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PENGGUNAAN ASPEK GRAMATIKAL REFERENSI DALAM 

PEMBELAJARAN MENULIS TEKS NARASI PADA SISWA KELAS VII 

SMP MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek gramatikal referensi dalam 

pembelajaran menulis teks narasi pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta dan mengidentifikasi relevansi penggunaan aspek gramatikal referensi 

dalam pembelajaran menulis teks narasi pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 

6 Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. 

Data penelitian ini merupakan hasil karangan narasi siswa kelas VII, berupa kalimat 

yang mengandung aspek gramatikal referensi. Sumber data penelitian ini diambil 

dari karangan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik baca 

dan teknik catat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Keabsahan data yang 

digunakan peneliti adalah trianggulasi teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan aspek gramatikal referensi dalam karangan siswa ditemukan dua 

referensi yaitu referensi persona dan demostratif. Data yang paling banyak 

ditemukan dalam karangan siswa ini adalah referensi persona sebanyak 104 penanda, 

meliputi persona I sebanyak 47 penanda, persona II sebanyak 4 penanda, dan persona 

III sebanyak 76 penanda. Referensi demostratif dalam penelitian ini sebanyak 76 

data, meliputi demostratif waktu sebanyak 46 penanda dan demostratif tempat 

sebanyak 30 penanda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa banyak 

yang menggunakan referensi persona dibandingan dengan referensi demostratif. 

Penggunaan aspek gramatikal dalam materi ajar dapat digunakan dalam kompetensi 

dasar poin 3.4 yaitu menelah struktur dan kebahasaan penggunaan aspek gramatikal 

dan poin 4.4 menyajikan gagasan kreatif secara lisan atau tulis dengan 

memperhatikan penggunaan bahasa. 

Kata kunci: penggunaan referensi, persona, demostratif, teks  narasi. 

Abstract 

This research aims to describe the grammatical aspects of reference in learning 

narrative text writing in class VII students of Muhammadiyah 6 Surakarta Middle 

School and identify the relevance of using the grammatical aspects of reference in 

learning narrative text writing in class VII students of Muhammadiyah 6 Surakarta 

Middle School. The type of research used is qualitative descriptive research. This 

research data is the result of narrative essays of class VII students, in the form of 

sentences containing grammatical aspects of references. The data source of this study 

was taken from students' essays. The data collection techniques used were reading 

and technical techniques noted. This research used content analysis techniques. The 

validity of the data used by researchers is triangulation theory. The results of this 

study indicate that the use of grammatical aspects of reference in the essay of 

students is found in two references, namely person and demostational references. The 

most found data in this student essay is a persona reference of 104 markers, including 
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persona I as many as 47 markers, persona II as many as 4 markers, and persona III as 

many as 76 markers. Demonstrative references in this study were 76 data, covering 

demostrative time as many as 46 markers and demostratives as many as 30 markers. 

Based on the results of these studies it can be concluded that many use persona 

references in comparison with demonstrative references. 

 

Keywords: reference use, persona, demonstrative, narrative text. 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Hal ini yang dinamakan interaksi sosial, dalam masyarakat 

membutuhkan komunikasi untuk menjalin interaksi sosial atau kerjasama yang baik. 

komunikasi akan mempermudah dalam menyampaikan gagasan dan isi pikiran. 

Komunikasi yang baik terjadi apabila komunikator dapat menyampaikan maksud 

dengan jelas sehingga komunikan dapat menyerap atau memahami maksud dari 

komunikator. Informasi merupakan salah satu bentuk dari terwujudnya sebuah 

komunikasi antara komunikator dan komunikan yang didalamnya terdapat suatu 

kebahasaan.  

Linguistik memiliki tataran lebih luas dari kalimat yang disebut wacana. Wacana 

menduduki satuan kebahasaan yang terbesar dan tertinggi, karena wacana 

mengandung unsur kebahasaan yang diperlukan dalam segala bentuk komunikasi. 

Selain itu wacana juga memiliki satuan lingual seperti kata, frasa, klausa, dan 

kalimat. Sebagaimana dikatakan oleh Badara, (2012:16) kata “wacana” banyak 

digunakan oleh berbagai bidang pengetahuan mulai dari ilmu bahasa, politik, 

psikologi, sosiologi, komunikasi, sastra, dan lain-lainnya. Namun dengan demikian, 

definisi dan batasan dalam wacana beragam. Hal ini disebabkan karena perbedaan 

disiplin ilmu dan lingkup dalam pemakaian istilah wacana. Wacana sering disebut 

dengan rentetan kalimat yang menghubungkan preposisi satu dengan yang lainnya 

membentuk satu kesatuan, sehingga terbentuk makna yang serasi diantara kalimat-

kalimat. 

Beberapa analisis wacana selalu mempertimbangkan  konteks yang lebih luas 

guna untuk memahami makna kalimat. Wacana dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan dapat berupa tanya jawab, 

perdebatan, pidato, ceramah, dan lain-lain, sedangkan wacana tulis dapat berupa 
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iklan, surat, cerita, esai, makalah, instruksi, dan lain sebagainya. Wacana dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu aspek gramatikal (struktur lahir dari wacana) dan aspek 

leksikal (struktur batin dari wacana). Sebelumnya telah dinyatakan bahwa wacana 

dapat direalisasikan secara lisan maupun tulis, yang salah satunya berupa teks narasi. 

Aspek gramatikal terdiri dari referensi (pengacuan), penyulihan (subtitusi), pelepasan 

(elipsis), dan perangkaian (konjungsi). Berbagai aspek gramatikal tersebut peneliti 

dalam menganalisis data menggunakan salah satu aspek gramatikal yaitu referensi.  

Aspek gramatikal referensi biasanya menghubungan kata dengan benda. 

Penanda referensi juga bisa disebut dengan pengacuan. Hubungan kohesif yang 

ditandai oleh penggunaan hubungan referensi membantu pembaca dalam memahami 

makna dalam kalimat. Menurut Halliday dan Hasan (dalam Rani, dkk. 2006:97) 

membedakan referensi dibagi menjadi 2 macam, yaitu eksoforis dan endoforis. 

Referensi eksoforis merupakan pengacuan satuan lingual yang berada diluar teks, 

seperti hewan, manusia, alam sekitar pada umumnya, dan lain-lain. Sedangkan 

referensi endoforis merupakan pengacuan satuan lingual yang berada didalam teks, 

baik pronomina persona, demostratif, dan komparatif. Pengacuan endoforis dibagi 

lagi menjadi dua yaitu anafora dan katafora. Pengacuan anafora biasanya terletak 

disebelah kiri atau acuanya lebih dahulu dituturkan sebelum pronomina. Sedangkan 

pengacuan katafora terletak disebelah kanan atau acuanya lebih dituturkan sesudah 

pronomina. 

Pembelajaran yang baik ialah pembelajaran yang bersifat menyeluruh dan 

mencakup beberapa aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, 

sehingga dalam pengukuran tingkat keberhasilan selain dilihat dari segi kuantitas 

juga dari kualitas yang telah dilakukan. Empat aspek kebahasaan yaitu: menyimak, 

membaca, berbicara, dan menulis. Penelitian ini berfokus pada keterampilan menulis. 

Umumnya kesulitan dalam menulis dapat dipetakan, yaitu: a) binggung untuk 

memulai tulisan, b) kesulitan dalam mengembangkan tulisan, c) belum mampu 

memperkaya tulisan melalui sumber-sumber pustaka sebagai referensinya, dan d) 

penggunaan tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia (PUEBI).  
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Kegiatan menulis harus memiliki kemampuan dalam menulis dari diri sendiri. 

Salah satunya dapat menulis teks narasi. Sebuah karangan yang menjelaskan suatu 

peristiwa berdasarkan alur yang didalamnya terdapat suatu kejadian, tokoh, dan 

konflik disebut dengan teks narasi. Menurut Brodwell dan Thompson (dalam 

Setyawan, dkk (2015:8-9) teks narasi disebut juga sebuah rangkaian peristiwa yang 

disusun melalui hubungan sebab akibat dan dalam ruang dan waktu tertentu (A 

narrative is a chain of events in a cause-effect relationship occuring in time and 

space).  

Beberapa penelitian yang berkaitan dengam aspek gramatikal dan pembelajaran 

teks narasi yang pernah dilakukan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut. Pertama, 

penelitian yang dilakukan Riyanto (2015) yang berjudul “Bentuk Pengacuan dalam 

Wacana Media Massa Cetak”. Penelitian yang dihasilkan bahwa ada beberapa jenis bentuk 

acuan yang digunakan dalam surat kabar ini, yaitu: bentuk acuan endofora dan bentuk 

acuan eksofora. Bentuk acuan eksofora terdiri dari bentuk acuan anafora dan katafora. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum, dkk. (2017) yang berjudul 

“Piranti Kohesi Gramatikal dan Leksikal pada Wacana Rubrik Selebritas dalam 

Majalah Femina sebagai Bahan Ajar Menulis Teks Narasi”. Penelitian yang 

dihasilkan menemukan bahwa piranti kohensi gramatikal yang dianalis dalam 

penelitian ini terdapat 10 referensi, 6 konjungsi, 3 subtitusi, dan 3 elipsis.  

Karangan siswa SMP sangat imajinatif, manarik, dan penuh dengan realitas. 

Karangan narasi yang baik harus terdapat keterpaduan antar unsur dari wacana. 

Peneliti dalam memadukan karangan narasi menggunakan aspek gramatikal referensi 

(pengacuan). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan 

meneliti penggunaan aspek gramatikal referensi dalam pembelajaran menulis teks 

narasi pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

 

2. METODE  

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta yang 

beralamatkan di Jl. Pangeran Wijil II no 01 Tipes, Serengan, Surakarta. Waktu 

pelaksanaan ini berlangsung selama 2 bulan yaitu, dari bulan April sampai Mei 2019. 

Data yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 180 data. Jenis penelitian ini 
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adalah deskripstif kualitatif karena mengacu pada permasalahan dan memperhatikan 

obyek yang akan diteliti. Rohmadi dan Yakub Nasucha (2015:14) menyatakan 

deskritif kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data baik lisan maupun 

tulisan. Data-data yang sudah diperoleh dianalisis kemudian disimpulkan. Peneliti 

mengambil data berupa kalimat yang menggunakan aspek gramatikal referensi baik 

referensi persona maupun demostratif. Sumber data yang digunakan penelitian ini 

berupa karangan siswa yang berupa teks narasi. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian menggunakan teknik baca dan catat. Teknik yang digunakan peneliti yaitu 

teknik analisis isi. Keabasan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan trianggulasi teori.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini peneliti menemukan 180 penanda referensi dalam karangan siswa 

yang berupa teks narasi yang dikelompokan menjadi referensi pronomina persona 

persona dan pronomina demostratif. Wujud penggunaan pronomina persona 

sebanyak 104 meliputi persona I sebanyak 47 penanda, persona II sebanyak 4 

penanda, dan persona III sebanyak 53 penanda. Wujud penggunaan pronomina 

demostratif sebanyak 76 penanda meliputi demostratif waktu sebanyak 46 penanda 

dan demostrasi tempat sebanyak 30 penanda. 

3.1 Wujud penggunaan Aspek gramatikal referensi dalam pembelajaran 

menulis teks narasi pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

3.1.1 Referensi Pronomina Persona 

Pengacuan persona direalisasikan melalui pronomina persona (kata ganti orang) yang 

meliputi persona pertama, kedua, dan ketiga. Baik tunggal maupun jamak. 

Pronomina persona tungga I, II, dan III berupa bentuk morfem bebas dan morfem 

terikat. Pada bentuk morfem terikat ada yang melekat disebelah kiri (letak kiri) dan 

disebelah kanan (letak kanan). 

1) Referensi Persona I 

Pronomina Persona pertama atau kata ganti orang yang terdapat pada karangan 

siswa berupa teks narasi terdiri dari bentuk tunggal maupun jamak. Bentuk 

pronomina persona tunggal terdiri dari pronomina aku sebanyak 17 penanada, 
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pronomina  saya sebanyak 16 penanada, dan pronomina -ku sebanyak 7 

penanda. Bentuk kata ganti jamak terdiri dari pronomina kami sebanyak 6 

penanada dan pronomina kita sebanyak 1 penanda. Berikut ini wujud 

penggunaan pronomina pertama bentuk tunggal dan jamak. 

2) Referensi Persona Pertama aku 

(1)  Aku bukan lagi anak-anak sahut anak kecil yang sudah tidak jadi anak 

kecil lagi. (Persahabatan Pohon Jeruk dan Anak Kecil karya Fernando) 

 

Data (1) merupakan bentuk persona kata ganti orang pertama tunggal yang 

menyatakan pronomina persona aku. Kata aku pada data (1) berfungsi untuk 

mengantikan anak kecil yang merupakan tokoh utama dalam cerita narasi 

tersebut. Kata anak kecil pada data (1) berfungsi sebagai orang atau tokoh yang 

berbicara. Kata  referensi persona aku pada data ini merupakan referensi 

endoforis karena acuan persona aku berasal dari teks wacana narasi tersebut. 

Referensi persona aku dalam data (1) merupakan referensi katafora karena 

anteseden atau yang diacu dituturkan setelah pronomina yaitu mengacu pada 

anak kecil. 

3) Referensi Pronomina Persona saya 

(2) “Saya ingin mencoba petualangan Indah itu bu, saya punya sahabat yang 

suka warna itu” Anika meyakinkan ibunya. (Berlian Tiga Warna karya 

Indana) 

 

Data (2) merupakan bentuk referensi persona kata ganti orang pertama tunggal 

yang menyatakan pronomina persona saya. Kata saya pada data (2) berfungsi 

untuk mengantikan tokoh Anika dalam cerita tersebut. Kata saya dipilih karena 

pembicaraan hanya terdiri satu orang yang bersifat tunggal. Referensi persona 

saya pada data (2) merupakan referensi endoforis bersifat katafora karena 

anteseden yang ditemukan sesudah pronomina, yaitu mengacu pada tokokh 

Anika.  

4) Referensi Pronomina Persona Terikat Lekat Kanan –ku 

(3) Tiba-tiba Bagus berteriak “Bolaku kemana? (bagus dengan muka agak 

marah). Bagus, Doni, dan Toni mencari bola itu. (Agus yang Nakal Fikri 

Aulia) 
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Data (3) merupakan bentuk referensi persona kata ganti orang pertama tunggal 

yang menyatakan pronomina persona –ku. Pronomina persona lekat kanan –ku 

pada bagian penunjuk berfungsi sebagai orang atau tokoh yang dimaksudkan 

dalam bagian tertunjuk, yaitu Bagus yang merupakan tokoh tambahan dalam 

cerita tersebut. Kata –ku pada data (3) berfungsi untuk mengantikan tokoh Bagus 

sebagai orang yang berbicara. Selanjutnya, referensi persona pertama –ku pada 

data (3) di atas merupakan referensi endoforis bersifat anafora karena anteseden 

atau yang diacu lebih dahulu dituturkan sebelum pronomina, yaitu mengacu 

pada tokoh Bagus. 

5) Referensi Pronomina Persona kami 

(4) Aku, Intan, dan Salsa berhenti sejenak untuk membeli sesuatu. Setelah itu 

kami melanjutkan perjalanan. (Liburan Sekolah karya Alya Sefia) 

 

Data (4) merupakan bentuk kata ganti orang pertama jamak yang menyatakan 

pronomina persona kami. Penggunaan kata ganti kami pada data (4) untuk 

mewakili orang lain selain pembicara. Unsur tokoh Alya Sefia sebagai orang 

yang berbicara berfungsi sebagai orang yang mewakili dirinya sendiri dan orang 

lain. Pronomina kami pada bagian penunjuk digunakan untuk mengantikan 

tokoh atau orang yang dimaksudkan pada bagian tertujuk, yaitu mengacu pada 

tokoh Alya Sefia (penutur), Intan, dan Salsa. Selanjutnya, referensi persona 

pertama kami pada data (4) merupakan referensi endoforis bersifat anafora 

karena anteseden atau yang diacu lebih dahulu dituturkan sebelum pronomina, 

yaitu mengacu pada tokoh Alya Sefia, Intan, dan Salsa. 

6) Referensi Pronomima Persona kita 

(5) Dengan kesepakatan kedua (Desta dan Devi) sahabat itu berkumpul 

dirumah Putra. Minggu pukul 07.00, mereka semua masuk kekamar Putra 

yang serba hijau, di kamar putra serasa dirumput. Putra berkata “mari kita 

buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan kita. sekarang 

kita buka satu... dua... tiga !”.  (Berlian Empat Warna karya Nadia)  

 

Data (5) merupakan bentuk kata ganti orang pertama jamak yang menyatakan 

pronomina persona kita. penggunaan kata ganti kita pada data (5) untuk 

mencakup orang lain selain pembicara. Pronomina kita pada bagian tertunjuk 
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digunakan untuk mengantikan tooh yang dimaksudkan pada bagian tertunjuk, 

yaitu Putra (pembicara) dan Temanya (Desta dan Devi). Selanjutnya, referensi 

persona pertama kita pada data (5) merupakan referensi endoforis yang bersifat 

anafora karena anteseden atau yang diacu lebih dahulu dituturkan sebelum 

pronomina, yaitu mengacu pada tokoh Putra dan temannya (Desta dan Devi). 

3.1.2 Referensi Persona II 

Pronomina persona kedua atau kata ganti orang kedua yang terdapat pada karangan 

siswa yang berupa teks narasi terdiri dari bentuk tunggal. Bentuk persona tunggal 

yang ditemukan yaitu pronomina persona kamu sebanyak 3 penanda dan pronomina 

persona terikat lekat engkau sebanyak 1 penanda. Berikut ini wujud penggunaan 

pronomina kedua bentuk tunggal. 

3.1.2.1 Referensi Pronomina persona kamu 

(6) Lalu beruang itu jalan ke hutan untuk mencari madu, sesaat beruang 

mencari madu beruang bertemu dengan singa, lalu singa bertanya 

“wahai beruang kamu sedang apa?”. (Si Beruang yang Cerdas karya 

Febiano) 

 

Data (6) merupakan bentuk orang kedua tunggal yang menyatakan pronomina 

persona kamu. Pronomina persona kedua kamu pada data (6) digunakan untuk 

mengantikan tokoh yang dimaksudkan dalam bagian tertunjuk, yaitu tokoh 

Beruang yang merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut. Selanjutnya, 

pronomina persona kedua kamu pada data (6) merupakan referensi endoforis 

bersifat anafora karena anteseden atau yang diacu lebih dahulu dituturkan 

sebelum pronomina, yaitu tokoh beruang dan singa.  

3.1.2.2 Referensi Pronomina Persona Terikat lekat kiri kau 

(7) Pohon jeruk menjawabnya, “aku tidak punya apapun, tapi engkau boleh 

memetik buah-buah jerukku yang ada dicabang-cabangku, kau bisa 

menghadiahkan jeruk itu”. (Persahabatan Pohon Jeruk dan Anak Kecil 

karya Fernando) 

 

Data (7) merupakan bentuk referensi persona kata ganti orang kedua yang 

menyatakan pronomina persona engkau. Pronomina persona kedua engkau 

pada data (7) bagian penunjuk digunakan untuk mengantikan tokoh yang 

dimaksudkan dalam bagian tertunjuk, yaitu tokoh Pohon Jeruk yang 
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merupakan tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Unsur engkau yaitu Pohon 

Jeruk  memiliki kedudukan sebagai tokoh yang diajak berbicara. Selanjutnya, 

pronomina persona kedua engkau pada data (7) merupakan referensi 

endoforis bersifat anafora karena anteseden atau yang diacu lebih dahulu 

dituturkan sebelum pronomina, yaitu tokoh Pohon Jeruk. 

3.1.3 Referensi Persona III 

Pronomina persona ketiga atau kata ganti orang ketiga yang terdapat pada karangan 

siswa yang berupa teks narasi terdiri dari bentuk tunggal dan jamak. Penulis 

menemukan bentuk persona tunggal, penggunaan pronomina dia sebanyak 8 

penanda, pronomina ia sebanyak 16 penanda, dan pronomina –nya sebanayak 16 

penanda. Bentuk persona jamak terdiri dari pronomina mereka sebanyak 12 penanda 

dan pronomina mereka semua sebanyak 1 penanda. Berikut ini wujud penggunaan 

pronomina ketiga bentuk tunggal dan jamak. 

3.1.3.1 Referensi Pronomina Persona dia 

(8) Hari menjelang malam Mimi Peri belum menemukan satu pun 

makanan, salju pun turun sangat lebat Mimi Peri pun kedinginan dan 

dia langsung membeku dalam keadaan kelaparan. (Mimi Peridan Para 

Peri karya Nazeda) 

 

Data (8) merupakan bentuk referensi persona kata ganti orang kedua yang 

menyatakan pronomina persona dia. Kata ganti pada data (8) mengacu pada 

Mimi peri sebagai tokoh utama dalam cerita tersebut. Selanjutnya, pronomina 

persona ketiga dia merupakan referensi endoforis bersifat anafora kerena 

karena anteseden atau yang diacu lebih dahulu dituturkan sebelum 

pronomina, yaitu tokoh Mimi peri. 

3.1.3.2 Referensi Pronomina Persona ia 

(9) Disuatu hari Doni pergi memancing bersama kakeknya, tak terasa ia 

telah tiba di sungai yang jernih. ia merasakan indahnya sungai itu. 

(Doni Memancing disungai karya Iqbal) 

 

Data (9) merupakan bentuk referensi persona kata ganti orang ketiga tunggal 

yang menyatakan pronomina persona ia. Pronomina persona ketiga ia data 

(9) pada bagian petunjuk berfungsi untuk mengantikan tokoh yang 
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dimaksukan dalam bagian tertunjuk yaitu, tokoh Doni  yang merupakan tokoh 

utama dalam cerita tersebut. Tokoh Doni  pada data (9) mempunyai 

kedudukan sebagai orang yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. 

Selanjutnya, pronomina persona ketiga ia merupakan referensi endoforis 

bersifat anafora karena anteseden atau yang diacu lebih dahulu dituturkan 

sebelum pronomina, yaitu tokoh Doni. 

3.1.3.3   Referensi Pronomina Persona lekat kanan  –nya 

(10) Pada suatu hari aku  pergi kekebun, pas disana aku bertemu dengan 

teman-teman saya, namanya Zhamik, Sandi, Vino, dan Rizki. 

(Petualang Pas Hari Puasa karya Briyan) 

 

Data (10) merupakan bentuk referensi persona kata ganti orang ketiga tunggal 

yang menyatakan pronomina persona –nya. Kata –nya pada data (10) 

mengantikan tokoh tambahan sebagai orang yang dibicarakan dalam cerita 

tersebut yaitu Zhamik, Sandi, Vino, dan Rizki. Selanjutnya, pronomina 

persona ketiga –nya pada data (10) merupakan referensi endoforis bersifat 

katafora karena anteseden yang ditemukan sesudah pronomina, yaitu 

mengacu pada tokoh Zhamik, Sandi, Vino, dan Rizki. 

3.1.3.4 Referensi Pronomina Persona mereka 

(11) Setelah itu Rudi pergi kelautan untuk mencari ikan bersama istrinya 

dengan menaiki kapal bersama temannya. Ibunya Rudi meminta tolong 

kepada Allah SWT untuk memberikan azab kepada mereka berdua dan 

doanya terkabul tiba-tiba kapalnya rudi bergoyang-goyang, kemudian 

Rudi dan istrinya jatuh dari kapal dan tergampar dipinggir laut menjadi 

batu. (Anak Durhaka karya Zidan) 

 

Data (11) merupakan referensi persona kata ganti orang ketiga jamak yang 

menyatakan pronomina persona mereka. Kata ganti mereka pada data diatas 

menunjuk pada tokoh Rudi dan Istrinya yang merupakan tokoh utama dalam 

cerita tersebut. Selanjutnya, data (11) merupakan referensi endoforis yang 

bersifat anafora, karena menunjuk pada sesuatu yang sudah disebutkan 

sebelumnya yaitu tokoh Rudi dan Istrinya. 
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3.1.3.5 Referensi Pronomina Persona mereka semua 

(12) Ia mengatakan kepada singa bahwa sekelompok kelinci datang 

kepadanya, tapi seekor singa lain marah dan menyerang mereka semua 

dan memakan kelinci semua kecuali dirinya. (Kisah Singa yang Kuat 

dan Kelinci yang Cerdik karya Carina) 

 

Data (12) merupakan bentuk  referensi persona kata ganti orang ketiga jamak 

yang menyatakan pronomina persona mereka semua. Kata ganti mereka pada 

data (12) digunakan untuk menunjuk orang lain yang bersifat jamak dan 

keseluruhan yaitu kelinci sebagai tokoh utama yang diceritakan.  Selanjutnya 

data (12) merupakan referensi endoforis yang bersifat anafora karena 

anteseden atau yang diacu lebih dahulu dituturkan sebelum pronomina, yaitu 

tokoh kelinci. 

3.1.4 Referensi Pronomina Demostratif 

Pronomina demostratif merupakan pengacuan satuan lingual yang digunakan untuk 

menunjuk (menganti nomina). Pengacuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu 

demostratif waktu dan tempat. 

3.1.4.1 Demostratif Waktu 

Demostrasi waktu yang terdapat didalam pembelajaran menulis teks narasi pada 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta terdiri dari demostrastif waktu 

lampau sebanyak 25 penanda, yang akan datang sebanyak 7 penanda, dan netral 

sebanyak 14 penanda. Berikut ini terdapat beberapa contoh wujud penggunaan 

referensi demostratif waktu pada karangan siswa yang berupa teks narasi. 

1. Demostratif Waktu Lampau 

(13) Pada hari Kamis, 25 Januari 2019 ibu dan simbah pergi kedesa karena ada 

salah satu tetangga dikampung meninggal dunia. (Kepahlawanan 

Seseorang dalam membantu Orang yang Kesusahan karya Vika) 

 

Data (13) merupakan bentuk referensi demostratif waktu lampau yang 

menyatakan Kamis, 25 Januari 2019. Waktu Kamis, 25 Januari 2019 mengacu 

pada ibu dan simbah pulang kampung karena tetangganya yang dikampung ada 

yang meninggal dunia. Data (13) merupakan referensi endoforis yang bersifat 

katafora karena acuanya berada setelah kata ganti penunjuk waktu. 
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2. Demostratif Waktu Yang Akan Datang 

(14) Keesokan harinya, ketika disekolah Ari duduk menatap soal B.indo 

(Bahasa Indonesia) yang didepannya. Ia terpaku karena tidak bisa 

mengerjakan Soal-soal itu. (Penyesalan Datang Diakhir karya Ferdian) 

 

Data (14) merupakan referensi demostratif waktu yang akan datang yaitu pada 

kata kesokan harinya. Data (14) bentuk keesokan harinya menunjuk pada Ari 

yang ketika menantap soal Bahasa Indonesia yang ada didepannya,  ia hanya 

terpaku tidak bisa mengerjakan soal itu. Selanjutnya, data (14) merupakan 

referensi endoforis yang bersifat katafora karana anteseden atau yang diacu 

berada setelah kata ganti petunjuk waktu yaitu kesokan harinya. 

3. Demostratif Waktu Netral 

(15) Tanggal 20 Maret 2018 saya liburan kepantai Klayar Wonogiri, dan di Pagi 

hari saya berangkat pukul 08.00. (Liburan ke Pantai karya Muhammad 

Yasir) 

 

Data (15) merupakan bentuk referensi demostratif waktu netral yang menyatakan 

pagi hari dan pukul 08.00. Waktu netral pada data (15) merupakan bentuk pada 

pagi pukul 08.00 saya (Muhammad yasir) dan teman- Liburan ke pantai Klayar 

Wonogiri. Selanjutnya data (15) merupakan referensi endoforis bersifat  anafora 

karena anteseden atau yang diacu sudah disebutkan sebelum kata ganti petunjuk 

waktu. 

3.1.4.2 Demostratif Tempat  

Demostratif tempat yang terdapat didalam pemblajaran menulis teks narasi pada 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta terdiri dari demostratif tempat 

agak dekat dengan penutur sebanyak 12 penanda, jauh dengan penutur sebanyak 1 

penanda, dan menunjuk secra eksplisit sebanyak 17 penanda. berikut ini beberapa 

contoh wujud penggunaan rerferensi demostratif tempat pada karangan siswa yang 

berupa teks narasi. 

1. Demostratif Tempat Agak Dekat Dengan Penutur 

(16) Kancil berhasil menipu buaya, kancil berhasil melewati sungai itu dan 

kancil mendapatkan sebuah apel. (Kancil dan Buaya karya Rizal) 
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Data (16) merupakan bentuk demostratif tempat yangagak dekat dengan penutur 

yaitu itu. Kata itu mengacu pada sungai yang berhasil diseberangi oleh kancil. 

Penggunaan kata ganti itu pada data (16) digunakan kancill untuk menunjuk  

tempat sungai. Selanjutnya data (16) merupakan referensi endoforis yang bersifat 

anafora, karena anteseden atau yang diacu sudah disebutkan sebelum yaitu 

sungai 

2. Demostratif Tempat Jauh Dengan Penutur  

(17) Aku dan temanku janjian disuatu tempat. Di sana terdapat banyak sekali 

bunga-bunga cantik dan indah. (Liburan Sekolah karya Alya Sefia) 

 

Data (17) merupakan bentuk demostratif tempat jauh dengan penutur yaitu sana. 

Kata ganti sana pada data (17) merupakan referensi eksoforis, karena acuanya 

berada diluar teks wacana cerita tersebut. Referensi demikian merupakan 

referensi eksoforis karena acuanya berada diluar teks dan tidak disebutkan secara 

jelas sananya. 

3. Demostratif Tempat Menunjuk Secara Eksplisit 

(18) Tanggal 20 Maret 2018 saya liburan ke pantai Klayar Wonogiri. (Liburan 

ke Pantai karya Muhammad Yasir) 

 

Data (179) merupakan bentuk demostratif tempat yang menunjuk secara eksplisit 

yaitu pantai Klayar Wonogiri. Pada data (179) kata pantai Klayar Wonogir 

mengacu pada Muhammad Yasir yang liburan ke pantai. Selain itu, pantai klayar 

wonogiri merupakan salah satu tempat pariwisata yang ada di Wonogiri. 

Selanjutnya, data (179) merupakan referensi endoforis yang bersifat anafora, 

karena anteseden atau yang diacu sudah disebutkan sebelum kata  pantai Klayar 

Wonogiri. 

3.2 Relevansi penggunaan Aspek gramatikal referensi dalam pembelajaran 

menulis teks narasi pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

Berdasarkan dengan hasil penelitian dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya pada meteri teks narasi di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta dapat 

ditambahkan meteri yang berkaitan dengan penggunaan aspek gramatikal referensi 

untuk menambah pengetahuan tentang wacana kepada siswa dalam hal mengarang. 
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Penggunaan aspek gramatikal referensi digunakan untuk menghubungkan ide 

antarkalimat yang cukup terbatas ragamnya misalnya seperti teks narasi. Aspek 

gramatikal yang digunakan yaitu referensi persona yang merupakan kata ganti orang 

(I, II, dan III) dan referensi demostratif merupakan kata ganti yang menunjuk pada 

waktu dan tempat. 

Implementasi penggunaan aspek gramatikal dalam materi ajar dapat digunakan 

dalam kompetensi dasar poin 3.4  yaitu menelaah struktur dan kebahasaan 

berdasarkan wujud penggunaan aspek gramatikal referensi dalam teks narasi, dengan 

indikator pencapaian membuat teks narasi berdasarkan kemampuan siswa dalam 

mengarang, dan menentukan penggunaan aspek gramatikal referensi berdasarkan 

teks yang telah dibuat.  

Faktor untuk menentukan penyebab pada penggunaan aspek gramatikal referensi 

dapat dimasukan pada kompetensi 4.4 yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam 

bentuk imajinasi secara lisan dan tulis dengan memprhatikan penggunaan bahasa dan 

aspek gramtikal dalam pembelajaran teks narasi yang dibut, dengan indikator 

pencapaian memahami isi dalam teks narasi (penggunaan bahasa dan sebagainya), 

menentukan penggunaan kaidah bahasa dalam teks narasi, dan menganalisis 

penggunaan aspek gramatikal dalam karangan tersebut.  

Adapun materi ajar yang disusun dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Ciri kebahasaan teks narasi 

a. Berisi kisah atau cerita tentang peristiwa atau kejadian 

b. Memiliki unsur tokoh, peristiwa, dan waktu 

c. Bisa bersifat fiksi maupun nonfiksi 

d. Bertujuan menciptakan kesan atau pengalaman kepada pembacanya. 

Berdasarkan paparan di atas, maka hasil penelitian ini termasuk dalam materi ciri 

dari teks narasi pada data (1) sampai dengan (180), hal ini dibuktikan pada teks 

narasi yang dikarang oleh siswa mengenai berbagai peristiwa baik cerita narasi yang 

bersifat ekspositoris ataupun sugesti. Siswa dalam menulis teks narasi 

mengambarkan sebuah peristiwa ataupun kejadian berdasarkan urutan peristiwa dan 

waktu dengan tujuan untuk menciptakan kesan atau pengalam kepada pembaca. 

Selain itu, pada materi ciri kebahasaan dalam teks narasi ini nantinya juga berkaitan 
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dengan penggunaan aspek gramatikal yang digunakan siswa, sehingga dapat 

diimplementasikan dalam pembelajaran untuk menambah pengetahuan siswa.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan 180 

penanda referensi gramatikal dalam karangan siswa yang berupa teks narasi. Peneliti 

menemukan dua aspek gramatikal referensi yaitu referensi pronomina persona dan 

Demostratif. Pronomina persona yang meliputi persona pertama, kedua, dan ketiga. 

Pada data ini ditemukan 1) persona I yang bersifat tunggal dan jamak. Referensi 

persona I tunggal dintaranya referensi persona aku sebanyak 17 penanda, saya 

sebanyak 16 penanda, dan lekat kanan –ku sebanyak 7 penanda. Sedangkan yang 

bersifat jamak diantaranya referensi persona kami sebanyak 6 data dan kita sebanyak 

1 data; 2) Referensi Persona II pada data ini terdapat referensi persona kamu 

sebanyak 3 penanda dan engkau  sebanyak 1 penanda yang bersifat tunggal; 3) 

Referensi persona III pada data ini bersifat jamak dan tunggal. Referensi yang 

bersifat tunggal diantarannya persona dia sebanyak 8 penanda, ia sebanyak 16 data, 

dan lekat kanan –nya sebanyak 16 penanda. Sedangkan yang bersifat jamak yaitu 

persona mereka sebanyak 12 penanda dan mereka semua sebanyak 1 data. 

Sedangkan Referensi pronomina Demostratif pada data ini terdapat demostratif 

waktu dan tempat. Demostratif waktu yang ditemukan yaitu demostratif waktu 

lampau sebanyak 25 penanda, yang akan datang sebanyak 7 penanda, dan Netral 

sebanyak 14 penanda. Sedangkan untuk demostratif tempat  yang ditemukan yaitu 

demostratif tempat agak dekat dengan penutur sebanyak 12 penanda , jauh dengan 

penutur sebanyak 1 penanda, dan menunjuk secara eksplisit sebanyak 17 penanda. 
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