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Abstrak: Salah satu pemarkah yang sering muncul dalam wacana bahasa 

Indonesia adalah pemarkah –nya. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pemarkah -nya sebagai referensi dalam 

wacana bahasa Indonesia, (2) mendeskripsikan implikasi pemarkah –nya dalam 

wacana bahasa Indonesia dengan pembelajaran struktur kebahasaan bahasa 

Indonesia di sekolah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 

pemarkah -nya sebagai referensi dalam wacana bahasa Indonesia dan (2) 

bagaimanakah implikasi pemarkah –nya dalam wacana bahasa Indonesia dengan 

pembelajaran struktur kebahasaan bahasa Indonesia di sekolah. Objek penelitian 

ini berupa teks wacana yang memuat pemarkah –nya yang diambil dari koran. 

Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan metode dokumentasi. 

Analisis data menggunakan metode agih dengan teknik analisis substitusi. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pemarkah –nya sebagai 

referensi dalam wacana bahasa Indonesia meliputi dua aspek: (1) pemarkah –nya 

berdasarkan kategori acuannya, terdiri dari pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden berupa kata dan anteseden berupa teks. (2) Pemarkah –nya berdasarkan 

letak acuannya, terdiri dari pemarkah –nya sebagai referensi anteseden endoforis 

dan pemarkah -nya sebagai referensi anteseden eksoforis. Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden endoforis, terdiri dari pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden anaforis dan pemarkah –nya sebagai referensi anteseden kataforis. 

Adapun implikasi pemarkah –nya sebagai referensi dalam wacana bahasa 

Indonesia terhadap pembelajaran struktur kebahasaan bahasa Indonesia di sekolah 

adalah berdampak pada pembelajaran struktur teks sesuai dengan yang tercantum 

di dalam kurikulum 2013. 
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ABSTRACT 

 

  

 One of the markers that appear frequently in Indonesian discourse is 

marker of -nya. In this regard, this study aims to : (1) describe marker of -nya as a 

reference in Indonesian discourse , (2) describe the implications of marker -nya in 

Indonesian discourse with structure learning Indonesian language at school. The 

problem of this study were (1) how the marker of -nya as a reference in 

Indonesian discourse and (2) what are the implication of marker -nya  in 

Indonesian discourse with structure learning Indonesian language at school. The 

object of the study was a text passage of that loaded the marker of –nya taken 

from the newspaper. Collecting of data has using by observation and 

documentation methods. Analysis of the data was using analytical techniques 

attributable to the substitution. Based on the data analysis it can be concluded that 

the marker of -nya as a reference in Indonesian discourse involves two aspects: (1) 

marker of –nya grounded on its reference category, consisting of marker of -nya 

as a reference the antecedents like word and text. (2) Markers of –nya grounded 

on its reference site, consisting of the marker of -nya as a reference of his 

antecedents and markers endoforis his antecedent’s echophoric reference. The 

marker of -nya as a reference of antecedent’s endoforis, consist of those markers 

as reference markers of his antecedents and anaphoric reference antecedent 

cataphoric. The implications of those markers as a reference in Indonesian 

discourse on learning Indonesian language structure in Schools is an impact on the 

structure of the text as it appears in the curriculum in 2013 . 
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A. PENDAHULUAN  
 

Kajian wacana dalam bahasa 

Indonesia selalu berkaitan dengan 

penggunaan pemarkah tertentu. Salah 

satu pemarkah yang sering muncul 

dalam wacana bahasa Indonesia 

adalah pemarkah –nya. 

Dalam tataran wacana, perilaku 

gramatikal pemarkah –nya dapat 

merupakan kata ganti orang ketiga 

tunggal yang disebut pronomina 

persona ketiga tunggal. Hal tersebut 

dapat dilihat dari contoh kalimat 

berikut. (1) Abdullah yang menjabat 

sebagai ketua BEM FKIP Universitas 

Mataram, mempunyai aturan yang 

sangat ketat setiap mengadakan 

rapat. Jika ada yang melanggar, 

maka harus membayar denda 

kepadanya. Dari contoh kalimat (1) 

tersebut, dapat dipahami bahwa dalam 

tataran wacana, pemarkah –nya  

berfungsi sebagai pengacu.  

Pengacuan dalam wacana 

disebut referensi. Referensi 

merupakan penggunaan kata atau 

frasa untuk menunjuk atau mengacu 

kata, frasa, atau mungkin juga satuan 

gramatikal yang lain. Dengan kata 

lain, referensi dari sebuah kalimat 

sebenarnya ditentukan oleh si 

pembicara atau si penulis. Kita 

sebagai pembaca atau pendengar 

hanya dapat menerkah apa yang 

dimaksud (direferensikan) oleh si 

pembicara atau si penulis.   

Selain sebagai referensi 

berkategori pronomina persona yang 

mengacu pada orang yang 

dibicarakan, pemarkah –nya juga 

mengacu pada anteseden yang 

berkategori sebagai nomina. Contoh: 

(2) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 

terbentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang OJK. Lembaga itu mulai 

menjalankan fungsinya untuk 

mengawasi IKNB dan pasar modal 

per 1 Januari 2013 serta mengambil 

alih fungsi pengawasan bank dari 

Bank Indonesia per 1 Januari 2014. 

(Kompas, 8 Maret 2014). Pemarkah –

nya  pada kata fungsinya dalam 

wacana (2) tersebut mengacu pada 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang 

berkategori sebagai nomina. 

Fenomena yang lain tentang 

pemarkah –nya sebagai referensi 

adalah pemarkah –nya yang acuannya 

berkategori sebagai verba. Contoh: 

(3) Menembak merupakan kegiatan 

yang memerlukan konsentrasi tinggi 

agar bisa mengenai sasaran dengan 

tepat. Setiap orang yang ingin 

melakukannya dengan baik, maka 

harus melatih pernafasan serta 

kesabaran terlebih dahulu. Pemarkah 

–nya  pada kata melakukannya dalam 

wacana (3) tersebut mengacu pada 

kata menembak yang berkategori 

sebagai verba.  

Selain itu, fenomena yang lain 

tentang pemarkah –nya sebagai 

referensi adalah –nya yang mengacu 

pada sesuatu yang tidak terdapat 

dalam teks atau acuannya berada di 

luar teks. Contoh: (4) sebenarnya 

kedatangan seekor kucing yang 

kemudian ia beri nama Lora itu, 

benar-benar telah membuat hidupnya 

lebih berwarna. Dulu, ia terbiasa 

duduk-duduk sendirian di ujung 

tangga menuju gudang sambil 

bernyanyi-nyanyi kecil atau hafalan 

surat-surat pendek yang diwajibkan 

oleh bu ustadzah tanpa teman 

seorang pun. (Dikutip dari cerpen: 

Virus Lora). Pemarkah –nya pada 

kata hidupnya dalam wacana (5) 

tersebut, mengacu pada sesuatu yang 

tidak terdapat dalam teks atau 

acuannya berada di luar teks. 

Dari beberapa fenomena 

pemarkah –nya di atas, peneliti 

tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis lebih lanjut tentang 



 

  

pemarkah –nya dalam wacana bahasa 

Indonesia. Selain itu, penelitian 

tentang Pemarkah –nya sebagai 

Referensi dalam Wacana Bahasa 

Indonesia, sejauh penelusuran penulis 

belum pernah diteliti sebelumnya. 

Penelitian ini juga berimplikasi 

kepada pembelajaran struktur 

kebahasaan bahasa Indonesia di 

sekolah, yaitu pada pembelajaran 

struktur teks seperti yang tercantum 

dalam kurikulum 2013. 

Berdasarkan latar belakang di 

atas, masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pemarkah –nya 

sebagai referensi dalam wacana 

bahasa Indonesia? 

2. Bagaimanakah implikasi 

pemarkah –nya dalam wacana 

bahasa Indonesia dengan 

pembelajaran struktur kebahasaan 

bahasa Indonesia di sekolah? 

Sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam rumusan masalah, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mendeskripsikan pemarkah -nya 

sebagai referensi dalam wacana 

bahasa Indonesia. 

2. mendeskripsikan implikasi 

pemarkah –nya sebagai referensi 

dalam wacana bahasa Indonesia 

dengan pembelajaran struktur 

kebahasaan bahasa Indonesia di 

sekolah.  

Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori tentang 

wacana, referensi, baik referensi 

endofora maupun referensi eksofora. 

Alwi (2014:41) menjelaskan bahwa 

wacana adalah rentetan kalimat yang 

berkaitan sehingga terbentuklah 

makna yang serasi di antara kalimat-

kalimat itu. Rentetan kalimat dapat 

membentuk wacana karena dari 

rentetan itu terbentuk suatu makna 

yang serasi. Menurut (Alex Sobur, 

2007 dalam Fitrianty, 2012), 

menyatakan bahwa wacana adalah 

rangkaian ujar atau rangkaian tindak 

tutur yang mengungkapkan suatu hal 

(subjek) yang disajikan secara teratur, 

sistematis, dalam suatu kesatuan yang 

koheren, dibentuk oleh unsur 

segmental maupun nonsegmental 

bahasa. 

Pendapat para ahli bahasa 

tentang wacana mengingatkan kita 

pada pemahaman bahwa wacana 

adalah: (1) perkataan, ucapan, tutur 

yang merupakan satu kesatuan; (2) 

keseluruhan tutur. Dalam hal ini, 

wacana digambarkan wujudnya 

dengan keseluruhan tutur yang 

menggambarkan muatan makna 

(semantik) yang didukung wacana. 

Bila kita menyimak pendapat 

Edmonson di dalam Spoken 

Discourse: A Model for Analysis 

(1981), wacana adalah satu peristiwa 

yang terstruktur diwujudkan di dalam 

perilaku linguistik (bahasa) atau yang 

lainnya (Edmonson, 1981:4 dalam 

Djajasudarma, 1994:2). Di sini 

wacana terikat dengan peristiwa yang 

terstruktur, dan lebih jauh dijelaskan 

pula bahwa teks adalah urutan-urutan 

ekspresi linguistik yang terstruktur 

membentuk keseluruhan yang padu 

uniter. Dengan demikian, di dalam hal 

ini penulis wacana membedakan 

wacana yang terikat peristiwa (urutan 

ekspresi linguistik yang membentuk 

keseluruhan yang padu (uniter) dari 

teks terstruktur. (Djajasudarma, 

1994:3). 

Pada analisis wacana referensi 

itu dianggap sebagai tindak tanduk 

dari pembicara atau si penulis. 

Dengan kata lain, referensi dari 

sebuah kalimat sebenarnya ditentukan 

oleh si pembicara atau si penulis. Kita 

sebagai pembaca atau pendengar 

hanya dapat menerka apa yang 

dimaksud (direferensikan) oleh si 

pembaca atau si penulis. 



 

  

Djajasudarma (1994:51) 

mengemukakan bahwa secara 

trdisional, referensi merupakan 

hubungan antara kata dan benda, 

tetapi lebih lanjut dikatakan sebagai 

hubungan bahasa dengan dunia. Ada 

pula yang menyatakan referensi 

adalah hubungan bahasa dengan 

dunia tanpa memperhatikan pemakai 

bahasa. Pernyataan demikian 

dianggap tidak berterima karena 

pemakai bahasa (pembicara) adalah 

penutur ujaran yang paling tahu 

referensi bahasa yang diujarkan.  

Referensi dalam analisis 

wacana dapat berupa endofora 

(anafora dan katafora) dan eksofora. 

Endofora bersifat tekstual, referensi 

(acuan) ada di dalam teks, sedangkan 

eksofora bersifat situasional (acuan 

atau referensi di luar teks). Endofora 

terbagai atas anafora dan katafora 

berdasarkan posisi (distribusi) 

acuannya (referensinya). Anafora 

merujuk silang pada unsur yang 

disebutkan terdahulu; katafora 

merujuk silang pada unsur yang 

disebutkan kemudian (Djajasudarma, 

1994:51).  

Alwi (2014:43) menjelaskan 

bahwa anafora adalah peranti dalam 

bahasa untuk membuat rujuk silang 

dengan hal atau kata yang telah 

dinyatakan sebelumnya. Peranti itu 

dapat berupa kata ganti persona 

seperti dia, mereka, nomina tertentu, 

konjungsi, keterangan waktu, alat, 

dan cara. Kebalikan dari anafora 

adalah katafora, yakni rujuk silang 

terhadap anteseden yang ada 

dibelakangnya. 

 

B. METODE PENELITIAN 
 

Dalam penelitian ini, data yang 

diambil adalah penggalan wacana 

tulis dalam koran Kompas dan 

Lombok Post. Penggalan teks wacana 

yang dijadikan data merupakan 

penggalan wacana yang memuat 

pemarkah –nya yang dikutip secara 

acak dari berbagai macam kolom 

dalam koran, seperti kolom politik 

dan hukum, kolom olahraga, kolom 

kriminalitas, kolom pendidikan dan 

kebudayaan, kolom ekonomi, kolom 

iklan, dan kolom opini. 

Penelitian ini bersifat kualitatif. 

Oleh karena itu sebuah penelitian 

kualitatif menggunakan metode 

kualitatif berupa pengamatan, 

wawancara, atau penelaahan 

dokumen (Moleong, 2012:9). Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Metode Observasi 

Di dalam pengertian 

psikologik, observasi atau yang 

disebut pula dengan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat 

indra. Jadi observasi dapat dilakukan 

melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap. 

(Arikunto, 2006: 156) 

Berdasarkan bentuk penelitian, 

pengumpulan data dilakukan dengan 

mengamati teks-teks wacana pada 

koran. Dalam hal ini pengamatan 

dengan membaca wacana dalam 

koran tersebut dapat mendukung 

dalam menemukan kemunculan 

pemarkah –nya yang akan diteliti. 

Apabila wacana yang mengandung 

pemarkah –nya telah ditemukan, 

kemudian dikutip untuk dijadikan 

data. 
 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya 

dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, 



 

  

agenda, dan sebagainya. (Arikunto, 

2006:231) 

Metode dokumentasi digunakan 

peneliti untuk menyelidiki benda-

benda tertulis yang dalam hal ini 

berupa teks. Pendokumentasian 

dilakukan khusus pada teks wacana 

dalam koran yang memuat pemarkah 

–nya. Teks wacana yang memuat 

pemarkah –nya  tersebut kemudian 

dikutip untuk dijadikan data. 

Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode agih. 

Metode agih adalah metode analisis 

data kebahasaan yang alat penentunya 

adalah bagian dari bahasa yang 

bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 

1993:15). Teknik lanjutan yang 

digunakan adalah teknik ganti 

(substitusi), yaitu teknik analisis yang 

berupa penggantian unsur satuan 

lingual data. Dalam teknik ini unsur 

manapun yang diganti, unsur itu 

selalu merupakan unsur yang justru 

sedang menjadi pokok perhatian 

dalam analisis (Sudaryanto, 1993: 

48).  

Kegunaan teknik ganti adalah 

untuk mengetahui kadar kesamaan 

kelas atau kategori unsur terganti 

dengan unsur penganti. Jika dapat 

digantikan berarti kedua unsur 

tersebut berada dalam kelas atau 

kategori yang sama. Makin banyak 

kemungkinan penggantian unsur yang 

sama dalam berbagai satuan lingual, 

makin tinggi kadar kesamaannya, dan 

hal tersebut membentuk kemungkinan 

bahwa unsur yang dapat saling 

menggantikan itu dalam kelas yang 

sama (Sudaryanto, 1993: 49).  

Analisis data penelitian ini akan 

dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan sumber data yang 

akan diteliti yaitu dari koran. 

2. Membaca sumber data untuk 

mencari data yang akan diteliti 

yaitu berupa penggalan teks 

wacana yang memuat pemarkah –

nya. 

3. Mengklasifikasi data berdasarkan 

kategori acuan serta letak 

acuannya. 

4. Menggunakan teknik substitusi 

untuk menguji kategori acuan 

pemarkah –nya dalam suatu 

wacana dengan cara 

mensubstitusikan pemarkah –nya 

dalam wacana tersebut dengan 

kata atau teks yang dianggap 

sebagai acuannya. 

5. Membuat suatu pertanyaan, 

apabila kata atau teks yang 

dianggap menjadi acuan dari 

pemarkah –nya yang diteliti bisa 

menjadi jawaban dari pertanyaan 

tersebut, maka dapat disimpulkan 

kata tersebut merupakan acuan 

dari pemarkah –nya yang diteliti.  

6. Menyimpulkan hasil analisis 

Hasil analisis yang berupa kaidah-

kaidah dapat disajikan melalui dua 

cara, yaitu (a) perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, (b) 

perumusan dengan menggunakan 

tanda-tanda atau lambang-lambang. 

Kedua cara ini disebut dengan metode 

informal dan metode formal (Mahsun, 

2013:224). Dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah metode informal, 

yaitu pemaparan atau penyajian hasil 

analisis yang dituangkan dalam 

bentuk kata-kata. 

 

C. PEMBAHASAN 
 

1. Pemarkah –nya sebagai 

Referensi dalam Wacana 

Bahasa Indonesia 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi dalam wacana bahasa 

Indonesia dapat dilihat dari dua 

aspek, yaitu: (1) pemarkah –nya 

berdasarkan kategori acuannya, 

yang terdiri dari pemarkah –nya 

sebagai referensi anteseden 



 

  

berupa kata dan pemarkah –nya 

sebagai referensi anteseden 

berupa teks. (2) Pemarkah –nya 

berdasarkan letak acuannya, yang 

terdiri dari pemarkah –nya 

sebagai referensi anteseden 

endoforis dan pemarkah –nya 

sebagai referensi anteseden 

eksoforis.  
 

a. Pemarkah –nya Berdasarkan 

Kategori Acuannya. 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi dalam wacana bahasa 

Indonesia mempunyai acuan 

dengan kategori yang berbeda, 

yaitu acuannya yang berupa kata 

dan acuannya yang berupa teks.  
 

1) Pemarkah –nya sebagai 

Referensi Anteseden Berupa 

Kata 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden berupa kata 

yaitu pemarkah –nya yang 

acuannya berupa kata, seperti kata 

yang merupakan nama insan, kata 

yang berkategori nomina, dan kata 

yang berkategori verba.  
 

a) Pemarkah –nya sebagai 

Referensi Anteseden Berupa 

Nama insan 

Berikut analisis pemarkah –nya 

sebagai referensi anteseden berupa 

nama insan. 

(1) Pada senin (9/6), Bernadinus 

Jamang dibunuh dengan 

sebuah anak panah tertancap 

di dadanya di daerah Kwamki 

Lama, sekitar pukul 02.20 

WIT. (Kompas, Sabtu, 14 Juni 

2014) 

Dari contoh wacana (1) tersebut 

ditunjukan bahwa pemarkah –nya 

sebagai referensi mempunyai 

anteseden yang berupa nama insan. 

Hal tersebut terlihat jelas bahwa 

acuan dari pemarkah –nya pada kata 

“dadanya” mengacu pada anteseden 

“Bernadius Jamang” yang 

merupakan nama insan. 
 

b) Pemarkah –nya sebagai 

Referensi Anteseden 

Berkategori Nomina. 

Kata benda atau nomina adalah 

nama benda atau segala sesuatu yang 

dibendakan. Nomina juga merupakan 

kata yang mengacu pada manusia, 

binatang, benda, dan konsep atau 

pengertian. Berikut analisis pemarkah 

–nya sebagai referensi anteseden 

berkategori nomina. 

(2) Tidak ingin buruannya lepas, 

petugas langsung menghadang 

dan membekuknya. (Lombok 

Post, Selasa, 12 Agustus 2014) 

Dari contoh wacana (2) tersebut 

ditunjukan bahwa pemarkah –nya 

sebagai referensi mempunyai 

anteseden berkategori nomina. Hal 

tersebut terlihat bahwa acuan dari 

pemarkah –nya pada kata 

“buruannya” mengacu pada 

anteseden “petugas” yang berkategori 

nomina. 

Dari segi semantis, pemarkah –

nya sebagai referensi anteseden 

berkategori nomina, dapat dibedakan 

menjadi nomina yang berupa 

orang/insan, nomina yang berupa 

benda dan nomina yang berupa 

konsep atau pengertian.  

1) Pemarkah –nya sebagai Referensi 

Anteseden Berkategori Nomina 

Berupa Orang/insan. 

Pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden berkategori nomina berupa 

orang/insan dapat dilihat dalam 

wacana berikut ini. 

(3) Melihat gerak-gerik 

mencurigakan, petugas terus 

mengawasi pelaku. Tak lama 

kemudian, pelaku meninggalkan 

kebun dengan membawa barang 

yang diduga sabu di tangannya. 

Polisi pun membuntuti dari 



 

  

belakang. (Lombok Post, Selasa, 

12 Agustus 2014). 

Pemarkah –nya pada kata di 

tangannya dalam wacana (3) tersebut 

mengacu pada anteseden pelaku yang 

berkategori nomina. Kata pelaku dari 

segi semantis merupakan nomina 

yang bermakna orang/insan. 
 

2) Pemarkah –nya sebagai Referensi 

Anteseden Berkategori Nomina 

Berupa Benda 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden berkategori 

nomina berupa benda dapat 

dilihat dalam wacana berikut ini. 

(4) Burung besi bermesin baling-

baling tunggal tiba-tiba 

bergetar saat melewati 

gumpalan awan. Sepuluh 

penumpang di dalamnya pun 

berdoa, tampak dari mulut 

mereka yang komat-kamit. 

(Kompas, Sabtu, 14 Juni 

2014) 

Pemarkah –nya pada kata di 

dalamnya dalam wacana (4) 

tersebut mengacu pada anteseden 

burung besi/pesawat yang 

berkategori nomina. Kata burung 

besi/pesawat dari segi semantis 

merupakan nomina yang 

bermakna benda. 
 

3) Pemarkah –nya sebagai Referensi 

Anteseden Berkategori Nomina 

Berupa Konsep atau Pengertian 

Pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden berkategori nomina berupa 

konsep atau pengertian dapat dilihat 

dalam wacana berikut ini. 

(5) Di sisi budaya, Simeulue 

merupakan tempat bertemunya 

beragam etnis, seperti Melayu, 

Padang, Aceh, Gayo, dan Jawa. 

(Kompas, Sabtu, 8 Maret 2014) 

Pemarkah –nya pada kata 

bertemunya dalam wacana (5) 

tersebut mengacu pada anteseden 

beragam etnis yang berkategori 

nomina. Kata beragam etnis dari 

segi semantis merupakan nomina 

yang bermakna konsep atau 

pengertian. 
 

c) Pemarkah –nya sebagai 

Referensi Anteseden 

Berkategori Verba. 

Verba atau kata kerja adalah 

semua kata yang menyatakan 

perbuatan atau laku. Berikut 

analisis pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden berkategori 

verba.  

(6) Memelihara lebah sejak 

tahun 1978, awalnya hanya 

pengisi waktu luang. 

Beberapa kotak lebah lokal 

(“apis cerana”) dipiara untuk 

dimanfaatkan madu dan 

larvanya bagi keluarga dan 

para tetangga. Kegiatan itu 

kemudian berkembang 

menjadi peternakan lebah 

yang cukup besar dengan 

diversifikasi kegiatan yang 

saling mendukung. (Kompas, 

Sabtu, 14 juni 2014). 

Dari contoh wacana (6) 

tersebut ditunjukan bahwa 

pemarkah –nya sebagai referensi 

mempunyai anteseden berkategori 

verba. Hal tersebut terlihat bahwa 

acuan dari pemarkah –nya pada 

kata “awalnya” mengacu pada 

anteseden “memelihara lebah” 

yang berkategori verba. 
 

2) Pemarkah –nya sebagai 

Referensi Anteseden Berupa 

Teks 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden berupa teks 

merupakan pemarkah –nya yang 

acuannya berupa teks yang 

mendahuluinya. Berikut uraian 

tentang pemarkah –nya sebagai 



 

  

referensi yang acuannya 

berkategori teks. 

(7) Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Maluku meminta 

agar distribusi logistik 

pemilihan umum presiden ke 9 

kabupaten dan 2 kota di 

Maluku dilakukan lebih awal. 

Alasannya adalah wilayah 

Maluku sedang memasuki 

musim hujan dengan risiko 

cuaca buruk, baik angin 

kencang maupun gelombang 

tinggi. (Kompas, Sabtu, 14 

Juni 2014). 

Pemarkah –nya pada kata 

”alasannya” dalam wacana (7) 

tersebut mengacu pada teks yang 

mendahuluinya. Teks tersebut 

yaitu “Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Maluku meminta agar 

distribusi logistik pemilihan 

umum presiden ke 9 kabupaten 

dan 2 kota di Maluku dilakukan 

lebih awal.”  
 

b. Pemarkah –nya Berdasarkan 

Letak Acuannya. 

Pemarkah –nya berdasarkan 

letak acuannya dapat dibedakan 

atas pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden endoforis dan 

pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden eksoforis. Uraian 

tentang pemarkah –nya 

berdasarkan letak acuannya adalah 

berikut ini. 
 

1) Pemarkah –nya sebagai 

Referensi Anteseden  Endoforis 

Referensi endoforis adalah 

referensi yang bersifat tekstual, yaitu 

referensi (acuan) ada di dalam teks. 

Referensi endoforis terbagi atas 

referensi yang bersifat anaforis dan 

referensi yang bersifat kataforis. 

Uraian tentang hal tersebut adalah 

berikut ini. 

a) Pemarkah –nya sebagai 

Referensi Anteseden Bersifat 

Anaforis 

Referensi anaforis adalah 

referensi yang merujuk silang 

pada suatu kata atau anteseden 

yang disebutkan terdahulu. Uraian 

pemarkah –nya sebagai referensi 

yang bersifat anaforis dapat 

dilihat dalam contoh wacana-

wacana berdasarkan kategori 

berikut ini. 
 

1) Pemarkah –nya sebagai Referensi 

Anteseden Berupa Nama Insan 

Bersifat Anaforis 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden berupa nama 

insan yang bersifat anaforis dapat 

dilihat dalam wacana berikut. 

(8) Taktik Hodgson adalah 

menyiapkan para pemainnya 

untuk berada lebih dekat 

dengan gelandang Juventus 

itu. “Sangat penting bagi kami 

untuk tidak memberi dia waktu 

dan ruang yang banyak,” 

papar kapten timnas Inggris, 

Steven Gerrard, tentang peran 

Pirlo di tim Italia. (Kompas, 

Sabtu, 14 Juni 2014) 

Dari wacana (8) tersebut 

ditunjukkan bahwa pemarkah –

nya pada kata “pemainnya” yang 

merujuk silang pada anteseden 

nama diri “Hodgson” yang 

disebutkan sebelumnya.  
 

2) Pemarkah –nya sebagai Referensi 

Anteseden Nomina Bersifat 

Anaforis 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden nomina yang 

bersifat anaforis dapat dilihat 

dalam wacana berikut. 

(9) Hanya satu maskapai yang 

melayani penerbangan ke 

Simeulue dengan rute 

Bandara Kualanamu-Bandara 



 

  

Lasikin, Simeulue. Jadwal 

penerbangannya tiga kali 

sehari dengan pesawat 

berkapasitas 12 penumpang. 

(Kompas, Sabtu, 14 Juni 

2014) 

Dari contoh wacana (9) 

tersebut ditunjukkan bahwa 

pemarkah –nya merujuk silang 

pada anteseden nomina yang 

disebutkan terdahulu. Pemarkah –

nya pada kata “penerbangannya” 

merujuk silang pada anteseden 

“maskapai” yang disebutkan 

sebelumnya. 
 

3) Pemarkah –nya sebagai Referensi 

Anteseden Verba Bersifat 

Anaforis 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden verba yang 

bersifat anaforis dapat dilihat 

dalam wacana berikut. 

(10) Biasakan memotong kuku 

tangan setiap seminggu 

sekali dan kuku kaki setiap 

sebulan sekali. baiknya 

dilakukan setelah mandi 

karena kuku masih dalam 

keadaan lunak sehingga 

memudahkan pemotongan. 

(Kompas, Sabtu, 14 Juni 

2014) 

Dari contoh wacana (10) 

tersebut ditunjukkan bahwa 

pemarkah –nya merujuk silang 

pada anteseden verba yang 

disebutkan terdahulu. Pemarkah –

nya pada kata “baiknya” merujuk 

silang pada anteseden “memotong 

kuku” yang disebutkan 

sebelumnya. 

 

b) Pemarkah –nya sebagai 

Referensi Anteseden Bersifat 

Kataforis 

Referensi kataforis adalah 

referensi yang merujuk silang 

pada suatu kata atau anteseden 

yang disebutkan kemudian. 

Uraian pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden yang bersifat 

kataforis dapat dilihat dalam 

contoh wacana-wacana 

berdasarkan kategori berikut ini. 
 

1) Pemarkah –nya sebagai Referensi 

Anteseden Nama Insan Bersifat 

Kataforis 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden nama insan 

yang bersifat kataforis dapat 

dilihat dalam contoh wacana 

berikut. 

(11) Untuk membuktikan 

kemampuannya, Kinar 

menembang satu bait lagu 

sesaat seusai peluncuran 

film “Sepatu Dahlan” di 

ajang Islamic Book Fair, 

Jumat (7/3). “..... (Kompas, 

Sabtu, 8 Maret 2014) 

Dari wacana (11) tersebut 

ditunjukkan bahwa pemarkah –

nya merujuk silang pada 

anteseden nama insan yang 

disebutkan kemudian. Pemarkah –

nya pada kata “kemampuannya” 

merujuk silang pada anteseden 

nama “Kinar” yang disebutkan 

kemudian. 
 

2) Pemarkah –nya sebagai Referensi 

Anteseden Nomina Bersifat 

Kataforis 

(12)  ..... Bahagianya seorang 

guru jika melihat anak 

muridnya berhasil. Jadi buat 

para rekan-rekan seprofesi, 

mari kita meningkatkan 

disiplin dalam hal mengajar 

...... (Lombok Post, Minggu, 

2 Maret 2014) 

Dari wacana (12) tersebut 

ditunjukkan bahwa pemarkah –nya 

merujuk silang pada anteseden 

berkategori nomina yang disebutkan 

kemudian. Pemarkah –nya pada kata 



 

  

“bahagianya” merujuk silang pada 

anteseden “seorang guru” yang 

disebutkan kemudian. 
 

3) Pemarkah –nya sebagai Referensi 

Anteseden Verba yang Bersifat 

Kataforis 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden verba yang 

bersifat kataforis dapat dilihat 

dalam wacana-wacana berikut. 

(13) Tidak hanya kaum hawa, 

para lelaki pun harusnya 

membiasakan diri untuk 

merawat kukunya demi 

kebersihan dan kesehatan 

tetap selalu terjaga. 

(Kompas, Sabtu, 14 Juni 

2014) 

Dari wacana (13) tersebut 

ditunjukkan bahwa pemarkah –

nya pada kata “harusnya” 

merujuk silang pada anteseden 

“membiasakan diri” yang 

berkategori verba dan disebutkan 

kemudian. 
 

2) Pemarkah –nya sebagai 

Referensi Anteseden Eksoforis 

Referensi eksofora adalah 

referensi yang bersifat situasional 

yaitu acuan atau referensi berada 

di luar teks. Pemarkah –nya 

sebagai referensi eksofora 

ditentukan oleh peran konteks.  

Konteks wacana terdiri atas 

berbagai unsur seperti situasi, 

pembicara, pendengar, waktu, tempat, 

adegan, topik, peristiwa, bentuk 

amanat, kode, sarana dan 

pengetahuan pembicara. Jadi, acuan 

pemarkah –nya sebagai referensi 

eksofora dalam suatu wacana dapat 

diketahui berdasarkan teks-teks 

kalimat dalam wacana tersebut yang 

disebut konteks. 

Analisis pemarkah –nya sebagai 

referensi yang acuannya bersifat 

eksofora dalam wacana bahasa 

Indonesia dapat dilihat dari wacana 

berikut. 

(14) Junaidin mengungkapkan 

pendapatnya mengenai profesi 

guru. Menurutnya, propesi guru 

adalah profersi yang mulia. 

Tanpa guru, anak-anak bangsa 

tidak akan terarah. Bahagianya 

seorang guru jika melihat anak 

muridnya berhasil. Jadi buat 

para rekan-rekan seprofesi, 

mari kita meningkatkan disiplin 

dalam hal mengajar dan 

lainnya. Maju terus guru 

Indonesia,” katanya 

bersemangat. (Lombok Post, 

Minggu, 2 Maret 2014) 

Pemarkah –nya pada kata 

“lainnya” dalam wacana (14) tersebut 

tidak mempunyai acuan di dalam teks 

karena acuan pemarkah –nya tersebut 

tidak bisa diketahui secara pasti 

berdasarkan konteks yang ada. Jadi, 

pemarkah –nya pada kata “lainnya” 

dalam wacana (14) tersebut mengacu 

pada acuan yang berada di luar teks. 
 

2. Implikasi Pemarkah –nya 

sebagai Referensi dalam 

Wacana Bahasa Indonesia 

dengan Pembelajaran Struktur 

Kebahasaan Bahasa Indonesia 

di Sekolah 
 

Implikasi pemarkah –nya sebagai 

referensi dalam wacana bahasa 

Indonesia memang tidak secara 

khusus dicantumkan di dalam 

kurikulum. Akan tetapi, pengkajian 

tentang struktur kebahasaan sama 

halnya dengan pembelajaran struktur 

teks seperti yang tercantum dalam 

kurikulum 2013. Satuan bahasa yang 

mengandung makna, pikiran, dan 

gagasan lengkap adalah teks. Teks 

dapat berwujud teks wacana tulis 

maupun teks wacana lisan. 

Teks dapat dibagi dalam 

berbagai jenis, seperti deskripsi, 



 

  

penceritaan (recount), prosedur, 

laporan, eksplanasi, eksposisi, 

diskusi, surat, iklan, catatan harian, 

negosiasi, pantun, dongeng, anekdot, 

dan fiksi sejarah. Semua jenis teks itu 

dapat dikelompokkan ke dalam teks 

cerita, teks faktual, dan teks 

tanggapan. Teks faktual dan teks 

tanggapan merupakan teks nonsastra 

yang masing-masing dapat dibagi 

lebih lanjut menjadi teks laporan dan 

teks prosedural serta teks 

transaksional dan teks ekspositori. 

Sementara itu, teks cerita merupakan 

jenis teks sastra yang dapat 

diklasifikasikan menjadi teks cerita 

naratif dan teks cerita nonnaratif.  

Sesuai dengan kurikulum 2013, 

dalam buku siswa kelas VII berisi 

delapan bab yang terdiri atas jenis 

teks laporan hasil observasi, 

tanggapan deskriptif, eksposisi, 

eksplanasi, dan teks cerita pendek. 

Jenis-jenis teks itu dapat dibedakan 

atas dasar tujuan (yang tidak lain 

adalah fungsi sosial teks), struktur 

teks (tata organisasi), dan ciri-ciri 

kebahasaan teks-teks tersebut. Sesuai 

dengan prinsip tersebut, teks yang 

berbeda tentu memiliki fungsi 

berbeda, struktur teks berbeda, dan 

ciri-ciri kebahasaan yang berbeda. 

Dengan demikian, pembelajaran 

bahasa yang berbasis teks merupakan 

pembelajaran yang memungkinkan 

siswa untuk menguasai dan 

menggunakan jenis-jenis teks tersebut 

di masyarakat. (Kemendikbud, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas bisa 

disimpulkan bahwa penelitian tentang 

perilaku pemarkah –nya berimplikasi 

kepada pembelajaran struktur 

kebahasaan bahasa Indonesia di 

sekolah. Pembelajaran struktur 

kebahasaan sama halnya dengan 

pembelajaran struktur teks seperti 

yang tercantum di dalam kurikulum 

2013 yang mengusung pembelajaran 

berbasis teks. Pembelajaran teks yang 

dimaksudkan di sini adalah teks 

wacana. Kajian wacana dalam bahasa 

Indonesia selalu berkaitan dengan 

penggunaan pemarkah tertentu dan 

pemarkah yang sering muncul adalah 

pemarkah –nya. Dalam setiap teks 

wacana selalu berhubungan dengan 

struktur kebahasaan. Maka dari itu, 

perilaku pemarkah –nya dalam 

wacana bahasa Indonesia berimplikasi 

dengan pembelajaran struktur teks. 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan 

tentang pemarkah –nya sebagai 

referensi dalam wacana bahasa 

Indonesia serta implikasinya dengan 

pembelajaran struktur kebahasaan 

bahasa Indonesia di Sekolah, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1) Pemarkah –nya sebagai referensi 

dalam wacana bahasa Indonesia 

dapat dilihat dari dua aspek: (1) 

pemarkah –nya berdasarkan 

kategori acuannya, yang terdiri 

dari: pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden berupa kata 

dan pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden berupa teks. 

(2) Pemarkah –nya berdasarkan 

letak acuannya yang terdiri dari 

pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden endoforis dan pemarkah 

–nya sebagai referensi anteseden 

eksoforis. 

Pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden berupa kata yaitu pemarkah 

–nya yang acuannya berupa kata, 

seperti kata yang merupakan nama 

insan, kata yang berkategori nomina, 

dan kata yang berkategori verba. 

Sedangkan pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden berupa teks 

merupakan pemarkah –nya yang 

acuannya berupa teks yang 

mendahuluinya. 



 

  

Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden endoforis yaitu 

pemarkah –nya yang acuannya berada 

di dalam teks. Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden endoforis, terdiri 

dari (1) pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden bersifat anaforis 

yang meliputi: pemarkah –nya 

sebagai referensi anteseden berupa 

nama insan yang bersifat anaforis, 

pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden nomina bersifat anaforis, 

dan pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden verba bersifat anaforis. (2)  

pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden bersifat kataforis yang 

meliputi: pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden berupa nama 

insan yang bersifat kataforis, 

pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden nomina bersifat kataforis, 

dan pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden verba bersifat kataforis. 

Pemarkah –nya sebagai 

referensi anteseden eksoforis, yaitu 

pemarkah –nya yang acuannya tidak 

terdapat di dalam teks. Acuan 

pemarkah –nya sebagai referensi 

anteseden eksofora ditentukan oleh 

peran konteks. Konteks wacana 

merupakan teks-teks pendamping teks 

yang ada. Kata-kata diterangkan oleh 

konteksnya maka interpretasi 

terhadap tuturan di dalam sebuah teks 

diterangkan oleh tuturan sebelumnya. 

2) Perilaku pemarkah –nya sebagai 

referensi dalam wacana bahasa 

Indonesia, berimplikasi terhadap 

pembelajaran struktur kebahasaan 

bahasa Indonesia di sekolah. 

Pembelajaran struktur kebahasaan 

di dalam kurikulum 2013 sama 

halnya dengan pembelajaran 

struktur teks, yang terdiri dari 

jenis teks laporan hasil observasi, 

tanggapan deskriptif, eksposisi, 

eksplanasi, dan teks cerita pendek. 

Pembelajaran teks yang 

dimaksudkan disini adalah teks 

wacana. Kajian wacana dalam 

bahasa Indonesia selalu berkaitan 

dengan penggunaan pemarkah 

tertentu dan pemarkah yang sering 

muncul adalah pemarkah –nya. 

Dalam setiap teks wacana selalu 

berhubungan dengan struktur 

kebahasaan. Maka dari itu, 

perilaku pemarkah –nya dalam 

wacana bahasa Indonesia 

berimplikasi kepada pembelajaran 

struktur teks. 

Berdasarkan hasil penelitian di 

atas, diharapkan penelitian ini: 

1) dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu kebahasaan 

dalam pengembangan teori-teori 

kebahasaan, khususnya bidang 

wacana. 

2) dapat dijadikan bahan ajar 

pembelajaran bahasa Indonesia, 

khususnya pembelajaran teks. 

hasil penelitian tentang perilaku 

pemarkah –nya dalam wacana bahasa 

Indonesia ini dapat dilanjutkan pada 

bidang bahasa yang lain, seperti 

dalam bahasa daerah. 

 

Catatan: artikel ini disusun 

berdasarkan skripsi penulis dengan 

pembimbing I: Dra. Syamsinas Jafar, 

M.Hum. dan Pembimbing II: Drs. 

Kaharuddin, M.Hum. 
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