-Fath, sedangkan 

objek penelitian yang dilakukan Gumtoro adalah Novel “Tarian Bumi” Karya Oka 

Rusmini. 

Santoso (2013) meneliti “Bentuk-Bentuk Pengacuan (Referensi) dalam 

Lagu “Seringal” pada Album “Serigala Militia”. Penelitian Santoso bertujuan 

untuk (1) mendeskripsikan aspek gramatikal yang berupa pengacuan (referensi) 

yang terkandung dalam lagu “Seringal” pada Album “Serigala Militia” dan (2) 

memaparkan maksud yang terkandung dari aspek gramatikal yang berupa 

pengacuan (referensi) dalam lirik “Seringal” pada Album “Serigala Militia”. 

Simpulan atau temuan penelitian ini adalah ditemukan pengacuan persona 

(dengan satuan lingual anda, aku, kami, mereka, kita, ku-,-ku,mu-,-mu  dan kau), 

pengacuan demonstratif {(satuna lingual yang diguanakan yaitu  ini, kini, 

besok,(pronominal demonstratif waktu), dan ini, itu (pronominal demonstratif 

tempat)}, dan pengacuan komparatif (satuan lingual yang digunakan hanya ada 

satu yaitu satuan lingual seperti). Arti / maksud yang terkandung di dalamnya 

bermacam-macam, sesuai dengan isi atau tema dari setiap lirik. Persamaan 

penelitian Santoso dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji referensi 

sedangkan, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Santoso adalah 

objek penelitian. Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teks 

terjemahan Al-Qur’an surat Al-Fath, sedangkan objek penelitian yang dilakukan 

Santoso adalah Lagu “Seringal” pada Album “Serigala Militia”. 

 

METODE PENELITIAN 

Menurut  Sutopo (dalam Al Ma’ruf, 2011:4) penelitian kualitatif deskriptif 

bertujuan  untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan 

pendeskripsian yang teliti dan penuh nuansa untuk menggambarkan secara cermat 

sifat-sifat suatu hal (individu atau kelompok), keadaan, fenomena, dan tidak 
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terbatas pada pengumpulan data melainkan meliputi analisis dan interpretasi data 

tersebut. Bentuk penelitian kulitatif deskriptif digunakan untuk mendeskrepsikan 

pengacuan berdasarkan jenisnya pada terjemahan Al-Qur’an surat Al-Fath. 

Objek penelitian yakni permasalahan yang akan diteliti adalah bentuk 

pengacuan persona berdasarkan jenis dan acuanya sebagai penada kohesi pada 

terjemahan Al-Quran surat  Al-Fath berdasarkan jenis dan acuannya, bentuk 

pengacuan demonstratif waktu dan tempat beserta acuanya sebagai penada kohesi 

pada terjemahan Al-Qur’an surat  Al-Fath baik dalam bentuk abstrak maupun 

kongkret, dan bentuk pengacuan komparatif beserta acuanya sebagai penada 

kohesi pada terjemahan Al-Qur’an surat  Al-Fath. 

Menurut Siswantoro (2010:70) data adalah sumber informasi yang akan 

diseleksi sebagai bahan analisis. Data dalam penelitian ini berupa ayat yang 

mengandung kohesi gramatikal pengacuan pronominal persona I tunggal dan 

jamak, persona II tunggal dan jamak, dan persona III tunggal dan jamak beserta 

acuannya; kohesi gramatikal pengacuan demonstratif waktu dan tempat baik 

dalam bentuk kongkrit maupun abstark serta jelas lingkupnya maupun tidak jelas 

lingkupnya; dan kohesi gramatikal pengacuan komparatif dalam terjemahan Al-

Qur’an surat Al-Fath. Sumber data terkait dengan subjek penelitian darimana data 

diperoleh (Siswantoro, 2010:72). Sumber data utama penelitian ini adalah teks 

terjemahan Al-Qur’an surat Al-Fath (surat 48). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik simak dan catat. Teknik penyediaan data ini disebut teknik simak karena 

cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak 

penggunaan bahasa (Mahsun, 2012:92). Teknik catat adalah teknik lanjutan yang 

dilakukan ketika menerapkan teknik simak (Mahsun, 2012:93).  

Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi teori. Triangulasi teori digunakan untuk menguji data yang diperoleh 

dengan menggunakan berbagai teori untuk memperoleh keabsahan data, yaitu 

tentang teori keabsahan kohesi gramatikal pengacuan. Teori yang akan digunakan 

peneliti yaitu teori Sumarlam, dkk (2010). Teori tersebut digunakan peneliti untuk 

menguji keabsahan data yaitu terjemahan Al-Qur’an surat Al-Fath (surat 48). 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

agih. Metode agih adalah metode analisis yang alat penentunya berada dibagian 

dari bahasa yang telah ditentukan sendiri . Metode agih yang digunakan adalah 

teknik  Pilih Unsur Penentu (PUP), dan teknik lanjutan yang digunakan adalah 

teknik perluasan dan teknik ganti. Teknik perluasan dilaksanakan dengan 

mempereluas satuan lingual yang bersangkutan ke kanan atau ke kiri, dan 

perluasan ini menggunakan “unsur” tertentu. Adapun teknik ganti yang digunakan 

untuk menggantikan unsur tertentu satuan lingual yang bersankutan dengan 

“unsur” tertentu yang lain di luar satuan lingual yang bersangkutan.  

Pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang 

berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lainnya (atau 

suatu acuan) yang mendahului atau mengikuti (Sumarlam dkk, 2010:23). Satuan 

lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain itu dapat berupa persona 

(kata ganti orang), demonstratif (kata ganti penunjuk), dan komparatif (satuan 

lingual yang berfungsi membandingkan unsur yang satu dengan unsur yang lain). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kohesi Gramatikal Pengacuan Pronomina Persona pada Terjemahan 

Al-Qur’an Surat Al-Fath (Surat 48) 

1. Persona kami 

Hasil analisis data terhadap pengacuan persona kami terlihat pada 

wacana berikut contoh datanya. 

(1) Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, 

pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan,(Qs 48:8) 

 

Data (1) pronomina persona I bentuk jamak Kami mengacu pada unsur 

lain yang berada di luar teks, yaitu Allah (Shihab, 2006:183). Dengan ciri-

ciri  seperti yang disebutkan itu, maka kami merupakan jenis kohesi 

gramatikal eksofora (karena acuannya berada di luar teks). Kata ganti 

Kami  merupakan pronomina persona I jamak bentuk bebas, sedangkan 

acuannya Allah berbentuk tunggal. Pengunaan Kami dalam  ayat ini bisa 

jadi sebagai penguat yang biasanya tidak digunakan kecuali terhadap mitra 
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tutur yang ragu sehingga ayat di atas memuali dengan kata penguat yakni 

(     ) innà/ Sesungguhnya Kami (Shihab, 2006:171). Jika diuji dengan 

memparafrasakan pronomina dengan acuannya, maka akan menjadi 

sebagai berikut. 

(1a) Sesungguhnya Allah mengutus kamu sebagai saksi, 

pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan, 

 

(2)Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke 

Hudaybiyyah) akan  mengatakan, “Harta dan keluarga kami 

telah merintangi kami, maka  mohonkanlah ampunan untuk 

kami”; mereka mengucapkan  dengan lidahnya apa yang tidak 

ada dalam hatinya. Katakanlah, “Maka siapakah (gerangan) 

yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia 

menghendaki kemudaratan bagimu atau jika Dia menghendaki 

manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”(Qs 48:11). 

 

Selanjutnya, kami pada data (2) keluarga kami, meringangi kami, dan 

untuk kami adalah pronomina persona I bentuk jamak yang mengacu pada 

unsur lain yang berada di dalam teks, yaitu orang-orang Badui yang 

masih lemah imannya dan yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasul-

Nya sehingga tidak ikut ke Hudaibiyah (Shihab, 2006:189). Dengan 

Ciri-cirinya sebagai berikut, maka Kami merupakan jenis kohesi 

gramatikal endofora (karena acuannya berada di dalam teks) yang anaforis 

(mengacu pada satuan lingual yang mendahului). Jika diuji dengan 

memparafrasakan pronomina dengan acuannya, maka akan menjadi 

sebagai berikut. 

(2a) Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke 

Hudaybiyyah) akan  mengatakan, “Harta dan keluarga 

Orang-orang Badui telah merintangi Orang-orang Badui, 

maka  mohonkanlah ampunan untuk Orang-orang Badui”; 

mereka mengucapkan  dengan lidahnya apa yang tidak ada 

dalam hatinya. Katakanlah, “Maka siapakah (gerangan) yang 

dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia 

menghendaki kemudaratan bagimu atau jika Dia 

menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
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Penggantian kami dengan rujukan antara data (1) dan (2) 

kurang tepat dengan konteksnya. Hal ini disebabkan kata kami  

merupaka penutur. Pada data (1) relatif lebih berterima. Kata Allah 

secara kontekstual lebih bisa diterima sebagai penutur. Pada data (2) 

penggantian pronomina persona dengan acuannya kurang tepat. 

 

2. Persona –mu/ kamu 

Hasil analisis data terhadap pengacuan persona –mu/ kamu terlihat 

pada wacana berikut. 

(1) Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa 

berita gembira, dan pemberi peringatan,(Qs 48:8) 

 

Pada data (1)  pronomina persona II tunggal bentuk bebas kamu mengacu 

pada unsur lain yang berada di luar teks, yaitu Nabi Muhammad Saw 

yang diutus Allah sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan 

pemberi peringatan (Shihab, 2006:183). Dengan ciri-ciri  seperti yang 

disebutkan itu, maka kamu (1) merupakan jenis kohesi gramatikal 

eksofora (karena acuannya berada di luar teks). Jika diuji dengan 

memparafrasakan pronomina dengan acuannya, maka akan menjadi 

sebagai berikut. 

(1a) Sesungguhnya kami mengutus Nabi Muhammad Saw 

sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi 

peringatan. 

 

Walaupun kata kamu mengacu pada Nabi Muhammad Saw 

ketika kata kumu diganti dengan rujukannya terasa kurang tepat karena 

seolah-olah Nabi Muhammad Saw pada paragraf itu ditempatkan 

sebagai orang ketiga. Padahal dengan menggunakan kata kamu, 

tampak hubungan antara Allah sebagai penutur dan kamu sebagai 

mitra tutur.  

 (2) Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke 

Hudaybiyyah) akan mengatakan, “Harta dan keluarga kami 
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telah merintangi kami, maka  ampunan untuk kami”; mereka 

mengucapkan  dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam 

hatinya. Katakanlah, “Maka siapakah (gerangan) yang dapat 

menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki 

kemudaratan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat 

bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”(Qs 48:11). 

  

Data (2) –mu pada bagimu mereupakan pronomina persona II tunggal 

bentuk terikat lekat kanan yang mengacu pada unsur lain yang berada di 

dalam teks yang disebutkan terdahulu, yaitu  orang-orang Badui yang 

munafik (apa yang diucapkan lidahnya tidak sesuai dengan isi 

hatinya) (Shihab, 2006:189). Dengan ciri-ciri  seperti yang disebutkan itu, 

maka –mu  merupakan jenis kohesi gramatikal endofora (karena acuannya 

berada di dalam teks) yang anaforis (mengacu pada satuan lingual yang 

mendahului). Jika diuji dengan memparafrasakan pronomina dengan 

acuannya, maka akan menjadi sebagai berikut. 

(2a) Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke 

Hudaybiyyah) akan mengatakan, “Harta dan keluarga kami 

telah merintangi kami, maka  ampunan untuk kami”; mereka 

mengucapkan  dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam 

hatinya. Katakanlah, “Maka siapakah (gerangan) yang dapat 

menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki 

kemudaratan bagi Orang-orang Badui yang munafik atau 

jika Dia menghendaki manfaat bagi Orang-orang Badui 

yang munafik. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. 

 

Kata ganti terikat lekat kanan –mu  diganti dengan rujukkannya 

terasa kurang tepat karena seolah-olah karena seolah-olah orang-

orang Badui yang munafik pada paragraf itu ditempatkan sebagai 

orang ketiga. Padahal dengan menggunakan kata –mu  , tampak 

hubungan antara Allah sebagai penutur dan –mu  sebagai mitra tutur. 

Penggunaan –mu  pada data (2) dengan orang-orang Badui yang 

munafik relatif lebih berterima dari pada data (1). Hal ini disebabkan 

pada data (2) tidak secara eksplisit disebutkan penuturnya. 
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3. Persona –nya 

 Hasil analisis data terhadap pengacuan persona -nya terlihat pada 

wacana berikut. 

(1) supaya Allah memberi ampun kepadamu yang telah lalu 

dan yang akan datang  serta menyempurnakan niat-Nya 

atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus,(Qs 

48:2). 

 

Pada data (1) pronomina persona III bentuk lekat kanan –Nya  pada niat-

Nya mengacu pada Allah yang Maha Pemberi Ampun (Shihab, 

2006:172) yang telah disebutkan terdahulu. Ciri-ciri –Nya adalah jenis 

kohesi gramatikal endofora (karena acuannya berada di dalam teks) yang 

anaforis (mengacu pada satuan lingual yang mendahului). Jika diuji 

dengan memparafrasakan pronomina dengan acuannya, maka akan 

menjadi sebagai berikut. 

(1a) supaya Allah memberi ampun kepadamu yang telah lalu dan 

yang akan datang  serta menyempurnakan niat Allah yang 

Maha Pemberi Ampun atasmu dan memimpin kamu kepada 

jalan yang lurus 

 

(2)Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu 

sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan 

Allah di atas tangan mereka maka barang siapa melanggar 

janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa 

dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada 

Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar (Qs 

48:10). 

 

Persona –nya pada janjinya data (2) merupakan pronomina persona III 

tunggal bentuk terikat lekat kanan yang mengacu pada unsur lain yang 

berada di luar teks, yaitu setia membela beliau (Nabi Muhammad Saw) 

sampai titik darah penghabisan (Shihab, 2006:185). Dengan ciri-ciri 

yang disebutkan itu, maka –nya  pada janjinya merupakan jenis kohesi 

gramatikal pengacuan eksofora (karena acuannya berada di luar teks). Jika 
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diuji dengan memparafrasakan pronomina dengan acuannya, maka akan 

menjadi sebagai berikut. 

(2a) Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu 

sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan 

Allah di atas tangan mereka maka barang siapa melanggar 

janji setia membela beliau (Nabi Muhammad Saw) sampai 

titik darah penghabisan, niscaya akibat ia melanggar janji 

itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati 

janji setia membela beliau (Nabi Muhammad saw) sampai 

titik darah penghabisan kepada Allah, maka Allah akan 

memberinya pahala yang besar. 

 

4. Persona dia 

Hasil analisis data terhadap pengacuan persona Dia terlihat pada 

wacana berikut. 

(1) Dia-lah yang telah menurunkan ke dalam hati orang-orang 

mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping 

keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah 

tentang langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana (Qs 48:4).  

 

Data (1) pronomina persona III tunggal bentuk bebas Dia pada Dia-lah 

mengacu pada unsur yang baru disebutkan kemudian, yaitu Allah (Shihab, 

2006:178). Dengan ciri-ciri  seperti yang disebutkan itu, maka Dia 

merupakan jenis kohesi gramatikal endofora (karena acuannya berada di 

dalam teks) yang kakaforis (mengacu pada unsur yang baru disebutkan 

kemudian). Jika diuji dengan memparafrasakan pronomina dengan 

acuannya, maka akan menjadi sebagai berikut. 

(1a) Allah-lah yang telah menurunkan ke dalam hati orang-orang 

mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping 

keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah 

tentang langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana. 

 

(2) Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 

bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi 

berkasih sayang sesame mereka; kamu lihat mereka rukuk dan 

sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, tanda-tanda 

mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah 
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sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, 

Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas 

itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan 

tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati 

penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati 

orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah 

menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang 

besar (Qs 48:29). 

 

Pada data (2) pronomina persona III tunggal bentuk bebas dia mengacu 

pada unsur lain yang berada di luar teks, yaitu tanaman (tanaman dalam 

ayat ini digunakan untuk menggambarkan agama Islam) (Shihab, 

2006:216). Dengan ciri-ciri  seperti yang disebutkan itu, maka dia 

merupakan jenis kohesi gramatikal eksofora (karena acuannya berada di 

luar teks). Jika diuji dengan memparafrasakan pronomina dengan 

acuannya, maka akan menjadi sebagai berikut. 

(2a) Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 

bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi 

berkasih sayang sesame mereka; kamu lihat mereka rukuk 

dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, tanda-

tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. 

Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat 

mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang 

mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman 

itu kuat lalu menjadi besarlah tanaman (tanaman dalam 

ayat ini digunakan untuk menggambarkan agama Islam) 

dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan 

hati penanam-penanamnya karena Allah hendak 

menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan 

orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di 

antara mereka ampunan dan pahala yang besar. 

 

5. Persona mereka 

Hasil analisis data terhadap pengacuan persona mereka terlihat 

pada wacana berikut. 

(1) Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke 

Hudaybiyyah) akan mengatakan, “Harta dan keluarga kami 
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telah merintangi kami, maka  ampunan untuk kami”; mereka 

mengucapkan  dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam 

hatinya. Katakanlah, “Maka siapakah (gerangan) yang dapat 

menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki 

kemudaratan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat 

bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”(Qs 48:11). 

 

Selanjutnya, pada data (1) pronomina persona III jamak bentuk bebas 

mereka mengacu pada unsur lain yang berada di dalam teks yang 

mendahuluinya, yaitu orang-orang Badui (kelompok-kelompok al 

A’rab yakni masyarakat penduduk gunung/ Badui) (Shihab, 

2006:189). Ciri-ciri semacam itu, maka mereka adalah jenis kohesi 

gramatikal  pengacuan endofora (karena acuannya berada di dalam teks) 

yang anaforis (mengacu pada satuan lingual yang mendahului). Jika diuji 

dengan memparafrasakan pronomina dengan acuannya, maka akan 

menjadi sebagai berikut. 

(1a) Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke 

Hudaybiyyah) akan mengatakan, “Harta dan keluarga kami 

telah merintangi kami, maka  ampunan untuk kami”; mereka 

mengucapkan  dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam 

hatinya. Katakanlah, “Maka siapakah (gerangan) yang dapat 

menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki 

kemudaratan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat 

bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. 

 

(2) Tetapi kamu menyangka bahwa rasul dan orang-orang 

mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga 

mereka selama-lamanya dan setan telah menjadikan kamu 

memandang baik dalam dirimu persangka itu, dan kamu telah 

menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi 

kaum yang binasa (Qs 48:12). 

 

Mereka pada data (2) merupakan pronomina persona III jamak bentuk 

bebas yang mengacu pada unsur lain yang berada di dalam teks yang telah 
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disebutkan terlebih dahulu, yaitu Rasul dan orang-orang mukmin 

(Shihab, 2006:189). Dengan ciri-ciri  seperti yang disebutkan itu, maka 

mereka merupakan jenis kohesi gramatikal pengacuan endofora (karena 

acuannya berada di dalam teks) yang anaforis (mengacu pada satuan 

lingual yang mendahului). Jika diuji dengan memparafrasakan pronomina 

dengan acuannya, maka akan menjadi sebagai berikut. 

(2a)  kamu menyangka bahwa rasul dan orang-orang mukmin 

tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga Rasul dan 

orang-orang mukmin selama-lamanya dan setan telah 

menjadikan kamu memandang baik dalam dirimu persangka 

itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk 

dan kamu menjadi kaum yang binasa. 

 

 

6. Persona kamu sekalian 

Hasil analisis data terhadap pengacuan persona kamu sekalian 

terlihat pada wacana berikut. 

(1) supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan rasul-

Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan 

bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang (Qs 48:9). 

 

Pronomina persona II jamak bentuk bebas kamu sekalian pada data (1) 

mengacu pada unsur lain yang berada di luar teks, yaitu Nabi dan seluruh 

umat manusia (Shihab, 2006:183). Dengan ciri-ciri  seperti yang 

disebutkan itu, maka kamu sekalian merupakan jenis kohesi gramatikal 

eksofora (karena acuannya berada di luar teks). Jika diuji dengan 

memparafrasakan pronomina dengan acuannya, maka akan menjadi 

sebagai berikut. 

(1a) supaya Nabi dan seluruh umat manusia beriman kepada 

Allah dan rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-

Nya dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. 

 

Pronominal persona II jamak bentuk bebas kamu sekalian pada 

teks terjemahan Al-Qur’an surat Al-Fath terdapat 1 data. Persona 

kamu sekalian dalam  teks terjemahan Al-Qur’an surat Al-Fath 

mengacu pada Nabi dan seluruh umat manusia. 



15 

 

 

7. Persona ia 

Hasil analisis data terhadap pengacuan persona ia terlihat pada 

wacana berikut. 

(1)Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu s 

esungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah 

di atas tangan mereka maka barang siapa melanggar janjinya, 

niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya 

sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, 

maka Allah akan memberinya pahala yang besar (Qs 48:10). 

 

Pada data (1) pronomina persona III tunggal bentuk bentuk bebas ia 

mengacu pada unsur lain yang berada di luar teks, yaitu sekelompok 

sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw yang telah melakukan Bai’at 

(Shihab, 2006:185). Dengan ciri-ciri  seperti yang disebutkan itu, maka ia 

merupakan jenis kohesi gramatikal eksofora (karena acuannya berada di 

luar teks). Jika diuji dengan memparafrasakan pronomina dengan 

acuannya, maka akan menjadi sebagai berikut. 

(1a) Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu 

sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan 

Allah di atas tangan mereka maka barang siapa melanggar 

janjinya, niscaya akibat sekelompok sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad Saw yang telah melakukan Bai’at melanggar 

janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa 

menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan 

memberinya pahala yang besar. 

 

B. Kohesi Gramatikal Pengacuan Demonstratif pada Terjemahan Al 

Quran Surat Al Fath (Surat 48) 

1. Pengacuan demonstratif tempat 

 Hasil analisis data terhadap pengacuan demonstratif tempat terlihat 

pada wacana berikut. 

(1) supaya Allah member ampun kepadamu yang telah lalu dan 

yang akan datang  serta menyempurnakan niat-Nya atasmu 

dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus (Qs 48:2). 
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Frasa  jalan yang lurus pada tuturan (1) perlu dibedakan dengan jalan 

yang lurus  pada kalimat Ani melintasi jalan yang lurus selama 

perjalanannya ke rumah nenek. Frase jalan yang lurus  pada tuturan (1) 

ayat ini bermakna kiasan membimbing Rasulullah ke hal-hal yang diridai 

Allah (Shihab, 2006:172). 

(2) Dan kepunyaan Allah-lah tentang langit dan bumi. Dan 

adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs 48:7). 

 

Pada data (2) langit dan bumi merupakan pengacuan demonstratif tempat 

eksplisit kongkret rill, yaitu menunjukkan tempat yang benar-benar 

ada di dunia langit dan bumi.  

(3) Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka 

kesombongan, (yaitu) kesombongan jahilia, lalu Allah 

menurunkan ketenangan kepada rasul-Nya, dan kepada orang-

orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat 

takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan 

patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu (Qs 48:26). 

 

Kata dalam pada tuturan (3) perlu dibedakan dengan dalam pada kalimat 

Pencuri itu masuk ke dalam rumahnya saat semua orang terlelap tidur. 

Kata ke dalam pada ayat keempat surat Al-Fath merupakan konjungsi 

karena bias diganti dengan kata relung. 

 

2. Pengacuan demonstratif waktu 

 Hasil analisis data terhadap pengacuan demonstratif waktu terlihat 

pada wacana berikut. 

(1) supaya Allah member ampun kepadamu yang telah lalu 

dan yang akan datang  serta menyempurnakan niat-Nya 

atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus (Qs 

48:2). 
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Pada data (1) terdapat pronominal demonstratif waktu  yang telah lalu 

yang mengacu pada waktu lampau, yaitu sebelum perjanjian 

Hudaibiyah (Shihab, 2006:172). Pengacuan demikian termasuk jenis 

kohesi gramatikal eksofora (karena acuannya berada di luar teks). 

Selanjutnya, pada data (1) yang sama terdapat pronominal demonstratif 

waktu  yang akan datang yang mengacu pada waktu yang akan datang, 

yaitu sesudah perjanjian Hudaibiyah (Shihab, 2006:172). Pengacuan 

demikian termasuk jenis kohesi gramatikal eksofora (karena acuannya 

berada di luar teks). 

 

 

C. Kohesi Gramatikal Pengacuan Komparatif pada Terjemahan Al 

Quran Surat Al Fath (Surat 48) 

a. Pengacuan seperti 

 Hasil analisis data terhadap pengacuan komparatif seperti terlihat 

pada wacana berikut. 

(1) Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 

bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi 

berkasih sayang sesame mereka; kamu lihat mereka rukuk dan 

sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, tanda-tanda 

mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. 

Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat 

mereka dalam Injil,Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan 

tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu 

menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; 

tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena 

Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan 

kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh 

di antara mereka ampunan dan pahala yang besar (Qs 48:29). 

 

Pada data (1) ayat keduapuluh delapan surat Al-Fath terdapat referensi 

komparatif yang ditandai dengan adanya kata seperti. Seperti di sini 

digunakan untuk membandingkan sifat dua hal yang dianggap mirip. Kata 

seperti mengacu pada serupa dengan yang sifatnya memiliki kemiripan 
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dengan tanaman yang mengeluarkan tunas. Tanaman yang 

mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu akan menjadikan tanaman itu kuat 

lalu menjadi besar dan tegak lurus di atasnya. Sama seperti sahabat-

sahabat nabi serta pengikut-pengikut setia beliau yang selalu melakukan 

rukuk dan sujud untuk mencari ridho Allah dan karunia-Nya maka tampak 

bekas sujud yang menghasikan wibawa, penghormatan, dan keagungan 

(Shihab, 2006:216). 

 

Berkaitan dengan penelitian yang relevan, penelitian mengenai pengacuan 

berdasarkan jenisnya pada teks  terjemahan Al-Qur’an surat Al-Fath memiliki 

beberapa kemiripan dengan beberapa penelitia yang telah dilakukan oleh beberapa 

orang diantarannya sebagai berikut. 

Arifaturrohmaniah (2013) meneliti “Analisis Penanda Kohesi Gramatikal,  

Pengacuan Pronomina Persona pada Terjemahan Al-Qur’an Surah Ar-Ruum 

(Surah 30)”. Persamaan penelitian Arifaturrohmaniah dengan penelitian ini adalah 

menganalisis  pengacuan pronominal persona yang meliputi pengacuan persona I 

jamak kami, pengacuan persona II tunggal  kamu, pengacuan persona III tunggal 

dia dan pengacuan persona III jamak  mereka, sedangkan yang memebedakan 

penelitian ini dengan penelitian Arifaturrohmaniah adalah lingkup analisisnya 

pada penelitian Arifaturrohmaniah hanya meneliti pengacuan persona saja 

sedangkan pada penelitian ini meganalisis pengacuan secara keseluruhan 

(persona, demonstratif, dan komparatif).  

Gumtoro (2012) meneliti “Kohesi Gramatikal Referensial pada Novel 

“Tarian Bumi” Karya Oko Rusmini”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Gumtoro adalah ditemukan persona lekat kanan –ku, persona dia, persona mereka, 

persona lekat kanan –nya. Pengacuan komparatif ditandai dengan kata seperti, 

sedangkan yang memebedakan penelitian ini dengan penelitian Gumtoro pada 

penelitian ini terdapat pengacuan demonstratif tempat dan waktu, sedangakan 

pada penelitian Gumtoro tidak ada.  

Santoso (2013) meneliti “Bentuk-Bentuk Pengacuan (Referensi) dalam 

Lagu “Seringal” pada Album “Serigala Militia”. Persamaan penelitian ini dengan 
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penelitian Santoso adalah ditemukan persona kami, persona mereka, dan persona 

–mu, pengacuan demonstratif waktu yang ditemukan yakni yang akan datang, dan 

pengacuan komparatif yang ditemukan ditandai dengan kata ganti seperti. 

Perbedaan di antara kedua penelitian ini adalah pada penelitian Santoso juga 

mengulas mengenai makna yang terkandung dalam data yang digunakan, 

sedangkan dalam penelitian ini mencari tahu acuan apa yang digunakan.  

 

SIMPULAN 

Adapun simpulan dalam peneltian ini sebagai berikut. 

1. Pengacuan persona  

Pengacuan persona yang terdapat pada teks terjemahan Al-

Qur’an surat Al-Fath, yaitu persona kami yang mengacu pada Allah, 

dan orang-orang Badui yang masih lemah imannya dan yang 

ditinggalkan oleh Allah dan Rasul-Nya sehingga tidak ikut ke 

Hudaibiyah, persona lekat kanan  –mu yang mengacu pada, Nabi 

Muhammad Saw yang diutus Allah sebagai saksi, pembawa berita 

gembira, dan pemberi peringatan , persona kamu yang mengacu pada 

orang-orang Badui yang munafik (apa yang diucapkan lidahnya tidak 

sesuai dengan isi hatinya)  , persona lekat kanan –nya  mengacu pada 

Allah yang Maha Pemberi Ampun dan setia membela beliau (Nabi 

Muhammad Saw) sampai titik darah penghabisan, persona dia yang 

mengacu pada Allah dan tanaman (tanaman dalam ayat ini digunakan 

untuk menggambarkan agama Islam), persona mereka yang mengacu 

pada Orang-orang Badui (kelompok-kelompok al A’rab yakni 

masyarakat penduduk gunung/ Badui) dan Rasul dan orang-orang 

mukmin, persona kamu sekalian yang mengacu pada Nabi dan seluruh 

umat manusia, dan persona ia yang mengacu pada sekelompok 

sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw yang telah melakukan Bai’at. 

2. Pengacuan demonstratif 

Pengacuan demonstratif yang terdapat pada teks terjemahan Al-

Qur’an surat Al-Fath, yaitu pengacuan demonstratif tempat yang mengacu 
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pada pada tempat yang bermakna kiasan membimbing Rasulullah ke hal-

hal yang diridai Allah,  tempat eksplisit kongkrit rill yaitu menunjukkan 

tempat yang benar-benar ada di dunia langit dan bumi, dan konjungsi 

karena bias diganti dengan kata relung. Referensi demonstratif waktu 

yang mengacu pada waktu lampau dan waktu yang akan datang. 

3. Pengacuan komparatif 

Pengacuan komparatif yang terdapat pada teks  terjemahan Al-

Quran surat Al-Fath, yakni data yang ditandai dengan kata pembanding 

seperti. 
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