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ABSTRAK 

Hardiyanti, Lutfi Dwi. 2019. Referensi Wacana dalam berita Pemilu 2019 pada 

Harian Jawa Pos. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 

Darul Ulum Lamongan. Pembimbing: (1) Dr. H. Syamsul Ghufron, M. 

Si. (2) Dr. Hj. Nisaul Barokati Slirowangi, M.Pd.  

Kata Kunci: wacana tulis, referensi. 

Bahasa sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa 

Indonesia berfungsi sebagai alat berkomunikasi dari berbagai masyarakat yang 

berbeda latar belakang sosial, budaya dan bahasanya, bahkan sebagai alat 

penghubungan antar budaya dan daerah. Salah satu fungsi bahasa Indonesia 

adalah sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat, baik secara lisan 

maupun tulisan. Pemilihan kedua cara bergantung pada situasi komunikasi. 

Apabila situasi komunikasi itu tidak memungkinkan dipakai secara lisan maka 

dipakai secara tulis. Dalam komunikasi secara lisan, situasi penuturan dikenal 

oleh semua partisipan (penutur dan lawan tutur). Yang dimaksud situasi lisan 

antara lain berupa gerakan-gerakan anggota tubuh yang menyertai pembicara, 

intonasi, mimik dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi tulis, situasi penutur 

tidak dapat dikenali pembaca. Dengan demikian, wacana atau tuturan pun dibagi 

menjadi dua macam; wacana lisan dan wacana tulis. Untuk wacana yang 

disampaikan secara tertulis, penyampaian isi atau informasi disampaikan secara 

tertulis. Ini dimaksudkan agar tulisan tersebut dapat dipahami dan 

diinterpretasikan oleh pembaca.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) jenis penanda referensi 

wacana yang terdapat dalam berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos, (2) wujud 

penanda referensi wacana yang terdapat dalam berita Pemilu 2019 pada harian 

Jawa Pos, (3) kesalahan pemakaian referensi wacana yang terdapat dalam berita 

Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos. Objek penelitian ini berupa penggalan 

wacana yang diambil dari wacana yang berupa wacana tulis dalam berita Pemilu 

2019 pada harian Jawa Pos bulan April 2019.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Data penelitian ini penggalan wacana tulis yang mengandung referensi 

dalam berita Pemilu 2019 edisi bulan April 2019. Sumber data penelitian ini 

wacana tulis dalam berita Pemilu 2019  pada harian Jawa Pos. Metode yang 

digunakan penelitian ini metode simak dengan teknik catat, dam metode 

dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis penanda referensi di surat kabar 

berdasarkan tempat acuannya terdapat referensi endofora (anafora dan katafora) 

dan eksofora. Wujud penanda referensi menurut tipenya dalam berita Pemilu 2019 

hanya menggunakan referensi persona dan demonstratif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang 

Bahasa sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa Indonesia 

juga berfungsi sebagai alat berkomunikasi dari berbagai masyarakat yang 

berbeda latar belakang sosial, budaya dan bahasanya, bahkan sebagai alat 

penghubungan antar budaya dan daerah. Manusia dalam sepanjang hidupnya 

hampir-hampir tidak pernah dapat terlepas dari peristiwa komunikasi. Di dalam 

berkomunikasi manusia memerlukan sarana untuk mengungkapkan ide, 

gagasan, isi pikiran, maksud, realitas, dan sebagainya. Sarana yang paling 

utama dan vital untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah bahasa. Dengan 

demikian, fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai sarana komunikasi. 

Setiap anggota masyarakat dan komunitas selalu terlibat dalam komunikasi 

bahasa, baik dia bertindak sebagai komunikator (pembicara atau penulis) 

maupun sebagai komunikan (penyimak, pendengar, atau pembaca).  

Seorang dapat berkomunikasi dengan baik dilakukan dengan orang 

yang juga menguasai sistem bahasa itu, sempurna atau tidaknya bahasa sebagai 

alat komunikasi umum, ditentukan oleh kesempurnaan sistem atau aturan 

bahasa dari masyarakat pemakainya. 

Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi 

antar anggota masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan. Pemilihan kedua 
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cara bergantung pada situasi komunikasi. Apabila situasi komunikasi itu tidak 

memungkinkan dipakai secara lisan maka dipakai secara tulis. 

Dalam komunikasi secara lisan, situasi penuturan dikenal oleh semua 

partisipan (penutur dan lawan tutur). Yang dimaksud situasi lisan antara lain 

berupa gerakan-gerakan anggota tubuh yang menyertai pembicara, intonasi, 

mimik dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi tulis, situasi penutur tidak 

dapat dikenali pembaca. Dengan demikian, wacana atau tuturan pun dibagi 

menjadi dua macam; wacana lisan dan wacana tulis.  

Wacana merupakan unsur kebahasaan yang relatif paling kompleks dan 

paling lengkap. Satuan pendukung kebahasaannya meliputi fonem, morfem, 

kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, hingga karangan utuh. Namun, wacana 

pada dasarnya juga merupakan unsur bahasa yang bersifat pragmatis (Mulyana, 

2005:1). Sebagai unsur kebahasaan yang relatif paling kompleks dan paling 

lengkap, wacana tidak merupakan susunan kalimat secara acak, tetapi 

merupakan satuan bahasa, baik lisan maupun tertulis. Wacana yang 

disampaikan secara tertulis, penyampaian isi atau informasi disampaikan 

secara tertulis yang dimaksudkan agar tulisan tesebut dapat dipahami dan 

diinterpretasikan oleh pembaca. Hubungan antarkalimat dalam sebuah wacana 

tulis tersusun berkesinambungan dan membentuk kepaduan. Oleh karena itu, 

kepaduan makna dan kerapian bentuk pada wacana tulis merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam rangka meningkatkan tingkat keterbacaan. 

Informasi yang disampaikan melalui wacana tulis tentu mempunyai 

perbedaan dengan infomasi yang disampaikan secara lisan. Perbedaan itu 
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ditandai oleh adanya keterkaitan antarproposisi. Keterkaitan dalam wacana 

tulis dinyatakan secara eksplisit yang merupakan rangkaian antarkalimat secara 

gramatikal. Adapun untuk bahasa lisan keterikatan itu dinyatakan secara 

implisit, di mana kejelasan informasi akan didukung oleh konteks.   

Berdasakan pernyataan di atas dapat dikatakan  bahwa bahasa lisan atau 

ujaran lebih ditekankan pada konteks dan situasi untuk lebih menjelaskan topik 

pembicaraan pada saat komunikasi. Lain halnya pada bahasa tulis, keterkaitan 

kalimat sebagai unsur pembangun wacana, harus dirangkaikan secara runtut 

sehingga menjadi wacana yang mempunyai kepaduan, baik secara bentuk 

ataupun secara makna.  

Kelompok kata belum tentu disebut wacana bila rentetan itu tidak 

memberikan informasi yang lengkap unsur-unsur yang membangun wacana. 

Sedangkan untuk menciptakan keutuhan, bagian wacana harus saling 

berhubungan. Wacana yang utuh adalah wacana yang lengkap yaitu, 

mengandung aspek-aspek yang terpadu dan menyatu. Aspek-aspek yang 

dimaksud antara lain, adalah kohesi, koherensi, topik wacana, aspek leksikal, 

aspek gramatikal, aspek fonologis dan aspek semantis (Mulyana, 2005:25-26). 

Sejalan dengan pandangan bahwa bahasa itu terdiri dari bentuk dan makna, 

hubungan dalam wacana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu hubungan 

bentuk yang disebut kohesi dan hubungan makna atau hubungan semantis yang 

disebut koherensi.  

Kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara 

struktural membentuk ikatan sintaktikal. Konsep kohesi pada dasarnya 
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mengacu pada hubungan bentuk. Artinya, pada unsur-unsur wacana (kata atau 

kalimat) yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan 

secara padu dan utuh. Dengan kata lain, kohesi termasuk dalam aspek internal 

unsur wacana. Kohesi dalam sebuah wacana dapat dilakukan dengan 

menggunakan penanda referensial. Hubungan referensial menandai hubungan 

bentuk wacana melalui pengauan dalam wacana. Pengacuan atau referensi 

adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu 

yang mengacu pada satuan lingual yang lain (atau satu acuan) yang 

mendahului atau mengikutinya (Sumarlam, 2003:23).  

Referensi digunakan sebagai topik baru dalam wacana untuk 

menegaskan bahwa topik dalam wacana masih sama. Topik yang jelas 

biasanya dihilangkan atau diganti. Pada kalimat yang panjang, biasanya 

muncul beberapa predikat dengan subjek yang sama dan subjekpun menjadi 

topik. Subjek hanya disebutkan satu kali pada awal kalimat, lalu diganti dengan 

acuan (referensi) yang sama. Referensi adalah hubungan antara simbol atau 

kata dan benda (orang, tumbuhan, sesuatu lainnya) yang diacu (Ghufron, 

2010:18). Perhatikan contoh berikut: 

(1) Safira kembali ke Indonesia. Dia membeli rumah baru di 

daerah Kebayoran, dan mulai mengatur hidupnya kembali 

di tempat baru itu. 

 

Pada contoh (1) kata ‘Safira’ merupakan topik yang diletakkan di depan 

paragraf. Pada kalimat berikutnya topik yang masih sama diulang kembali  

menggunakan penanda referensial persona ‘dia, dan -nya’, serta penanda 

referensial demonstratif ‘itu’. Dengan adanya penanda referensial membuat 
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kepaduan dalam kalimat. Apabila penanda ini dihilangkan berarti topik 

merupakan informasi yang kurang penting sebagai unsur kesatuan yang 

suplementer (pelengkap). Bila penanda referensial ini digunakan dalam kalimat 

tersebut makna akan dijadikan kesatuan terdahulu. Dalam hal ini, pronomina 

dapat digunakan sebagai referensi dalam bahasa Indonesia.  

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti adanya referensi wacana pada 

bentuk tulis dalam surat kabar ditinjau dari jenis penanda referensi meliputi, (1) 

referensi berdasarkan tempat acuannya, yaitu endofora dan eksofora, (2) 

referensi berdasarkan tipe satuan lingual, yaitu referensi persona, demonstratif 

dan komparatif, dan wujud penanda referensi wacana yang ada dalam berita 

pemilu pada harian Jawa Pos. Fungsinya sebagai alat penggabung antarkalimat 

yang satu dengan yang lain, antar paragraf yang satu dengan paragraf lain 

sehingga membentuk keterkaitan atau kesinambungan antarkalimat. Peneliti 

juga meneliti kesalahan pemakaian penanda referensi, karena banyak 

ditemukan kalimat yang tidak efektif sehingga menyebabkan salah tafsir 

dengan apa yang diungkapkan oleh penulis berita. Kesalahan ini perlu 

diperbaiki agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang seterusnya sehingga bisa 

salah tafsir, dan pembaca juga dapat memahami berita yang tidak hanya 

sekadar membaca tapi memahami bacaan berita tersebut. Pada penelitian ini 

peneliti mengkaji lebih tentang, referensi persona, demonstratif dan 

komparatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik memilih judul 

“Referensi Wacana dalam Berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos” dalam 

penelitian ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan umum pada penelitian 

ini adalah “Bagaimanakah referensi wacana dalam berita Pemilu 2019 pada 

harian Jawa Pos?” Terdapat tiga rumusan masalah khusus dalam penelitian 

sebagai berikut. 

1) Jenis penanda referensi wacana apa sajakah yang terdapat dalam berita 

Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos? 

2) Bagaimanakah wujud penanda referensi wacana yang terdapat dalam 

berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos? 

3) Bagaimanakah kesalahan pemakaian referensi wacana yang terdapat dalam 

berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui referensi wacana dalam 

berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos. Adapun tujuan khususnya sebagai 

berikut; 

1) mendeskripsikan jenis penanda referensi wacana yang terdapat dalam 

berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos; 

2) mendeskripsikan wujud penanda referensi wacana yang terdapat dalam 

berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos; 

3) mendeskripsikan kesalahan pemakaian referensi wacana yang terdapat 

dalam berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat-manfaat yang 

dapat diambil baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat-manfaat 

yang dapat diberikan peneliti ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

pengetahuan baru tentang referensi wacana yang digunakan dan yang 

ditimbulkan pada penulis. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

referensi bagi penelitian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, 

pembaca, peneliti selanjutnya, dan editor surat kabar. 

(1) Bagi penulis, hasil penelitian digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan untuk pemantapan sebuah karya dan. 

(2) Bagi pembaca, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan 

pengetahuan serta informasi tentang sehingga nantinya pembaca lebih 

nyaman ketika membaca. 

(3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat menambah wawasan 

tentang referensi wacana khususnya dalam referensi berdasarkan tempat 

acuannya dan referensi berdasarkan tipe satuan lingualnya.  

(4) Bagi editor surat kabar, hasil penelitian digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penerbitan surat kabar edisi selanjutnya di masyarakat 

dan juga sebagai upaya meningkatkan kinerja seorang penulis  surat kabar 

serta kualitas para penulis berita yang aktual. 
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E. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman semua pihak mempunyai konsep 

yang sama dalam penelitian ini, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah 

berikut. 

(1) Wacana adalah satuan bahasa yang paling besar yang digunakan oleh 

pengguna bahasa, baik lisan maupun tulis.  

(2) Referensi adalah ungkapan kebahasaan yang dipakai seorang 

pembicara/penulis untuk mengacu atau menunjukan pada suatu hal yang 

dibicarakan.  

(3) Jenis penanda referensi adalah pengelompokan referensi wacana tulis 

yang merujuk pada unsur yang disebutkan terdahulu ataupun pada unsur 

yang disebutkan kemudian. 

(4) Wujud penanda referensi adalah bentuk penanda referensi yang 

pengelompokannya berdasarkan yang diacu meliputi referensi persona, 

referensi demonstratif, dan referensi komparatif.  

(5) Kesalahan adalah penyimpangan pengguna bahasa dari kaidah yang 

ditentukan.  

(6) Kesalahan pemakaian referensi adalah penyimpangan pengguna referensi 

dari kaidah penggunaan referensi yang digunakan.  

(7) Surat kabar adalah suatu pusat bahasa tulis yang digunakan sebagai 

sarana komunikasi antarmasyarakat.   
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(8) Jawa pos surat kabar harian nasional yang berpusat di Surabaya, 

Jawa Timur. Jawa pos merupakan harian terbesar di Jawa Timur, dan 

merupakan salah satu harian dengan omset terbesar di Indonesia.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Peneliti terdahulu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang 

yang melakukan penelitian yang sama dengan peneliti, yang bertujuan mencari 

dan mengumpulkan data kemudian mengolah, menganalisis dan menyajikan 

data tersebut secara objektif dan sistematis. Membaca penelitian yang 

terdahulu adalah langkah yang akan membantu peneliti pemula untuk belajar 

banyak hal. Sebelum peneliti mengambil judul “Referensi Wacana dalam 

Berita Pemilu 2019  pada Harian Jawa Pos”, terlebih dahulu sudah ada 

peneliti terdahulu yang mengambil judul “Referensi Wacana dalam Rubrik 

Pembaca Menulis Harian Jawa Pos oleh Silvia Ratna Sari (2013), “Referensi 

dalam Wacana Tulis Berbahasa Indonesia pada Surat Kabar Radar 

Bojonegoro (Jawa Pos)” oleh M. Gholib Nopriyansyah (2016), dan Analisis 

Wacana Pada Iklan Krim Perawatan Tubuh Dalam Majalah Elle Tahun 2012 

(Analisis Mikrostruktural Dan Makrostruktural) oleh Tiarasasti Ujiningtyas 

(2013).  

Penelitian Silvia (2013) bertujuan untuk mendeskripsikan jenis 

penanda referensi yang terdapat dalam rubrik Pembaca Menulis harian Jawa 

Pos, dan mendeskripsikan wujud penanda referensi yang terdapat dalam rubrik 

Pembaca Menulis harian Jawa Pos beserta kesalahan pemakaian referensi 

wacananya. Sasaran atau objek penelitian ini berupa penggalan wacana yang 
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diambil dari wacana yang berupa wacana tulis dalam rubrik Pembaca Menulis 

harian Jawa Pos bulan Februari, Maret dan April 2013. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan secara teoretis dan metodologis, secara teoretis 

digunakan pendekatan analisis wacana, sedangkan secara metodologis 

digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini data yang diambil 

adalah penggalan wacana tulis dalam rubrik Pembaca Menulis harian Jawa Pos 

bulan Februari, Maret, dan April 2013 yang mengandung referensi. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik catat 

dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis penanda 

referensi di surat kabar berdasarkan tempat acuannya menyangkut pengacuan 

endofora (anafora dan katafora) dan eksofora. Sedangkan jenis penanda 

referensial menurut tipenya meliputi referensi persona, referensi domonstratif, 

dan referensi komparatif. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkaji dari 

segi wacana, itupun dalam ruang lingkup hubungan referensial. Oleh karena 

itu, disarankan ada penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai 

wacana tulis dalam surat kabar bukan hanya dari segi ilmu saja tetapi dari 

sudut pandang yang lain.  

Peneliti Nopriyansyah (2016) bertujuan untuk mendeskripsikan 

penanda jenis referensi apa yang terdapat pada wacana tulis dalam surat kabar 

harian Bojonegoro (Jawa Pos) dan mendeskripsikan wujud penanda referensial 

yang terdapat pada wacana tulis dalam surat harian Bojonegoro (Jawa Pos). 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah referensi yang meliputi 
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referensi endofora dan eksofora yang meliputi anafora dan eksofora dalam 

Radar Bojonegoro (Jawa Pos). Sumber data dalam penelitian ini adalah Radar 

Bojonegoro. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi dan simak. Hasil penelitian dalam rubrik radar harian (Radar 

Bojonegoro Jawa Pos) telah banyak ditemukan jenis penanda referensi yang 

digunakan dalam wacana tersebut meliputi: referensi eksofora (apabila 

antesedennya berada di luar teks) dan referensi endofora (apabila antesedennya 

berada di dalam teks wacana itu). Referensi endofora berdasarkan arah 

pengacuannya dibedakan menjadi dua jenis lagi, yaitu referensi endofora 

anafora dan referensi endofora katafora. Sementara itu, wujud penanda 

referensi yang digunakan dalam rubrik Radar Bojonegoro (Jawa Pos) sangat 

beragam. Berdasarkan analisis yang diperoleh, rubrik Radar Bojonegoro (Jawa 

Pos) ini menggunakan referensi persona (kata ganti orang), referensi 

demonstratif (kata tunjuk), dan referensi komparatif (perbandingan).   

Penelitian Tiarasasti (2013) bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan wujud penanda kohesi, wujud penanda koherensi, dan 

konteks yang terkandung pada iklan krim perawatan tubuh dalam majalah Elle 

tahun 2012. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah kalimat dalam iklan krim 

perawatan tubuh yang diperoleh dari majalah Elle tahun 2012. Data diperoleh 

dengan metode simak dan teknik simak bebas libat cakap. Metode agih 

digunakan untuk menganalisis penanda kohesi dan koherensi. Komponen tutur 

(PARLANT) digunakan untuk menganalisis konteks. Uji validitas yang 



 

 
 

13 

 

digunakan adalah validitas semantis. Reliabilitas yang digunakan adalah 

pembacaan berulang-ulang, diskusi dengan teman, dan dosen pembimbing 

sebagai expert-judgement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam majalah 

Elle tahun 2012 terdapat penanda kohesi dan koherensi yang bervariasi pada 

wacana iklan krim perawatan tubuh. Berdasarkan analisis mikrostruktural, pada 

iklan Elizabeth Arden, ditemukan referensi, elipsis, konjungsi, kolokasi, 

hubungan perbandingan, dan hubungan aditif. Iklan Estée Lauder, ditemukan 

referensi, konjungsi, dan hubungan aditif. Iklan Lierac, ditemukan referensi, 

konjungsi, hubungan sebab, dan hubungan aditif. Iklan Sephora, referensi, 

konjungsi, hubungan sebab, dan hubungan tujuan, dan hubungan syarat. 

Berdasarkan analisis makrostruktural, konteks wacana di analisis dengan 

komponen tutur. Iklan Elizabeth Arden, Estée Lauder, Lierac, dan Sephora 

merupakan produk krim perawatan tubuh. Iklan tersebut diambil dari majalah 

wanita Elle tahun 2012 edisi No 3472 dan No 3473. Produk ini merupakan 

krim untuk mengurangi tanda-tanda penuaan. 

Penelitian-penelitian tentang referensi wacana di atas memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada 

objek dan metode penelitiannya, yakni penggunaan referensi wacana dan 

metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada permasalahan 

yang diteliti dan sumber data. Permasalahan yang diteliti peneliti terdahulu 

meliputi: (a) penelitian Silvia tentang referensi wacana yang terdapat dalam 

rubrik pembaca menulis pada koran, (b) penelitian Nopriyansyah tentang 

referensi dalam wacana tulis berbahasa indonesia pada surat kabar, dan (c) 
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penelitian Tiarasasti tentang analisis wacana yang terdapat pada iklan. Akan 

tetapi permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang penggunaan referensi 

wacana dan kesalahannya. Dari segi sumber data, penelitian Silvia 

menggunakan rubrik pada koran harian, penelitian Nopriyansyah menggunakan 

wacana tulis berbahasa indonesia pada surat kabar, dan penelitian Tiarasasti 

menggunakan iklan produk kecantikan. Adapun penelitian ini menggunakan 

sumber data dalam berita pada surat kabar harian.  

 

B. Deskripsi Konseptual dan Subfokus Penelitian 

1. Pengertian Wacana 

Istilah wacana dikenalkan dan digunakan sebagai bentuk terjemahan 

dari istilah bahasa Inggris yaitu discourse. Kata discourse berasal  dari bahasa 

latin discursus yang berarti ‘lari kesana kemari’, ‘lari bolak balik’. Kata ini 

diturunkan dari dis (dari/dalam arah berbeda) dan currere (lari). Jadi discursus 

berarti lari dari arah berbeda. Sedangkan, istilah wacana berasal dari bahasa 

Sansekerta wac/wak/vak, artinya berkata atau berucap. Kata wac dalam lingkup 

morfologi bahasa Sansekerta termasuk kata kerja aktif, yaitu ‘melakukan 

tindakan ujar’. Kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. bentuk 

ana muncul di belakang adalah sufiks yang berfungsi membedakan. Jadi, kata 

wacana dapat diartikan sebagai ‘perkataan’ atau ‘tuturan’. (Ghufron, 2010:1). 

Selanjutnya, istilah wacana mempunyai acuan yang lebih luas dari sekadar 

bacaan. Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang 
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digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk konteks sosial (Rani dkk., 

2004:3).  

Halliday dan Hasan (dalam Sumarlam, 2003:23) menyebutkan bahwa 

wacana yang padu adalah wacana yang apabila dilihat dari segi hubungan 

bentuk atau struktur lahir bersifat kohesif, dan dilihat dari segi hubungan 

makna atau struktur batinnya bersifat koheren. Kohesi dibagi menjadi dua jenis 

yakni kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Dengan adanya sifat wacana yang 

kohesif dan koheren inilah, seseorang dapat menyajikan suatu wacana yang 

dapat dimengerti oleh orang lain.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa wacana 

adalah suatu kesatuan bahasa baik lisan maupun tulisan, yang mempunyai 

hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam wacana, yang 

membentuk keserasian makna. Analisis wacana adalah ilmu bahasa yang 

mengkaji tentang wacana. Dengan demikian dalam analisis wacana, ditelaah 

teks dan konteks yang terdapat dalam wacana tersebut. 

2. Jenis Wacana 

Pengklasifikasian wacana bergantung pada sudut pandang yang 

digunakan, meliputi: jenis wacana berdasarkan saluran komunikasi, jenis 

wacana berdasarkan peserta komunikasi, dan jenis wacana berdasarkan tujuan 

komunikasi (Rani dkk., 2004:25). 

Berdasarkan saluran komunikasi, jenis wacana dapat dibedakan menjadi 

wacana tulis dan wacana lisan (Rani dkk., 2004:26). Wacana tulis adalah teks 

yang berupa rangkaian kalimat yang menggunakan ragam bahasa tulis 
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sedangkan wacana lisan merupakan rangkaian kalimat yang ditranskip dari 

rekaman bahasa lisan. Wacana tulis dapat kita temukan dalam bentuk buku, 

berita koran, artikel, makalah, dan sebagainnya sedangkan wacana lisan 

misalnya percakapan, khotbah (spontan), dan siaran langsung di radio dan TV. 

Berkaitan dengan dua jenis wacana terdapat beberapa ciri-ciri bahasa 

lisan dan bahasa tulis. Pertama, kalimat dalam wacana lisan cenderung kurang 

terstruktur (gramatikal) apabila dibandingkan bahasa tulis. Bahasa lisan 

cenderung kurang terstruktur (gramatikal) apabila dibandingkan bahasa tulis. 

Bahasa lisan cenderung berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan 

sering hanya berupa urutan kata yang membentuk frase. Hal tersebut sangat 

alami (wajar) karena dalam menggunakan bahasa secara lisan penutur tidak 

sempat untuk merevisi bahasa yang diucapkannya. Penutur tidak mampu untuk 

memantau secara terus-menerus bahasa yang digunakannya. Sebaliknya, 

bahasa tulis cenderung lengkap dan panjang bahkan ada yang terdiri atas 

beberapa klausa. Penggunaan bahasa dalam wacana tulis selalu dipantau dan 

direvisi oleh penulisnya. Kedua, penataan subkoordinatif bahasa dalam wacana 

lisan lebih sedikit apabila dibandingkan bahasa tulis. Ketiga, bahasa dalam 

wacana lisan jarang menggunakan piranti hubung karena didukung oleh 

konteksnya. Bahasa dalam wacana tulis sering menggunakan piranti hubung 

untuk menunjukkan suatu hubungan ide. Keempat, bahasa dalam wacana lisan 

cenderung tidak menggunakan frase benda yang panjang sedangkan dalam 

wacana tulis menggunakan frase benda yang panjang. Kelima, kalimat-kalimat 

dalam bahasa tulis cenderung berstruktur subjek-prediket sedangkan bahasa 
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lisan menggunakan struktur topik-komen. Keenam, dalam bahasa lisan, 

pembicara dapat mengubah struktur atau memperhalus ekspresi yang kurang 

tepat pada saat itu juga sedangkan dalaml bahasa tulis hal itu tidak dapat 

terjadi. Ketujuh, dalam bahasa lisan, khususnya dalam percakapan sehari-hari, 

pembicara cenderung menggunakan kosakata umum. Sebaliknya, dalam bahasa 

tulis, sering digunakan istilah teknis yang mempunyai makna khusus. 

Kedelapan, dalam bahasa lisan sering terjadi pngulangan dalam bentuk 

sintaksis yang sama digunakan sejumlah “pengisi”. 

Berdasarkan peserta komunikasi jenis wacana dapat dibedakan menjadi 

tiga yaitu wacana monolog, wacana dialog dan wacana polilog. Komunikasi 

yang tanpa ada tanggapan secara langsung oleh mitra tutur dan pembicara 

mempunyai kebebasan dalam menggunakan waktunya disebut wacana 

monolog. Selanjutnya, apabila peserta dalam komunikasi itu ada dua orang 

yang terjadi pergantian peran (dari pembicara menjadi pendengar atau 

sebaliknya), wacana yang dibentuknya disebut dialog. Jika peserta dalam 

komunikasi lebih dari dua orang dan pergantian peran, wacana yang dihasilkan 

disebut polilog.  

Berdasarkan tujuan berkomunikasi, wacana dapat dibedakan menjadi 

wacana deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan narasi. Wacana 

deskripsi merupakan jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar 

dapat membentuk suatu citra (imajinasi) tentang sesuatu hal. Wacana eksposisi 

bertujuan untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima (pembaca) agar 

yang bersangkutan memahaminya. Wacana eksposisi dapat berisi konsep-



 

 
 

18 

 

konsep dan logika yang harus diikuti oleh penerima. Oleh sebab itu, untuk 

memahami wacana eksposisi, diperlukan proses berpikir. Wacana argumentasi 

merupakan salah bentuk wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau 

pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang 

didasarkan dari pertimbangan logis maupun pertimbangan emosional. Sebuah 

wacana dikategorikan argumentasi apabila bertolak dari adanya isu yang 

sifatnya kontroversi antara penutur dan mitra tutur. Kaitannya dengan isu 

tersebut, penutur berusaha menjelaskan alasan-alasan yang logis untuk 

meyakinkan mitra tuturnya (pembaca atau pendengar). Wacana persuasi 

merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan 

tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Wacana narasi merupakan satu 

jenis wacana yang berisi cerita. Dalam wacana narasi harus ada unsur waktu 

bahkan unsur pergeseran waktu itu sangat penting. Wacana narasi pada 

umumnya ditujukan untuk menggerakkan aspek emosi. Dengan narasi, 

penerima dapat membentuk citra atau imajinasi.  

3. Unsur Wacana 

Wacana memiliki dua unsur pendukung utama, yaitu unsur dalam 

(internal) dan unsur luar (eksternal). Unsur internal berkaitan dengan aspek 

formal kebahasaan, sedangkan unsur eksternal hal-hal yang behubungan 

dengan hal-hal luar dalam wacana yang berkaitan. Sehingga, kedua unsur 

tersebut dapat membentuk kepaduan dalam struktur yang utuh dan lengkap 

(Ghufron, 2010:7). 
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a. Unsur Internal Wacana 

1) Kata dan Kalimat 

Kata, berdasarkan dari struktur yang lebih besar, kata merupakan 

bagian dari kalimat (Mulyana, 2004:7). Kalimat yang selalu diandaikan dari 

susunan beberapa kata yang bergabung sehungga menjadi kalimat yang 

menjadi satu pengertian dengan intonasi sempurna. Suatu kalimat mungkin saja 

terdiri atas satu kata, dan perlu diketahui bahwa ‘kalimat satu kata’ adalah 

bentuk ungkapan atau tuturan terpendek yang juga harus memiliki esensi 

sebagai kalimat. Bentuk kalimat satu kata tersebut sering dijumpai pada suatu 

dialog atau percakapan. Fokker (dalam Mulyana, 2004:8) menyatakan bahwa 

kalimat adalah ucapan bahasa yang memiliki arti penuh dan batas 

keseluruhannya ditentukan oleh intonasi (sempurna). 

2) Teks dan Konteks 

Teks adalah rangkaian ujaran atau kalimat yang dituliskan 

(ditranskripsi). Teks merupakan esensi wujud bahasa. Dengan kata lain, teks 

diucapkan dalam bentuk wacana (Mulyana, 2004:9). Berkaitan dengan teks, 

didapati pula istilah konteks (co-texs), yaitu teks yang sejajar, koordinatif, dan 

memiliki hubungan dengan teks  lainnya, teks yang satu memiliki hubungan 

dengan teks lainnya. Teks tersebut bisa berada di depan (mendahului) atau di 

belakang (mengiringi). Keberadaan konteks dalam suatu struktur wacana 

menunjukan bahwa harus memiliki struktur yang saling berkaitan dengan yang 

lain. Sedangkan, konteks sendiri merupakan kondisi yang berada dalam 
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lingkungan teks yang mendukung terbentuknya suatu wacana (Mulyana, 

2004:10). 

b. Unsur Eksternal 

1) Implikatur  

Implikatur merupakan maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan 

hati yang tersembunyi. Dalam lingkup analisis wacana, implikatur berarti 

sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Implikatur berfungsi 

sebagai jembatan/rantai yang menghubungkan antara “yang diucapkan” dengan 

“yang diimplikasikan”. Jadi, suatu dialog yang mengandung implikatur akan 

selalu melibatkan penafsiran yang tidak langsung. Dalam komunikais verbal, 

implikatur biasanya sudah diketahui oleh para pembicara sehingga tidak perlu 

diungkapkan secara eksplisit (Mulyana, 2005:11). Dengan berbagai alasan, 

implikatur bahkan sering disembunyikan agar hal yang diimplikasikan tidak 

terlalu mencolok. Perhatikan bentuk percakapan di bawah ini. 

Ibu  : Ana, adikmu belum makan. 

Ana   : Ya, Bu. Lauknya apa? 

 

Percakapan antara Ibu dan Ana pada contoh di atas mengandung 

implikatur yang bermakna ‘perintah menyuapi’. Dalam tuturan itu, tidak ada 

sama sekali bentuk kalimat perintah. Tuturan yang diucapkan hanyalah 

pemberitahuan bahwa ‘adik belum makan’. Namun, karena Ana dapat 

memahami implikatur yang disampaikan ibunya, ia menjawab dan kesiapan 

untuk melaksanakan perintah ibunya tersebut.  
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2) Presuposisi 

Isitilah presuposisi adalah turunan dari bahasa inggris presuposition 

yang berarti ‘perkiraan, persangkaan’. Semua pernyataan memiliki perkiraan 

atau praanggapan, yaitu rujukan atau referensi dasar (Mulyana, 2005:14). 

Rujukan inilah yang menyebabkan suatu ungkapan wacana dapat diterima atau 

dimengerti oleh pasangan bicara, yang pada gilirannya komunikasi tersebut 

akan dapat berlangsung dengan lancar.  

“Rujukan” itulah yang dimaksud sebagai “praanggapan” yaitu 

anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi 

berbahasa yang membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi 

pendengar/pembaca. Praanggapan membantu pembicara menentukan bentuk-

bentuk bahasa (kalimat) untuk mengungkapkan makna atau pesan yang 

dimaksudkan. Jadi, semua pernyataan atau ungkapan kalimat baik yang bersifat 

positif maupun negatif, tetapi mengandung anggapan dasar sebagai isi dan 

subtansi kalimat tersebut (Ghufron, 2010:16).  

3) Referensi 

Referensi adalah hubungan antara simbol atau kata dan benda (orang, 

tumbuhan, sesuatu lainnya) yang diacu (Ghufron, 2010:18). Referensi 

merupakan perilaku pembicara/penulis. Jadi yang menentukan referensi suatu 

tuturan adalah pihak pembicara sendiri sebab hanya pihak pembicara yang 

paling mengetahui hal yang diujarkan dengan hal yang dirujuk oleh ujarannya. 

Perhatikan contoh berikut. 
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Itu hasil kerjanya selama ini. 

Kata “itu” menunjuk pada sesuatu, yaitu rumah. Rumah yang dimaksud, 

“ditempatnya”, tidak terdapat dalam teks, melainkan berada diluar teks.   

4) Inferensi 

Inferensi atau inference berarti penarikan simpulan, sebagai proses 

interpretasi yang ditentukan oleh situasi dan konteks percakapan (Rani dkk., 

2004:183) Dengan inferensi, pendengar menduga kemauan penutur dan 

pendengar meresponnya. Inferensi percakapan tidak hanya ditentukan oleh 

kata-kata pendukung ujaran, melainkan juga didukung oleh konteks dan situasi.  

5) Konteks Wacana 

Wacana adalah wujud atau bentuk bahasa yang bersifat komunikatif, 

interpretatif, dan kontekstual. Artinya, pemakaian bahasa ini selalu 

mengandaikan terjadi secara dialogis, perlu adanya kemampuan 

menginterpretasikan dan memahami konteks terjadinya wacana. Konteks ialah 

situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai 

sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan/dialog.  

4. Syarat Wacana 

Berkaitan dengan syarat-syarat terbentuknya wacana, dapat kita tarik 

kesimpulan dari beberapa pengertian. Seperti Tarigan (2009:19) yang 

mengatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi 

atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang 

tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata 

disampaikan secara lisan dan tertulis. Tarigan menyebutkan “dengan koherensi 
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dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan 

akhir” berarti dalam wacana haruslah ada koherensi dan kohesi dari awal 

sampai akhir. Namun terbentuknya wacana tidak cukup hanya dengan 

koherensi dan kohesi. 

Kohesi dan koherensi juga merupakan syarat terbentuknya suatu 

wacana selain syarat lain, yaitu topik. Koherensi tidak harus selalu dicapai 

dengan bantuan kohesi.  

Dari beberapa pengertian tersebut didapatkan syarat terbentuknya 

wacana diantaranya, 

a. Topik 

Istilah topik sering dikaitkan dengan kalimat wacana sehingga terdapat 

istilah topik kalimat dan topik wacana. Dalam sebuah kalimat digunakan istilah 

topik Sebuah wacana mengungkapkan satu bahasan atau gagasan dan komen 

(sebutan). Topik mengacu pada subjek kalimat sedangkan komen (sebutan) 

mengacu pada predikat kalimat. Topik wacana adalah preposisi yang menjadi 

bahan utama pembicaraan atau percakapan. Penggunaan pada dialog, 

pembicara dapat berbicara tentang ‘satu topik’ tertentu atau ‘dua topik’ yang 

berbeda. Satu topik dibagi dan dibicarakan oleh dua atau banyak pembicara 

disebut topik tunggal, yang diaog hanya membicarakan satu topik. Gagasan 

tersebut akan diurai, membentuk serangkaian penjelasan tetapi tetap merujuk 

pada satu topik. Sehingga topik yang diangkat atau yang dimaksud 

memberikan suatu tujuan. Tujuan-tujuan yang teradapat dalam wacana, dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis wacana. Seperti wacana persuasif, 
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tujuannya untuk mempengaruhi pembaca. Atau bisa berupa simbol huruf P 

pada rambu-rambu lalu lintas, memberikan tujuan menginformasikan pengguna 

jalan, bahwa tempat bersimbol P, adalah tempat parkir.  

b. Tuturan Pengungkap Topik 

Syarat wacana yang kedua adalah tuturan pengungkap topik, topik perlu 

dijabarkan sehingga makna yang disusun dari beberapa kalimat menjadi utuh 

karena wujud konkret tuturan itu adalah kalimat atau untaian kalimat yang 

membentuk teks. Teks yang dimaksudkan di dalam wacana tidak selalu berupa 

tuturan tulis, tetapi juga berupa tuturan lisan. Oleh karena itu, di dalam kajian 

wacana terdapat teks tulis dan teks lisan. 

c. Kohesi dan koherensi 

Kohesi dan koherensi adalah syarat wacana yang ketiga. Kohesi adalah 

keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana 

sehingga terciptalah pengertian yang apik atau koheren. Kohesi  merujuk pada 

pertautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada pertautan makna. Wacana 

yang baik pada umumnya memiliki keduanya. Kalimat atau kata yang satu 

dengan yang lainnya bertautan; pengertian yang satu menyambung dengan 

pengertian yang lainnya.  

Kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara 

struktural membentuk ikatan sintaktikal. Wacana yang baik dan utuh 

mensyaratkan kalimat-kalimat yang kohesif. Konsep kohesi pada dasarnya 

mengacu kepada hubungan bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana (kata atau 
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kalimat) yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan 

secara padu dan utuh.  

Perhatikan kalimat-kalimat berikut: 

(1) A : Apa yang dilakukan Si Ali? 

B : Dia memukuli istrinya. 

(2) A : apa yang dilakukan si Ali? 

B : Jahanam itu memukuli istrinya. 

 

Proposisi yang dinyatakan oleh A pada (1) berkaitan dengan proposisi 

yang dinyatakan oleh B dan perkaitan tersebut diwujudkan dalam bentuk 

pemakaian pronominadia yang merujuk ke si Ali. Pada (2) perkaitan itu 

dinyatakan dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai 

rujukan yang sama, yakni si Ali. Baik pada (1) maupun (2) perkaitan itu juga 

dapat dilihat pada verba dilakukan dan memukuli yang mempunyai 

kesinambungan makna. 

5. Referensi (Pengacuan) dalam Wacana 

Secara tradisional, referensi berarti hubungan antara kata dengan benda 

(orang, tumbuhan, sesuatu lainnya) yang dirujuknya (Mulyana, 2005:15). 

Pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa 

satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain (atau suatu 

acuan) yang mendahului atau mengikutinya (Ghufron, 2010:33).  

Berdasarkan tempat acuannya, referensi dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu referensi eksofora dan referensi endofora.  

a. Referensi  eksofora 

Referensi eksofora adalah unsur yang diacu berada atau terdapat di luar 

teks (Ghufron, 2010:18). Sedangkan menurut Rani dkk., (2004:99) referensi 
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eksofora adalah pengacuan terhadap yang dahulu di luar bahasa, yaitu pada 

konteks situasi.  Berikut contoh terjadinya suatu referensi eksofora.  

Itu matahari. 

Kata itu pada tuturan tersebut mengacu pada sesuatu yang ada di luar 

teks, yaitu ‘benda berpijar yang menyinari alam ini’. 

b. Referensi Endofora  

Referensi endofora adalah unsur yang diacu berada di dalam teks 

tersebut (Ghufron, 2010: 18). Referensi endofora dapat dibedakan menjadi dua, 

sebagai berikut. 

1) Referensi Anafora 

Referensi endofora anafora adalah hubungan antar bagian yang satu 

dengan yang lainnya dalam teks. Hubungan ini menunjuk pada sesuatu yang 

telah disebutkan sebelumnya. Teks berikut adalah contoh referensi endofora 

anafora. 

(1)Andika menulis novel lagi. (2) Dia memang produktif dan 

berimajinasi tinggi.  

 

Kata “dia” pada kalimat (2) mengacu pada Andika, yaitu nama yang 

telah disebut sebelumnya (pada kalimat (1)). Pola pengacuan masih merujuk 

pada sesuatu/seseorang yang berada dalam teks. Jadi tidak perlu dicari nama 

Andika yang mana. 

(3)Naufal hari ini tidak masuk sekolah. (4)Ia ikut ibunya pergi 

ke surabaya. 
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Kata ia  pada kalimat (4) mengacu pada kata Naufal di kalimat (3) 

karena telah disebutkan sebelumnya.  

2) Referensi Katafora.  

Referensi endofora katafora bersifat sebaliknya, yaitu mengacu kepada 

rujukan yang akan disebutkan sesudahnya. Referensi endofora kataforis dapat 

ditemukan pada contoh berikut.  

Buku pewayangan sangat terkenal. Ramayana. 

Kata “buku” pada kalimat pertama mengacu pada rujukan yang disebut 

sesudahnya, yaitu “Ramayana”. Penunjukan itu sekaligus menjadi jawabannya. 

Gejala referensi katafora semacam ini sangat jarang ditemukan dalam bahasa 

yang berpola D-M (diterangkan-menerangkan), sebagaimana Bahasa 

Indonesia, Bahasa Jawa, dan Bahasa Melayu. Sehingga contoh diatas terasa 

agak janggal atau kurang lazim di dalam Bahasa Indonesia. Susunan yang 

diterima seharusnya sebagai berikut. 

Ramayana adalah buku pewayangan yang sangat terkenal. 

Sementara itu, menurut jenisnya referensi dapat dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu (1) referensi persona, (2) referensi demonstratif, dan (3) referensi 

komparatif (Mulyana, 2005:18).  

1) Referensi Persona  

Referensi Persona merupakan sesuatu yang mengacu pada orang secara 

berganti-ganti atau kata ganti orang pertama (saya dan aku), kata ganti orang 

kedua (kamu, engkau, anda, kalian), dan kata ganti orang ketiga (dia, mereka).  
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Persona pertama tunggal bahasa indonesia adalah saya, aku, dan daku. 

Ketiga bentuk itu baku, tetapi mempunyai tempat pemakaian yang sedikit 

berbeda. Saya adalah bentuk yang formal dan umumnya dipakai dalam tulisan 

ujaran yang resmi. 

“Saya kemarin pergi ke sekolah diantarkan oleh ayah”. Ujar Ayu.  

 

Kalimat di atas pronimona saya mengacu pada kata berikutnya, yaitu 

Ayu. Kalimat kalimat tersebut merupakan referensi endofora katafora, dimana 

pronomina saya mengacu pada anteseden yang akan disebutkan sesudahnya 

(Ayu).  

Persona pertama aku lebih banyak dipakai dalam pembicaraan batin 

dan dalam situasi yang tidak formal dan yang lebih banyak menunjukkan 

keakraban antara pembicara/penulis dan pendengar/pembaca. Oleh karena itu, 

bentuk ini sering ditemukan dalam cerita, puisi, dan percakapan sehari-hari. 

Pronomina persona Aku mempunyai variasi bentuk, yakni –ku dan ku-.  

2) Referensi Demonstratif  

Referensi Demonstratif adalah kata yang dipakai untuk menunjuk 

(menggantikan) nomina atau kata ganti petunjuk: ini, itu, di sana, di situ.  

Banjir memang menjadi masalah terbesar yang dialami oleh Jakarta. 

Hal ini nampaknya menjadi fokus utama oleh bapak Gubernur.  

 

Kalimat diatas demonstratif ini mengacau pada kata sebelumnya, yaitu 

banjir.kalimat tersebut merupakan referensi endofora anafora, di mana 

demonstratif ini mengacu pada anteseden yang akan disebutkan sebelumnya 

(banjir).  
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3) Referensi Komparatif 

Referensi komparatif adalah penggunaan kata yang bernuansa 

perbandingan. Misalnya seperti, bagaikan, sama, identik, serupa dan 

sebagainya.  

Apa yang dilakukan hanya dua, jika tidak membaca buku, ya melamun 

entah apa yang dipikirkan, persis seperti orang yang banyak utang 

saja.  

 

Kata persis seperti pada tuturan tersebut mengacu pada perbandingan 

persamaan antara sikap atau perilaku orang yang melamun (duduk termenug 

dan pikirannya kemana-mana) dengan sikap atau perilaku orang yang terlalu 

banyak hutang.  

6. Kesalahan Penggunaan Referensi 

Menurut Tarigan (2010:5), ada dua istilah yang saling bersinonim 

(memiliki makna yang kurang lebih sama), kesalahan (error) dan kekeliruan 

(mistake) dalam pengajaran bahasa kedua. Kesalahan berbahasa adalah 

penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam 

bahasa itu namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. 

Kekeliruan terjadi pada penulis yang sedang belajar bahasa. Kekeliruan 

berbahasa cenderung diabaikan dalam analisis kesalahan berbahasa karena 

sifatnya tidak acak, individual, tidak sistematis, dan tidak permanen (bersifat 

sementara). 

Kesalahan merupakan penggunaan bahasa secara lisan maupun tertulis 

yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah bahasa 

yang ditentukan (Ghufron, 2015:16). Kesalahan berbahasa yang terdapat dalam 
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penggunaan wacana disebabkan oleh faktor pemahaman, kemampuan atau 

kompetensi pengguna bahasa. Berikut merupakan contoh kesalahan 

penggunaan referensi wacana yang bersifat endofora.  

Setelah ke kolam renang, ternyata kunci mobil telah ditemukan oleh 

petugas. Mereka menyelam di kolam perahu yang tanpa kami minta.  

Kalimat diatas terdapat kesalahan penggunaan referensi wacana dalam 

pemakaian kata mereka yang mengacu pada kata yang disebutkan sebelumnya 

petugas (anafora), dimana seharusnya penggunaan bentuk persona ketiga 

jamak mereka tersebut diganti dengan pilihan kata dia, karena yang dimaksud 

dalam hal ini (petugas) hanya terdiri dari satu orang saja. Dilihat dari sifatnya 

kesalahan referensi di atas termasuk dalam referensi endofora karena acuannya 

berada di dalam teks. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk meneliti keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang hasilnya dipaparkan 

dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010:3). Penelitian kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian 

deskriptif murni hanya memaparkan keadaan sebenarnya di lapangan, 

Penelitian ini tidak melakukan apa-apa terhadap subjek maupun objek 

penelitian. Penelitian ini tidak mengubah, menambah atau memanipulasi 

keadaan sebenarnya di dalam data tertulis maupun lisan. Kegiatan yang 

dilakukan hanyalah mengungkapkan apa yang terjadi, pada apa yang diteliti 

kemudian dipaparkan secara lugas seperti apa adanya. Deskripsi dalam 

penelitian ini merupakan deskripsi atas kenyataan yang ada dalam suatu 

wacana yaitu sarana penanda referensi dalam wacana tulis. Penelitian deskriptif 

tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya 

menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel gejala suatu keadaan. 

Penelitian ini hasil analisis yang akan diperoleh nantinya berupa kata-kata 

bukan dalam bentuk angka, maka dari itu penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif.  
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Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoretis. Secara 

teoretis yang digunakan adalah pendekatan analisis wacana, yaitu pendekatan 

yang mengkaji wacana baik secara internal maupun eksternal dengan tujuan 

untuk mengungkapkan kaidah bahasa yang mengontruksi wacana, pemroduksi 

wacana, pemahaman wacana dan pelambangan suatu hal dalam wacana dalam 

fungsinya sebagai alat komunikasi.  

 

B. Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data Penelitian 

Data diartikan sebagai bahan penelitian yang di dalamnya 

terkandung objek penelitian dan unsur lain yang membentuk data yang 

disebut konteks (Mahsun, 2005: 18). Dengan demikian, data dalam 

penelitian ini adalah penggalan atau kutipan wacana tulis yang 

mengandung jenis referensi berdasarkan tempat acuannya, yaitu: (1) 

referensi eksofora, dan (2) referensi endofora, meliputi (a) referensi 

anaforis, dan (b) referensi kataforis, dan wujud wacana penanda referensial 

dalam berita Pemilu 2019 harian Jawa Pos edisi bulan April. 

2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah subjek penelitian dari mana data diperoleh. 

pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan 

hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada 

penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah 

dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan 
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(Moelong, 2011:112). Sumber data dalam penelitian ini adalah wacana 

tulis yang terdapat dalam berita Pemilu 2019 harian Jawa Pos yang 

mengandung referensi. 

 

C. Pengumpulan Data Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan 

waktu yang relatif lama (Maryadi dkk., 2010:14). Sugiyono (2011:62) 

menyatakan “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data”. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan 

menggunakan banyak waktu. Penggumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Dalam penelitian, 

metode pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan 

penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, 

siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah 

mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber 

langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung 

(data sekunder). Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara 

yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara 
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sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, 

pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Sedangkan metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 

dokumentasi,  metode simak dan metode catat.  

a. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010:274) teknik dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya. Data yang didokumentasikan  dalam penelitian ini adalah 

wacana tulis dalam berita Pemilu 2019 harian Jawa Pos. Metode ini 

digunakan untuk mengarsipkan data-data penelitian yang kemudian akan 

dipilih melalui metode simak berdasarkan wujud dan jenis penanda 

referensi sebelum dimasukkan ke dalam korpus data.  

b. Metode Simak 

Peneliti mengggunakan metode simak dalam penelitian ini 

merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

membaca atau menyimak wacana tulis dalam berita Pemilu 2019 harian 

Jawa Pos. Istilah menyimak disini tidak hanya berkaitan dengan 

penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara 

tertulis (Mahsun, 2005:90). Metode simak digunakan untuk memilah 

wujud dan jenis penanda referensi yang sebelumnya sudah 

didokumentasikan secara runtut dan jelas oleh metode dokumentasi. 

Setelah itu, data tersebut dikumpulkan dengan metode catat.  Metode catat 
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dalam penelitian ini merupakan metode yang digunakan peneliti untuk 

mencatat penggalan wacana tulis yang diindikasi mengandung penanda 

referensial.  

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2011:102), Instrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun 

sosial yang diamati. Instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah lembar korpus data. Tabel korpus data yang 

dimaksud dapat dilihat di bawah ini: 

 

Tabel 3.1  

Lembar Korpus Data Referensi Wacana dalam Berita Pemilu 2019 pada 

Harian Jawa Pos.  

 

No. Wacana 
Hari, 

Tanggal 

Jenis 

Referensi 

Tipe 

Referensi 
Kesalahan 

1      

2      

dst      

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan peneliti menggunakan metode yang 

bersifat kualitatif, sehingga jenis data yang diambil pun bersifat seperti data 

yang dideskripsikan. Untuk memperoleh data lebih detail, peneliti 

menggunakan teknik pencatatan dan membaca. Ada enam langkah yang 

digunakan dalam proses mengumpulkan data tersebut, (1) mengumpulkan 

wacana tulis dari sumber data yang diduga mengandung penanda referensial 
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dalam berita Pemilu 2019 harian Jawa Pos, (2) mencari penanda referensial 

dalam wacana tulis berbahasa indonesia dalam berita Pemilu 2019 harian Jawa 

Pos, (3) memberi tanda wujud penanda referensial dalam wacana tulis tersebut, 

(4) mencatat jenis wujud, bentuk penanda referensial beserta kalimat atau 

paragraf dalam korpus data, (5) memberikan penomoran pada korpus data, (6) 

pengklasifikasian korpus data yang sudah diberi tanda sesuai dengan kriteria 

yang sudah ditentukan.  

 

E. Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2011:335-336), analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil simak, 

dokumentasi dan catat. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dan informasi hasil penelitian 

dengan huruf-huruf bukan angka-angka. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Jadi, wacana yang dianalisis 

berupa penggalan-penggalan wacana yang terdiri atas klausa dan kalimat. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini sebagai 

berikut: 

(1) mengidentifikasi referensi wacana dalam berita Pemilu 2019 harian Jawa 

Pos; 

(2) mengklasifikasikan referensi wacana dalam berita Pemilu 2019 harian 

Jawa Pos; 
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(3) menginterpretasikan referensi wacana dalam berita Pemilu 2019 harian 

Jawa Pos; 

(4) merumuskan simpulan referensi wacana yang terdapat dalam berita Pemilu 

2019 harian Jawa Pos. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

referensi wacana dalam berita Pemilu 2019 pada Harian Jawa Pos, meliputi (1) 

jenis penanda referensi wacana dalam berita Pemilu 2019 pada Harian Jawa 

Pos, dan (2) wujud penanda referensi wacana dalam berita Pemilu 2019 pada 

Harian Jawa Pos.  

 

A. Jenis Penanda Referensi Wacana dalam Berita Pemilu 2019 pada 

Harian Jawa Pos 

Berdasarkan tempatnya, referensi dibedakan menjadi dua, yaitu (1) 

referensi endofora, apabila acuannya berada atau terdapat didalam teks. Dengan 

kata lain, hal atau sesuatu yang diacu dapat ditemukan didalam teks. Jika yang 

diacu lebih dahulu dituturkan atau ada pada kalimat terlebih dahulu sebelum 

pronomina dinamakan anafora, sedangkan hal yang diacu ditemukan sesudah 

pronomina dinamakan katafora, dan (2) referensi eksofora, apabila acuannya 

berada atau terdapat diluar teks atau wacana.  

1. Referensi Berdasarkan Tempat Acuannya 

Pengacuan atau referensi adalah hubungan antara kata dan benda yang 

berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain (atau suatu 

acuan) yang mendahului atau mengikutinya. Berdasarkan tempat acuannya, 

referensi eksofora adalah pengacuan yang terdapat di luar bahasa 
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(ekstratekstual), sedangkan referensi endofora adalah pengacuan terhadap hal 

yang diacu terdapat di dalam teks (intratekstual), dengan menggunakan 

pronomina persona, demonstratif ataupun komaratif.  

a. Referensi Eksofora 

Suatu pengacuan terhadap hal yang diacu terdapat di luar bahasa, yaitu 

konteks dituasi disebut referensi eksofora. Data berikut merupakan wacana tulis 

yang mengandung referensi eksofora yang terdapat dalam berita Pemilu 2019 

pada Harian Jawa Pos.  

(1) “Kita angkat industri halal Indonesia sebagai motor pertumbuhan 

ekonimi. Kita angkat industri halal Indonesia sebagai ladang 

kreativitas, produktivitas, generasi muda kita. Kita angkat industri 

halal Indonesia sebagai sumber kesejahteraan umat.” Ujarnya 

(Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 2019) 

 

Pada data (1) terdapat referensi persona pertama jamak berupa kata kita 

yang acuannya tidak terdapat di dalam teks dapat disebut dengan kontekstual. 

Berdasarkan ciri tersebut maka kata kita pada data (1) merupakan penanda 

referensi yang bersifat eksofora (acuannya berada diluar teks). Kata kita pada 

data (1) merujuk pada jokowi dan wakilnya yang tidak terdapat di dalam teks, 

melainkan di luar teks yang acuannya terdapat pada jokowi yang hendak 

melakukan kampanye untuk Pemilihan Presiden 2019.  

(2) Berbeda dengan tahun 2014, tahun ini KPU mengembangkan situng 

lebih canggih dan diharapkan mampu memenuhi harapan 

masyarakat. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 2019). 

(3) Itu mencakup 319.293 pemilih di wilayah kerja Panitia Pemilihan 

Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 

April 2019).  

 

Pada data (2) dan (3), terdapat referensi demonstratif berupa kata ini dan 

itu yang acuannya tidak terdapat di dalam teks dapat disebut dengan kontekstual. 
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Berdasarkan ciri tersebut maka kata ini dan itu pada data (2) dan (3) merupakan 

penanda referensi yang bersifat eksofora (acuannya berada diluar teks). Kata ini 

pada data (2) merujuk pada tahun 2019 yang tidak terdapat di dalam teks, 

melainkan di luar teks karena pemilu dilaksanakan setelah 5 tahun masa jabatan 

dimulai dari tahun 2014. Sedangkan kata itu  pada data (3) merujuk pada kata 

pemungutan suara yang tidak terdapat di dalam teks, melainkan di luar teks 

karena kalimat tersebut menunjukan hasil dari pemilih yang mencoblos pada 

pemilu 2019 pada daerah tersebut.  

b. Referensi Endofora 

Pengacuan terhadap hal yang diacu yang terdapat di dalam teks dalam 

suatu bahasa disebut referensi endofora. Jenis referensi ini berdasarkan arah 

acuannya dibedakan menjadi dua, yaitu (a) referensi anafora, dan (2) referensi 

katafora.  

1) Referensi Anafora 

Referensi endofora anafora adalah hubungan antar bagian yang satu 

dengan yang lainnya dalam teks. Hubungan ini menunjuk pada sesuatu yang 

telah disebutkan sebelumnya, atau mengacu terhadap sesuatu sebelah kiri, atau 

mengacu terhadap unsur yang telah disebut terdahulu. Data berikut merupakan 

wacana tulis yang mengandung referensi endofora anafora yang terdapat dalalm 

berita Pemilu 2019 pada Harian Jawa Pos.   

(4) Kekhawatiran yang sama disuarakan oleh Bang Kimpo dari 

kampung di Jalan Pendidikan, Tangsel. “Kalau Cuma Rp 50 ribu-Rp 

100 ribu, saya yakin warga disini tidak akan menerima. Lha kalau 

Rp 500 ribu, misalnya, saya nggak munafik, itu memang lumayan.” 

katanya. (Jawa Pos edisi April, Minggu, 07 April 2019) 
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Pada data (4) terdapat pronomina persona pertama tunggal yaitu kata 

saya yang mengacu pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan 

sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (4) kata saya  

merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam 

teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya). Wujud penanda 

referensi persona ketiga jamak saya mengacu pada kata Bang Kimpo yang 

terletak di sebelah kiri pronomina atau kalimat sebelumnya dan acuannya 

terdapat di dalam teks. 

(5) Di sisi lain, hari ini 189 peserta election visit program KPU akan 

melakukan tur bersama. Mereka akan mendatangi sejumlah TPS 

yang ditentukan oleh KPU. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 

2019) 

(6) Wahyu menuturkan, pemilih yang belum mendapat surat 

pemberitahuan memilih atau C-6 tidak perlu risau. Selama nama 

mereka masih tercantum dalam DPT sejak pagi dan menunjukkan e-

KTP kepada petugas KPPS. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 

2019) 

 

Pada data (5) terdapat pronomina persona ketiga jamak yaitu kata mereka 

yang mengacu pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan 

sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (5) kata mereka  

merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam 

teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya). Wujud penanda 

referensi persona ketiga jamak mereka mengacu pada peserta election visit 

program KPU yang terletak di sebelah kiri pronomina atau kalimat sebelumnya 

dan acuannya terdapat di dalam teks. 

Pada data (6) terdapat pronomina persona ketiga jamak yaitu kata mereka 

yang mengacu pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan 
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sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (6) kata mereka  

merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam 

teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya). Wujud penanda 

referensi kata mereka mengacu pada pemilih yang terletak di sebelah kiri 

pronomina atau kalimat sebelumnya dan acuannya terdapat di dalam teks.   

(7) Bila datang lebih siang, ada potensi berimpitan dengan para 

pemilih lain dan menghasilkan antrean panjang. Kondisi tersebut 

tentu tidak akan menjadi masalah bila para pemilih rela menunggu 

antrean. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 2019).  

(8) Di luar aktivitas bilik suara, pemilih ata siasa pun boleh memotret 

atau mendokumentasikan kegiatan pemungutan dan perhitungan 

suara di TPS. Termasuk, memotret formulir C-1 plano. Formulir 

tersebut, tutur wahyu, berisi data dasar perhitungan suara. (Jawa 

Pos edisi April, Rabu, 17 April 2019) 

(9) Saat meresmikan masjid, Prabowo secara simbolis menggunting 

pita sebagai tanda dibukanya Masjid Nurul Wathan. Hadir dalam 

acara peresmian tersebut, antara lain, KH Abdul rasyid syafii, 

Ustad Ansufri Idrus Sambo, Ketua Dewan Majelis Syura PKS 

Ustad Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua 

Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Badan Pemenangan 

Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Djoko Santoso, Wakil Ketua DPR 

Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta putra sulung Ahmad Dhani Al 

Ghazali. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 2019) 

 

Pada data (7) terdapat pronomina demonstratif ‘tersebut’ yang mengacu 

pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan sebelumnya. Wujud 

penanda referensi persona demonstratif kata tersebut dimaksudkan untuk 

merujuk kata yang sudah disebutkan terdahulu yaitu antrean panjang, sehingga 

kesan komunikatifnya dapat lebih ditangkap oleh pembaca. Unsur kata 

‘tersebut’ mengacu pada unsur di dalam wacana, bersifat endofora anafora 

karena didalam wacana tersebut didapatkan unsur yang mengacu pada anteran 

panjang. 
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Pada data (8) terdapat pronomina demonstratif ‘tersebut’ yang mengacu 

pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan sebelumnya. Wujud 

penanda referensi demonstratif kata tersebut dimaksudkan untuk merujuk kata 

yang sudah disebutkan terdahulu yaitu formulir C-1 plano, sehingga kesan 

komunikatifnya dapat lebih ditangkap oleh pembaca. Unsur kata ‘tersebut’ 

mengacu pada unsur di dalam wacana, bersifat endofora anafora karena di dalam 

wacana tersebut didapatkan unsur yang mengacu pada formulir C-1 plano. 

Pada data (9) terdapat pronomina demonstratif ‘tersebut’ yang mengacu 

pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan sebelumnya. Wujud 

penanda referensi demonstratif kata tersebut dimaksudkan untuk merujuk kata 

yang sudah disebutkan terdahulu yaitu Masjid Nurul Wathan, sehingga kesan 

komunikatifnya dapat lebih ditangkap oleh pembaca. Unsur kata ‘tersebut’ 

mengacu pada unsur di dalam wacana, bersifat endofora anafora karena di dalam 

wacana tersebut didapatkan unsur yang mengacu pada Masjid Nurul Wathan.  

(10) Hal itu disampaikan Bawaslu dalam konferensi pers dengan awak 

media kemarin sore (16/4). Dalam kesempatan tersebut, Ketua 

Bawaslu Abhan menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum bisa 

mengakses surat suara yang berada di gudang di Selangor, 

Malaysia. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 2019) 

 

Pada data (10) terdapat pronomina demonstratif saat ini yang mengacu 

pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan sebelumnya. 

Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (10) kata saat ini merupakan 

wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang 

bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya). Wujud penanda referensi 
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demonstratif saat ini mengacu pada kata yang terletak disebelah kiri yaitu kata 

kemarin sore (16/4) atau selasa, 16 April 2019. 

(11) Untuk kasus banyaknya pemilih yang gagal mencoblos di Sydney, 

Australia, Bawaslu meminta diadakan pemungutan suara susulan 

(PSS). Hal itu disampaikan Bawaslu dalam konferensi pers 

dengan awak media kemarin sore (16/4). (Jawa Pos edisi April, 

Rabu, 17 April 2019) 

(12) Namun, foto itu ternyata berbuntut pada pemeriksaan 20 anggota 

Polsek Pasirwangi oleh Propam Polda Jabar beberapa hari 

setelah acara. Para anggota itu mengaku ditanya hubungan 

Sulman dan tokoh pendukung Prabowo-Sandi di Pasirwangi. 

(Jawa Pos edisi April, Senin, 01 April 2019) 

(13) Jika dipresentase, nasdem ingin meraih 15 persen lebih suara 

nasional. Dengan perolehan itu, kami ingin menjadi partai tiga 

besar. (Jawa Pos edisi April, Minggu, 07 April 2019) 

 

Pada data (11) terdapat pronomina demonstratif hal itu yang mengacu 

pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan sebelumnya. 

Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (11) pronomina demonstratif hal 

itu merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada 

dalam teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya). Wujud 

penanda referensi demonstratif hal itu mengacu pada kata yang terletak 

disebelah kiri yaitu diadakan pemungutan suara susulan (PSS).  

Pada data (12) terdapat pronomina demonstratif para anggota itu yang 

mengacu pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan 

sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (12) pronomina 

demonstratif para anggota itu merupakan wujud dari penanda referensi endofora 

(yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan 

sebelumnya). Wujud penanda referensi demonstratif para anggota itu mengacu 

pada kata yang terletak disebelah kiri yaitu 20 anggota Polsek Pasirwangi. 
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Pada data (13) terdapat pronomina demonstratif pemerolehan itu yang 

mengacu pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan 

sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (13) pronomina 

demonstratif pemerolehan itu merupakan wujud dari penanda referensi endofora 

(yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan 

sebelumnya). Wujud penanda referensi demonstratif pemerolehan itu mengacu 

pada kata yang terletak disebelah kiri yaitu 15 persen lebih suara nasional.  

2) Referensi Katafora 

Referensi endofora katafora bersifat sebaliknya, yaitu mengacu kepada 

rujukan yang akan disebutkan sesudahnya, atau mengacu terhadap sesuatu 

sebelah kanan, atau mengacu terhadap unsur yang telah disebut sesudahnya. 

Data berikut merupakan wacana tulis yang mengandung referensi endofora 

katafora dalam berita Pemilu 2019 pada Harian Jawa Pos. 

(14) “Mungkin setelah pernyataan saya ini, saya akan ditangkap atau 

ditahan propam, tapi saya sudah siap.” Ujar Sulman Aziz 

kemaren. (Jawa Pos edisi April, Senin, 01 April 2019) 

(15) “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan 

Masjid Nurul Wathan in.” kata prabowo. Sembari menggunting 

pita tanda diresmikannya masjid yang berlokasi di Padepokan 

Garuda Yaksa, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 

April 2019) 

(16) “Saya nggak paham. Padahal, di tempat lain banyak yang mau 

menerima.” Beber si mantan anggota timses yang minta namanya 

dirahasiakan. (Jawa Pos edisi April Minggu, 07 April 2019) 

 

Pada data (14), (15) dan (16) terdapat persona tunggal saya yang 

mengacu pada unsur lain yang berada di dalam teks dan telah disebutkan 

sesudahnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (14) persona saya 

merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam 
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teks) yang bersifat katafora (acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan 

lingual yang berupa persona pertama tunggal. Wujud penanda referensi kata 

saya mengacu pada kata yang terletak disebelah kanan yaitu Sulman Aziz. Data 

(15) persona saya merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang 

acuannya berada dalam teks) yang bersifat katafora (acuan disebutkan 

sesudahnya) melalui satuan lingual yang berupa persona pertama tunggal. 

Wujud penanda referensi kata saya mengacu pada kata yang terletak disebelah 

kanan yaitu prabowo. Dan Data (16) persona saya merupakan wujud dari 

penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat 

katafora (acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan lingual yang berupa 

persona pertama tunggal. Wujud penanda referensi kata saya mengacu pada kata 

yang terletak disebelah kanan yaitu si mantan anggota timses. 

(17) “Kami menyarankan Saudara-saudara sekalian datang lebih 

awal.” Kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui di 

KPU kemaren. (Jawa Pos edisi April, Rabu 17 April 2019) 

(18) Hari ini adalah puncak dari segala pekerjaan kita semua. 

Penyelenggara pemilu, peserta, pemilih, dan lainnya. Tanggal 17 

April sudah disepakati menjadi hari yang menentukan pilihan 

untuk memilih pemimpin kita. Mulai level paling bawah sampai 

paling atas. (Jawa Pos edisi April, Rabu 17 April 2019) 

 

Pada data (17) terdapat persona pertama jamak yaitu kami dan data (18) 

terdapat persona kita yang mengacu pada unsur lain yang berada di dalam teks 

dan telah disebutkan sesudahnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data 

(17) persona kami merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang 

acuannya berada dalam teks) yang bersifat katafora (acuan disebutkan 

sesudahnya) melalui satuan lingual yang berupa persona pertama jamak. Wujud 

penanda referensi kata kami mengacu pada kata yang terletak disebelah kanan 
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yaitu kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan data (18) kata kita merupakan 

wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang 

bersifat katafora (acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan lingual yang 

berupa persona pertama jamak. Wujud penanda referensi kata kita mengacu pada 

kata yang terletak disebelah kanan yaitu Penyelenggara pemilu, peserta, 

pemilih, dan lainnya. 

(19) “artinya, mereka (Propam Polda Jabar, Red) mencurigai saya ada 

permainan dengan ketua panitia (deklarasi Prabowo-Sandi, Red).” 

tuturnya. (Jawa Pos edisi April, Senin, 01 April 2019) 

 

Pada data (19) terdapat persona ketiga jamak yaitu mereka yang mengacu 

pada unsur lain yang berada di dalam teks dan telah disebutkan sesudahnya. 

Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (19) persona mereka merupakan 

wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang 

bersifat katafora (acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan lingual yang 

berupa persona ketiga jamak. Wujud penanda referensi kata mereka mengacu 

pada kata yang terletak disebelah kanan yaitu Propam Polda Jabar. 

(20) Hari ini adalah puncak dari segala pekerjaan kita semua. 

Penyelenggara pemilu, peserta, pemilih, dan lainnya. Tanggal 17 

April sudah disepakati menjadi hari yang menentukan pilihan untuk 

memilih pemimpin kita. (Jawa Pos edisi April, Rabu 17 April 2019) 

 

Pada data (20) terdapat referensi demonstrastif hari ini yang mengacu 

pada unsur lain yang berada di dalam teks dan telah disebutkan sesudahnya. 

Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (20) kata hari ini merupakan 

wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang 

bersifat katafora (acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan lingual yang 
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berupa demonstratif. Wujud penanda referensi kata hari ini mengacu pada kata 

yang terletak disebelah kanan yaitu Tanggal 17 April. 

2. Referensi Berdasarkan Tipe Satuan Lingual 

Referensi berdasarkan tipe satuan lingual yang terdapat dalam wacana 

surat kabar meliputi tiga tipe, yaitu (1) referensi persona, (2) referensi 

demonstratif, dan (3) referensi komparatif. Ketiga tipe tersebut didasarkan pada 

satuan lingual tertentu yang membentuk penanda referensi. Satuan lingual 

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

ganti orang), demonstratif (kata ganti petunjuk), dan komparatif (satuan bahasa 

yang berfungsi membandingkan antara unsur yang satu dengan unsur yang 

lainnya).  

a. Referensi Persona 

Referensi persona merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

membuat kekutuhan topik dalam sebuah wacana, yaitu dengan menggantikan 

sesuatu yang diacu dengan pronomina persona. Pronomina merupakan kata yang 

berfungsi sebagai pengganti nomina. Pronomina persona digunakan dalam 

sebuah wacana yang mengacu kepada orang atau kata ganti orang, baik persona 

pertama (saya, aku, kami, kita), persona kedua (kamu, engkau, anda, kalian 

kamu, dan sekalian) dan persona ketiga (dia, ia, beliau, dan mereka). Berikut 

adalah data referensi persona pertama dan ketiga yang terdapat dalam berita 

Pemilu 2019 pada Harian Jawa Pos dan analisisnya.   
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1) Persona Pertama  

Pronomina persona pertama digunakan dalam sebuah wacana yang 

mengacu kepada orang pertama (yang sedang berbicara) baik tunggal maupun 

jamak. Berikut adalah data referensi persona pertama yang terdapat dalam berita 

Pemilu 2019 pada Harian Jawa Pos dan analisisnya 

(21) Sementara itu, anggota bawaslu Mochammad Afifuddin 

menjelaskan bahwa pihaknya mendapat laporan dari sejumlah 

daerah terkait dengan potensi kekurangan logistik akibat belum 

sampai atau faktor lain. “Karena ranah penyiapan kebutuhan 

logistik ada di KPU, kami sudah menyampaikan ke KPU untuk 

disiapkan antisipasinya.” Terang dia di Bawaslu kemarin. (Jawa 

Pos edisi April, Rabu 17 April 2019) 

(22) “Kami akan bahas secara internal sebelum menyiapkan langkah-

langkah berikutnya.” Kata Ishadi dan tim. (Jawa Pos edisi April, 

Rabu 17 April 2019) 

 

Pada data (21) terdapat pronomina persona pertama jamak yaitu kami dan 

yang mengacu pada unsur yang berada di dalam teks dan  telah disebutkan 

sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (21) kata kami 

merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam 

teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya). Wujud penanda 

referensi persona kami mengacu pada kata yang terletak disebelah kiri yaitu 

anggota bawaslu Mochammad Afifuddin. 

Pada data (22) terdapat persona pertama jamak kami yang mengacu pada 

unsur lain yang berada di dalam teks dan telah disebutkan sesudahnya. 

Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (22) kata kami merupakan wujud 

dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang 

bersifat katafora (acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan lingual yang 

berupa persona pertama jamak. Wujud penanda referensi kata kami mengacu 
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pada kata yang terletak disebelah kanan yaitu Ishadi yang merupakan anggota 

Bawaslu yang mewakili para rekan untuk menyampaikan hal yang akan 

dilakukan untuk mengantisipasi jalannya pemilu. 

2) Persona Ketiga 

Pronomina persona ketiga digunakan dalam sebuah wacana yang 

mengacu kepada orang ketiga (yang sedang dibicarakan) baik tunggal maupun 

jamak. Berikut adalah data referensi persona ketiga yang terdapat dalam berita 

Pemilu 2019 pada Harian Jawa Pos dan analisisnya 

(23) BAWASLU akhirnya mengeluarkan rekomendasi resmi dengan 

kasus ribuan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. Mereka 

meminta KPU mengadakan pemungutan suara ulang. (Jawa Pos 

edisi April, Rabu 17 April 2019) 

(24) Selain tiga stakholder itu, ada pendukung lian yang punya fungsi 

sangat vital. Yaitu, petugas keamanan. Mereka akan bertugas 

lebih dari 24 jam untuk mengamankan pemilu. (Jawa Pos edisi 

April, Rabu 17 April 2019) 

(25) Di Kecamatan Tigabinanga, ada dugaan politik uang sebesar 190 

juta. Sebagian dari uang tersebut sudah dibagikan kepada calon 

pemilih, sebagian lagi masih di tangan para kurir. Mereka pun 

diciduk tanpa ampun dan diproses lebih lanjut. (Jawa Pos edisi 

April, Rabu 17 April 2019) 

 

Pada data (23) terdapat pronomina persona ketiga jamak yaitu kata 

mereka yang acuannya berada di dalam teks. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat 

dalam data (23) kata mereka merupakan wujud dari penanda referensi endofora 

(yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan 

sebelumnya). Wujud penanda referensi persona ketiga jamak yaitu mereka 

mengacu pada kata BAWASLU yang terletak di sebelah kiri pronomina atau 

kalimat sebelumnya dan acuannya terdapat di dalam teks. 
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Pada data (24) terdapat pronomina persona ketiga jamak yaitu kata 

mereka yang acuannya berada di dalam teks. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat 

dalam data (24) kata mereka merupakan wujud dari penanda referensi endofora 

(yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan 

sebelumnya).  Wujud penanda referensi kata mereka mengacu pada kata petugas 

keamanan yang terletak di sebelah kiri pronomina atau kalimat sebelumnya dan 

acuannya terdapat di dalam teks. 

Pada data (25) terdapat pronomina persona ketiga jamak yaitu kata 

mereka yang acuannya berada di dalam teks. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat 

dalam data (25) kata mereka merupakan wujud dari penanda referensi endofora 

(yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan 

sebelumnya).  Wujud penanda referensi kata mereka mengacu pada para kurir 

yang terletak di sebelah kiri pronomina atau kalimat sebelumnya dan acuannya 

terdapat di dalam teks. 

b. Referensi Demonstratif.  

Referensi demonstratif merupakan salah satu cara yang digunakan 

untuk membuat kekutuhan topik dalam sebuah wacana, yaitu dengan 

menggantikan sesuatu yang diacu dengan demonstratif. Demonstratif adalah 

kategori yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam maupun di luar 

wacana. referensi demonstratif membuat keterkaitan topik dalam sebuah 

paragraf, yaitu menggantikan acuan dengan menggunakan kata tunjuk. Berikut 

adalah data yang terdapat dalam berita Pemilu 2019 pada Harian Jawa Pos yang 

mengandung referensi demonstratif.  
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(26) Wahyu mengingatkan para pemilih agar tidak coba-coba memotret 

aktifitas selama berada dalam bilik suara. Termasuk, memotret 

yang dia pilih. Hal itu dilarang karena bertentangan dengan asas 

kerahasiaan dalam pemilu. (Jawa Pos edisi April, Rabu 17 April 

2019) 

(27) Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bila tengah 

malam belum selesai, perhitungan bisa diteruskan tanpa jeda. 

Dan harus selesai sebelum pukul 12 siang. Setelah itu, suara akan 

dikirim ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk keperluan 

rekapitulasi. (Jawa Pos edisi April, Rabu 17 April 2019) 

(28) Sistem hitung cepat atau quick count pada pemilu tahun ini tidak 

bisa dipublikasikan segera. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi yang menolak permohonan uji materi UU Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu. (Jawa Pos edisi April, Rabu 17 April 

2019) 

 

Pada data (26), (27) dan (28) terdapat pronomina demonstratif itu yang 

mengacu pada unsur yang berada di dalam teks dan telah disebutkan 

sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (26), (27) dan (28) 

kata itu merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya 

berada dalam teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya). Pada 

data (26) wujud penanda referensi demonstratif itu mengacu pada kata yang 

terletak disebelah kiri yaitu memotret aktifitas selama berada dalam bilik suara. 

Pada data (27) wujud penanda referensi demonstratif itu mengacu pada kata 

yang terletak disebelah kiri yaitu perhitungan bisa diteruskan tanpa jeda. Dan 

pada data (28) wujud penanda referensi demonstratif itu mengacu pada kata 

yang terletak disebelah kiri yaitu Sistem hitung cepat. 

(29) Sebagai institusi politik, usia Nasdem masih muda belia. Baru 

tujuh tahun. Artinya, partai ini harus mampu bekerja luar biasa. 

(Jawa Pos edisi April, Minggu 07 April 2019) 

 

Pada data (29) terdapat pronomina demonstratif ini yang mengacu pada 

unsur yang berada di dalam teks dan telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan 
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ciri-ciri yang terdapat dalam data (29) demonstratif ini merupakan wujud dari 

penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat 

anafora (acuan disebutkan sebelumnya). Wujud penanda referensi demonstratif 

itu mengacu pada kata yang terletak disebelah kiri atau yang disebutkan 

sebelumnya yaitu nasdem. 

(30) Proyek infrastruktur kembali menjadi tema kampanye Joko 

Widodo saat menemui pendukungnya di Sulawesi Selatan kemarin. 

Di Makasar, capres 01 tersebut berjanji akan menuntaskan jalur 

kereta api Makasar-Pare-Pare. (Jawa Pos edisi April, Senin 01 

April 2019) 

(31) Di Jeneponto dan Sidrap juga sudah dibangun pembangkit listrik 

tenaga bayu. Menurut Jokowi, pembangunan tersebut membuka 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat selain memenuhi kebutuhan 

listrik. (Jawa Pos edisi April, Senin 01 April 2019) 

(32) Dia berjanji akan menuntaskan pembangunan Bendungan 

Janelata yang berpotensi mengaliri 22ribu hektar sawah warga 

Gowa. Pembangunan bendungan tersebut diperkirakan menelan 

anggaran Rp 1,7 triliun hingga Rp 2 triliun dari APBN. (Jawa Pos 

edisi April, Senin 01 April 2019) 

 

Pada data (30), (31) dan (32) terdapat pronomina demonstratif tersebut 

yang mengacu pada unsur yang berada di dalam teks dan telah disebutkan 

sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (26), (27) dan (28) 

kata itu merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya 

berada dalam teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya). Pada 

data (30) wujud penanda referensi demonstratif tersebut mengacu pada kata 

yang terletak disebelah kiri atau disebutkan sebelumnya yaitu Joko Widodo. 

Pada data (31) wujud penanda referensi demonstratif tersebut mengacu pada 

kata yang terletak disebelah kiri atau disebutkan sebelumnya yaitu pembangkit 

listrik tenaga bayu. Dan pada data (32) wujud penanda referensi demonstratif 
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tersebut mengacu pada kata yang terletak disebelah kiri atau disebutkan 

sebelumnya yaitu Bendungan Janelata. 

c. Referensi Komparatif 

Referensi komparatif (perbandingan) ialah salah satu jenis kohesi 

gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai 

kemiripan atau kesamaan. Kata-kata yang biasa digunakan untuk 

membandingkan misalnya seperti, bagaikan, laksana, sama dengan, 

tidakberbeda dengan, persis seperti dan persis sama dengan. Namun dalam 

obyek yang diteliti, peneliti tidak menemukan unsur referensi komparatif yang 

terdapat dalam berita Pemilu 2019 pada Harian Jawa Pos.  

 

B. Wujud Penanda Referensi dalam Berita Pemilu 2019 pada Harian 

Jawa Pos  

Wujud penanda referensi dibagi menjadi tiga yaitu referensi persona, 

referensi demonstratif, dan referensi komparatif. Namun, wujud penanda 

referensi yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi referensi persona dan 

referensi demonstratif.  

1. Referensi Persona 

Referensi persona mencakup tiga kelas kata ganti yaitu kata ganti orang 

pertama, kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ketiga. Referensi persona 

direalisasikan melalui pronomina persona (kata ganti orang). Pronomina persona 

adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu pada orang. Pronomina persona 

pertama merupakan pronomina persona yang dapat mengacu pada dirinya 
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sendiri. Pronomina persona kedua merupakan pronomina persona yang mengacu 

pada orang yang diajak bicara. Pronomina persona ketiga merupakan pronomina 

persona yang mengacu pada orang yang dibicarakan. 

a) Persona Pertama 

(1) Tunggal 

Referensi saya merupakan wujud penanda referensi persona dengan 

menggunakan pronomina persona pertama tunggal. Referensi saya biasa 

digunakan sebagai kata ganti dalam acara resmi. Penanda referensi ini digunakan 

untuk mempersonakan orang pertama yang sifatnya tunggal. Berikut ini 

merupakan kata ganti persona pertama tunggal dalam berita Pemilu 2019 pada 

harian Jawa Pos. 

(33) “Cocok gak kalo saya terpilih menjadi presiden?” tanya Prabowo 

Subianto. (Jawa Pos edisi April, Senin 01 April 2019) 

(34)  “Tapi, saya langsung pura-pura tidak peduli, lanjutin nggoreng 

tempe. Eh, kok dianya maksa terus.” Ungkap Nur kepada Jawa 

Pos, hanya beberapa jam setelah didatangi si anggota timses jumat 

lalu (5/4). (Jawa Pos edisi April, Minggu, 07 April 2019) 

(35) “Ada tukang cendol yang memberi saya uang Rp 50 ribu. Mungkin 

itu adalah penghasilannya sehari. Tak akan disalahgunakan 

uangnya. Saya janji gak berkhianat.” ujar Prabowo. (Jawa Pos 

edisi April, Senin, 01 April 2019) 

 

Pada analisis data (33), (34) dan (35) pronomina persona tunggal yaitu 

saya mengacu pada unsur lain yang disebutkan setelah pronimona persona 

tunggal. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (33) persona saya 

merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam 

teks) yang bersifat katafora (acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan 

lingual yang berupa persona pertama tunggal. Wujud penanda referensi kata 

saya mengacu pada kata yang terletak disebelah kanan yaitu Prabowo Subianto. 
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Data (34) persona saya merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang 

acuannya berada dalam teks) yang bersifat katafora (acuan disebutkan 

sesudahnya) melalui satuan lingual yang berupa persona pertama tunggal. 

Wujud penanda referensi kata saya mengacu pada kata yang terletak disebelah 

kanan yaitu Nur. Dan data (35) persona saya merupakan wujud dari penanda 

referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat katafora 

(acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan lingual yang berupa persona 

pertama tunggal. Wujud penanda referensi kata saya mengacu pada kata yang 

terletak disebelah kanan yaitu Prabowo. 

(2) Jamak 

Referensi persona pertama jamak kita/kami merupakan wujud penanda 

referensi persona dengan menggunakan pronimina persona pertama jamak. 

Penanda referensi ini digunakan untuk mempersonakan orang pertama yang 

sifatnya jamak. Berikut ini data dan analisis wacana yang menggunakan kata 

ganti persona pertama jamak dalam berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos.  

(36) “Ini adalah sesuatu yang telah kita mulai. Halal Park sebagai 

embrio pembangunan halal district yang juga akan dibangun di 

sini.” Kata capres-cawapres pertahanan itu. (Jawa Pos edisi 

April, Senin, 01 April 2019) 

(37) “Bukannya sombong, tapi uang puluhan ratusan ribu tak akan bisa 

menggantikan kualitas pemimpin. Yang kami coblos ya calon 

pemimpin yang menurut kami baik, bukan yang memberi kami 

uang.” kata para warga kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro. 

(Jawa Pos edisi April, Minggu, 07 April 2019) 

(38) “Adagium terima uangnya tidak pilih calonnya tidak berlaku lagi. 

Yang perlu, kita lawan bersama-sama.” Kata Kordiv Pengawasan 

Bawaslu Provinsi Jawa Timur Aang Kunaifi saat peresmian. 

(Jawa Pos edisi April, Minggu, 07 April 2019) 
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Pada analisis data (36), (37) dan (38) pronomina persona jamak yaitu 

kami/kita mengacu pada unsur lain yang disebutkan setelah pronimona persona 

tunggal. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (36) persona kita 

merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam 

teks) yang bersifat katafora (acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan 

lingual yang berupa persona pertama tunggal. Wujud penanda referensi kata kita 

mengacu pada kata yang terletak disebelah kanan yaitu capres-cawapres 

pertahanan. Data (37) persona kami merupakan wujud dari penanda referensi 

endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat katafora (acuan 

disebutkan sesudahnya) melalui satuan lingual yang berupa persona pertama 

tunggal. Wujud penanda referensi kata kami mengacu pada kata yang terletak 

disebelah kanan yaitu para warga. Dan data (38) persona kita merupakan wujud 

dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang 

bersifat katafora (acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan lingual yang 

berupa persona pertama tunggal. Wujud penanda referensi kata kami mengacu 

pada kata yang terletak disebelah kanan yaitu Kordiv Pengawasan Bawaslu 

Provinsi Jawa Timur Aang Kunaifi.  

b) Persona Ketiga 

(1) Tunggal 

Referensi dia merupakan wujud penanda referensi persona dengan 

menggunakan pronomina persona ketiga tunggal. Referensi dia biasa digunakan 

sebagai kata ganti apabila berfungsi sebagai objek, atau terletak di sebelah kanan 

dari yang diterangkan. Penanda referensi ini digunakan untuk mempersonakan 
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orang ketiga yang sifatnya tunggal. Berikut ini data dan analisis wacana yang 

menggunakan referensi persona ketiga tunggal jamak yaitu dia dalam berita 

Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos. 

(39) Kemarin mantan Kapolsek Pasir wangi, Garut, AKP Sulman Aziz 

megadukan mutasi dirinya yang dianggap berbau politis. Dia 

merasa dilengserkan dari jabatannya karena tak mau mendukung 

capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. (Jawa Pos 

edisi April, Senin, 01 April 2019) 

(40) Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah semua 

tudingan AKP Sulman. Dia menyebut bahwa selama ini dirinya 

selalu bekerja sesuai aturan. (Jawa Pos edisi April, Senin, 01 April 

2019) 

(41) Ketua PPLN Osaka Anung Wibowo membenarkan, BTP sudah 

terdaftar untuk melakukan pencoblosan di Osaka. Dia menyatakan 

bahwa insiden yang terjadi hanya salah paham. (Jawa Pos edisi 

April, Rabu, 17 April 2019) 

 

Pada analisis data (39), (40) dan (41) pronomina persona jamak yaitu dia 

mengacu pada unsur lain yang disebutkan sebelum pronimona persona tunggal. 

Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (39) persona dia merupakan 

wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang 

bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya) melalui satuan lingual yang 

berupa persona ketiga tunggal. Wujud penanda referensi kata dia mengacu pada 

kata yang terletak disebelah kiri yaitu AKP Sulman Aziz. Data (40) persona dia 

merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam 

teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya) melalui satuan 

lingual yang berupa persona ketiga tunggal. Wujud penanda referensi kata dia 

mengacu pada kata yang terletak disebelah kiri yaitu Kapolres Garut AKBP Budi 

Satria Wiguna. Dan data (41) persona dia merupakan wujud dari penanda 

referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat katafora 



 

 
 

59 

 

(acuan disebutkan sesudahnya) melalui satuan lingual yang berupa persona 

pertama tunggal. Wujud penanda referensi kata dia mengacu pada kata yang 

terletak disebelah kiri yaitu Ketua PPLN Osaka Anung Wibowo.  

(2) Jamak  

Referensi mereka merupakan salah satu wujud penanda referensi persona 

dengan menggunakan pronomina persona ketiga jamak. Berikut ini data dan 

analisis wacana yang menggunakan kata ganti persona ketiga jamak dalam berita 

Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos.  

(42) Tugas pemerintah dan pemerintah daerah adalah memfasilitasi 

penyelenggaraan pemilu. Mereka harus memikirkan betul 

kebutuhan anggaran pemilu. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 

2019) 

(43) Ke-15 warga berasal dari dua desa berbeda. Lima orang berasal 

dari Desa Juhu dan sepuluh warga lainnya dari Desa Aing Bantai. 

Dikawal delapan personel Polri, mereka masing-masing bertugas 

memanggul kotak beserta bilik suara yang merupakan logistik 

untuk keperluan Pemilu serentak 2019. (Jawa Pos edisi April, 

Rabu, 17 April 2019) 

(44) Uji materi itu diajukan Asosiasi Riset Opini Indonesia (AROPI). 

Mereka meminta MK membatalkan klausul mengenai penayangan 

quick count di UU Pemilu. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 

2019) 

 

Pada analisis data (42), (43) dan (44) pronomina persona jamak yaitu 

mereka mengacu pada unsur lain yang disebutkan sebelum pronimona persona 

jamak. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (42) persona mereka 

merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam 

teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya) melalui satuan 

lingual yang berupa persona ketiga jamak. Wujud penanda referensi kata mereka 

mengacu pada kata yang terletak disebelah kiri yaitu pemerintah dan pemerintah 

daerah. Data (43) persona mereka merupakan wujud dari penanda referensi 
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endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat anafora (acuan 

disebutkan sebelumnya) melalui satuan lingual yang berupa persona ketiga 

jamak. Wujud penanda referensi mereka mengacu pada kata yang terletak 

disebelah kiri yaitu Ke-15 warga berasal dari dua desa berbeda. Dan data (44) 

persona dia merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya 

berada dalam teks) yang bersifat katafora (acuan disebutkan sesudahnya) melalui 

satuan lingual yang berupa persona pertama jamak. Wujud penanda referensi 

kata dia mengacu pada kata yang terletak disebelah kiri yaitu Asosiasi Riset 

Opini Indonesia (AROPI). 

2. Referensi Demonstratif 

a) Ini 

Referensi ini merupakan wujud penanda referensi demonstratif. 

Referensi demonstratif ini mengacu pada acuan yang dekat dengan 

pembicara/penulis pada waktu yang akan datang atau pada informasi yang akan  

disampaikan, dan digunakan untuk petunjuk umum. Berikut merupakan data 

beserta analisis wacana yang menggunakan referensi demonstratif ini dalam 

berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos.  

(45) Padahal  barang yang diangkut jip tersebut kemarin (16/4) 

demikian penting.  Surat suara pemilihan umum (pemilu) untuk 

tempat pemungutan suara (TPS) di Dusun Curahdami, 

Desa/Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

Jadi, harus sampai hari ini juga. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 

April 2019) 

(46) Dengan harapan, mendapar perhatian dan penjelasan tentang tata 

cara menggelar deklarasi antipolitik uang. Akhirnya pada 31 

Maret lalu, kampung tersebut diresmikan sebagai kampung 

antipolitik uang. “Deklarasi ini menunjukan keberanian warga 

untuk membendung segala indikasi pelanggaran dalam pemilihan 
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umum.” kata Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur 

Aang Kunaifi. (Jawa Pos edisi April, Minggu, 07 April 2019) 

 

Pada analisis data (45) dan (46) terdapat referensi demonstratif yaitu ini 

mengacu pada unsur lain yang disebutkan sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri 

yang terdapat dalam data (45) demonstratif  hari ini merupakan wujud dari 

penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat 

anafora (acuan disebutkan sebelumnya) melalui satuan lingual yang berupa 

demonstratif. Wujud penanda referensi kata hari ini mengacu pada kata yang 

terletak disebelah kiri yaitu kemarin (16/4) karena surat suara harus sampai H-1 

pencoblosan. Data (46) demonstratif ini merupakan wujud dari penanda 

referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat anafora 

(acuan disebutkan sebelumnya) melalui satuan lingual yang berupa demonstratif. 

Wujud penanda referensi deklarasi ini mengacu pada kata yang terletak 

disebelah kiri yaitu deklarasi antipolitik uang.  

b) Itu 

Referensi itu merupakan wujud penanda referensi demonstratif. Kata itu 

mengacu pada masa lampau atau pada informasi yang sudah disampaikan dan 

digunakan untuk pentunjuk umum. Berikut ini data dan analisis wacana yang 

menggunakan kata ganti demonstratif petunjuk umum dalam berita Pemilu 2019 

pada harian Jawa Pos.  

(47) Waktu itu ada acara deklarasi dukungan terhadap calon wakil 

presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 

Prabowo Subianto Sandiaga Salahudin Uno. Acara itu 

berlangsung pada 25 Februari. (Jawa Pos edisi April, Senin, 01 

April 2019) 

(48) Untuk menghindari kerusakan pada logistik pemilu, khususnya 

kotak suara, petugas memasukannya ke dalam plastik warna 
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hitam berukuran besar. Semua itu dilakukan untuk menghindari 

kerusakan, khususnya yang disebabkan air hujan. (Jawa Pos edisi 

April, Rabu, 17 April 2019) 

(49) Ketua umum Partai Gerindra itu juga berjanji akan menurunkan 

tarif listrik dalam kurun 100 hari kerja. Penurunan itu sudah 

diperhitungkan dengan para pakar. ((Jawa Pos edisi April, Senin, 

01 April 2019) 

 

Pada analisis data (47), (48) dan (49) terdapat referensi demonstratif 

yaitu itu mengacu pada unsur lain yang disebutkan sebelumnya. Berdasarkan 

ciri-ciri yang terdapat dalam data (47) demonstratif  itu merupakan wujud dari 

penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat 

anafora (acuan disebutkan sebelumnya) melalui satuan lingual yang berupa 

demonstratif. Wujud penanda referensi kata itu mengacu pada kata yang terletak 

disebelah kiri yaitu acara deklarasi dukungan terhadap calon wakil presiden 

(capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto 

Sandiaga Salahudin Uno. Data (48) demonstratif itu merupakan wujud dari 

penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat 

anafora (acuan disebutkan sebelumnya) melalui satuan lingual yang berupa 

demonstratif. Wujud penanda referensi itu mengacu pada kata yang terletak 

disebelah kiri yaitu kotak suara, petugas memasukannya ke dalam plastik warna 

hitam berukuran besar. Dan data (48) demonstratif itu merupakan wujud dari 

penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat 

anafora (acuan disebutkan sebelumnya) melalui satuan lingual yang berupa 

demonstratif. Wujud penanda referensi itu mengacu pada kata yang terletak 

disebelah kiri yaitu menurunkan tarif listrik dalam kurun 100 hari kerja. 
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c) Tersebut 

Referensi tersebut merupapkan wujud penanda referensi demonstratif. 

Kata tersebut merupakan demonstratif turunan. Penanda referensi ini digunakan 

untuk mengganti kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikut data dan 

analisis wacana yang menggunakan kata ganti demonstratif turunan dalam berita 

Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos 

(50) Di wilayah lain di Jember, petugas harus menyewa tiga ekor kuda 

untuk menuju di TPS 20 yang ada di Desa Andangrejo, 

Kecamatan Tempurejo, Jalur ke kawasan tersebut melintasi 

Taman Nasional Meru Betiri. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 

2019) 

(51) Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak 

permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu. Putusan tersebut berbeda dengan 2014, saat MK justru 

memperbolehkan quick count tayang lebih awal. (Jawa Pos edisi 

April, Rabu, 17 April 2019) 

(52) Terobosan KPU itu kemudian memunculkan inisiatif gerakan 

kawal pemilu yang dimohon putra Gresik, Ainun Najib. Caranya 

memanfaatkan hasil scan formulir C1 yang diunggah KPU di-

website-nya. Kawal pemilu mengunduh dan merekapitulasi hasil 

scan tersebut yang ternyata hasil akhirnya hanya berbeda 0,14 

persen daripada hitungan manual KPU. (Jawa Pos edisi April, 

Rabu, 17 April 2019) 

 

Pada analisis data (50), (51) dan (52) terdapat referensi demonstratif 

yaitu tersebut mengacu pada unsur lain yang disebutkan sebelumnya. 

Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam data (50) demonstratif  tersebut 

merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam 

teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya) melalui satuan 

lingual yang berupa demonstratif. Wujud penanda referensi kata tersebut 

mengacu pada kata yang terletak disebelah kiri yaitu Desa Andangrejo, 

Kecamatan Tempurejo. Data (51) demonstratif tersebut merupakan wujud dari 
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penanda referensi endofora (yang acuannya berada dalam teks) yang bersifat 

anafora (acuan disebutkan sebelumnya) melalui satuan lingual yang berupa 

demonstratif. Wujud penanda referensi tersebut mengacu pada kata yang terletak 

disebelah kiri yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan 

uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan data (52) demonstratif 

tersebut merupakan wujud dari penanda referensi endofora (yang acuannya 

berada dalam teks) yang bersifat anafora (acuan disebutkan sebelumnya) melalui 

satuan lingual yang berupa demonstratif. Wujud penanda referensi itu mengacu 

pada kata yang terletak disebelah kiri yaitu formulir C1. 

3. Referensi Komparatif 

Referensi komparatif (perbandingan) ialah salah satu jenis kohesi 

gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai 

kemiripan atau kesamaan. Kata-kata yang biasa digunakan untuk 

membandingkan misalnya seperti, bagaikan, laksana, sama dengan, 

tidakberbeda dengan, persis seperti dan persis sama dengan. Namun dalam 

obyek yang diteliti, peneliti tidak menemukan wujud penanda referensi 

komparatif yang terdapat dalam berita Pemilu 2019 pada Harian Jawa Pos 

 

C. Kesalahan Penggunaan Referensi dalam Berita Pemilu 2019 pada 

Harian Jawa Pos 

Kesalahan penggunaan referensi wacana dalam penelitian ini terdapat 

pada penggunaan referensi persona pertama jamak yaitu kami dalam berita 

Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos.  
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(53) “Dalam lomba siskamling yang baru lalu, kami bahkan menjadikan 

tema menangkap pelaku serangan fajar.” kata Susilo Adji, ketua 

Kampung tematik Jurang Blimbing. (Jawa Pos edisi April, 

Minggu, 07 April 2019) 

 

Pada data (53) terdapat kesalahan penggunaan referensi persona pertama 

dalam pemakaian persona kami yang mengacu pada Susilo Adji, ketua Kampung 

tematik Jurang Blimbing. Yang telah disebutkan sebelumnya atau terletak di 

sebelah kiri referensi persona bisa disebut referensi anafora, yang seharusnya 

persona pertama berbentuk jamak kami tersebut diganti dengan persona tunggal 

yaitu saya. Karena yang dimaksud kata acuan yaitu Susilo Adji hanya terdiri dari 

satu orang saja  

(54) “Komitmen awalnya, karena kami ingin memilih pemimpin atau 

wakil rakyat yang berkualitas.” kata Ajeng, salah seorang warga 

Jalan Kecapi, Perumahan Magersari Indah, Kota Mojokerto. (Jawa 

Pos edisi April, Minggu, 07 April 2019) 

 

Pada data (54) terdapat kesalahan penggunaan referensi persona pertama 

dalam pemakaian persona kami yang mengacu pada Ajeng. Yang telah 

disebutkan sebelumnya atau terletak di sebelah kiri referensi persona bisa 

disebut referensi anafora, yang seharusnya persona pertama berbentuk jamak 

kami tersebut diganti dengan persona tunggal yaitu saya. Karena yang dimaksud 

kata acuan yaitu Ajeng hanya terdiri dari satu orang saja.  

(55) Wahyu mengingatkan para pemilih agar tidak coba-coba 

memotret aktifitas selama berada dalam bilik suara. Termasuk, 

memotret yang dia pilih. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 April 

2019) 

 

Pada data (55) terdapat kesalahan penggunaan referensi persona ketiga 

dalam pemakaian persona dia yang mengacu pada para pemilih. Yang telah 

disebutkan sebelumnya atau terletak di sebelah kiri referensi persona bisa 
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disebut referensi anafora, yang seharusnya persona ketiga berbentuk tunggal 

kami tersebut diganti dengan persona jamak yaitu mereka. Karena yang 

dimaksud kata acuan yaitu para pemilih tersebut terdiri lebih dari satu orang.  

(56) Hari ini para pemilih dihadapkan pada lima surat suara.Tantangan 

terbesarnya, dia harus mampu dalam satu waktu memilih siapa 

wakil di lima lembaga perwakilan. (Jawa Pos edisi April, Rabu, 17 

April 2019) 

 

Pada data (56) terdapat kesalahan penggunaan referensi persona ketiga 

dalam pemakaian persona dia yang mengacu pada para pemilih. Yang telah 

disebutkan sebelumnya atau terletak di sebelah kiri referensi persona bisa 

disebut referensi anafora, yang seharusnya persona ketiga berbentuk tunggal 

kami tersebut diganti dengan persona jamak yaitu mereka. Karena yang 

dimaksud kata acuan yaitu para pemilih tersebut terdiri lebih dari satu orang. 

(57) Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, 

sejak awal saya memprediksi hoaks dan fitnah akan terus 

bermunculan sampai tahapan pemilu berakhir. (Jawa Pos edisi 

April, Rabu, 17 April 2019) 

 

Pada data (57) terdapat kesalahan penggunaan referensi persona pertama 

dalam pemakaian persona saya yang mengacu pada BAWASLU yang acuannya 

berasa di luar teks bisa disebut referensi eksoforafora, yang seharusnya persona 

ketiga berbentuk tunggal saya tersebut diganti dengan persona jamak yaitu kami. 

Karena yang dimaksud kata acuan yaitu BAWASLU tersebut terdiri lebih dari 

satu orang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian ini yang berjudul Referensi Wacana dalam 

Berita Pemilu 2019  pada Harian Jawa Pos dapat disimpulkan hasil analisis 

yang telah diuraikan pada BAB IV. Adapun yang perlu diperhatikan pada bab 

ini merupakan masalah jenis penanda referensi wacana, wujud penanda 

referensi wacana dan kesalahan penggunaan referensi dalam berita Pemilu 

2019 pada harian Jawa Pos.  

Berdasarkan data referensi wacana dalam berita Pemilu 2019 harian 

Jawa Pos terdapat banyak jenis penanda referensi yang digunakan. Jenis 

penanda referensi yang digunakan dalam berita Pemilu 2019 tersebut meliputi, 

referensi eksofora dan endofora. Disebut sebagai referensi eksofora apabila 

acuannya berada diluar teks wacana, sedangkan yang acuannya terdapat di 

dalam teks dapat disebut dengan referensi endofora. Referensi endofora 

berdasarkan arah acuannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu referensi 

anafora dan katafora. Disebut referensi anafora apabila acuannya telah 

didahului oleh unsur lain atau acuannya berada di sebelah kiri. Apabila 

acuannya yang disebutkan kemudian atau acuannya berada di sebelah kiri. 

Referensi berdasarkan tipe lingual dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, 

referensi persona, referensi demonstratif dan referensi komparatif. Referensi 

persona merupakan penanda hubungan antar bagian wacana yang satu dengan 
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yang lainnya melalui persona, referensi persona sendiri dapat dibedakan 

menjadi tiga yaitu persona pertama, persona kedua dan persona ketiga. Namun, 

dalam berita pemilu  2019 ini hanya terdapat persona pertama dan persona 

ketiga, untuk persona tidak digunakan. Referensi demonstratif merupakan 

penanda bagian wacana yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan 

demonstratif, yang berfungsi sebagai menunjukan sesuatu di dalam maupun di 

luar wacana. Referensi demonstratif yang banyak digunakan dalam berita 

Pemilu 2019 meliputi, ini, itu dan tersebut. Referensi komparatif merupakan 

penanda bagian wacana yang digunakan untuk membandingkan dua wujud 

atau lebih meliputi tingkat kualitas atau intensitasnya dapat setara atau tidak 

setara. Namun, referensi komparatif tidak digunakan dalam berita Pemilu 2019 

pada Harian Jawa Pos.  

Wujud penanda referensi dapat dibedakan menjadi tiga, meliputi 

referensi persona, referensi demonstratif dan referensi komparatif. Berdasarkan 

data yang dianalisis wujud penanda referensi yang digunakan dalam berita 

Pemilu 2019 harian Jawa Pos sangat banyak. Namun, hanya referensi persona, 

referensi demonstratif. Sedangkan referensi komparatif tidak digunakan dalam 

berita Pemilu 2019 pada harian Jawa Pos. Referensi persona digunakan untuk 

membuat keutuhan topik dalam sebuah wacana, yaitu dengan menggantikan 

sesuatu yang diacu dengan pronomina persona. Pronomina merupakan kata 

yang berfungsi sebagai pengganti nomina. Pronomina persona digunakan 

dalam sebuah wacana yang mengacu kepada orang atau kata ganti orang, baik 

persona pertama (saya, aku, kami, kita), persona kedua (kamu, engkau, anda, 
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kalian kamu, dan sekalian) dan persona ketiga (dia, ia, beliau, dan mereka). 

Namun, berdasarkan data yang diperoleh hanya terdapat referensi persona 

pertama dan ketiga yang digunakan, untuk referensi kedua tidak digunakan. 

Referensi demonstratif merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

membuat kekutuhan topik dalam sebuah wacana, yaitu dengan menggantikan 

sesuatu yang diacu dengan demonstratif. Demonstratif adalah kategori yang 

berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam maupun di luar wacana. 

referensi demonstratif membuat keterkaitan topik dalam sebuah paragraf, yaitu 

menggantikan acuan dengan menggunakan kata tunjuk. Referensi demonstratif 

ditandai dengan pemakaian kata ganti ini, itu dan tersebut. Referensi 

komparatif (perbandingan) ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang 

bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau 

kesamaan. Kata-kata yang biasa digunakan untuk membandingkan misalnya 

seperti, bagaikan, laksana, sama dengan, tidakberbeda dengan, persis seperti 

dan persis sama dengan. Namun dalam obyek yang diteliti, peneliti tidak 

menemukan unsur referensi komparatif yang terdapat dalam berita Pemilu 

2019 pada Harian Jawa Pos. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam berita Pemilu 2019 harian Jawa 

Pos, kesalahan penggunaan referensi lebih cenderung terhadap pemakaian kata 

ganti persona. Referensi persona yang digunakan tidak sesuai dengan acuan 

yang digunakan. Semisal, kalimat yang diacu merupakan persona jamak, 

namun dalam wacana persona yang digunakan merupakan persona tunggal 

yang seharusnya personanya pun bersifat tunggal juga.  



 

 
 

70 

 

B. Saran   

Penelitian ini dapat disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada; 

Berkaitan dengan penulis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

pengetahuan baru tentang referensi wacana yang digunakan dan yang 

ditimbulkan pada penulis. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

referensi bagi penelitian yang sama.  

Berkaitan dengan pembaca hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

tambahan pengetahuan serta informasi tentang sehingga nantinya pembaca lebih 

nyaman ketika membaca.  

Berkaitan dengan peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat menambah 

wawasan tentang referensi wacana khususnya dalam referensi berdasarkan 

tempat acuannya dan referensi berdasarkan tipe satuan lingualnya dan sebaiknya 

memperdalam, memperluas dan mendeskripsikan referensi wacana secara 

lengkap atau aspek latar belakang penciptaan wacana. 

Berkaitan dengan editor surat kabar, hasil penelitian digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk penerbitan surat kabar edisi selanjutnya di 

masyarakat dan juga sebagai upaya meningkatkan kinerja seorang penulis  surat 

kabar serta kualitas para penulis berita yang aktual. Dan diharapkan untuk lebih 

memperhatikan lagi pemakaian referensi dalam berita tersebut, khususnya dalam 

penggunaan kata ganti persona. Karena diduga terdapat kesalahan dalam 

penggunaan di dalamnya. Referensi yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan 

acuannya dapat menimbulkan kerancuan dalam sebuah wacana jika tidak segera 

ditindaklanjuti untuk diperbaiki. 
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Lampiran 1 

Tabel 3.1 

Lembar Korpus Data penggunaan Referensi Wacana dalam berita Pemilu 

2019 pada bulan April 2019 Harian Jawa Pos 

 

No Wacana 
Hari, 

Tanggal 

Jenis 

Referensi 

Tipe 

Referensi 
Kesalahan 

1 Kemarin mantan 

Kapolsek Pasir wangi, 

Garut, AKP Sulman 

Aziz megadukan mutasi 

dirinya yang dianggap 

berbau politis. Dia 

merasa dilengserkan 

dari jabatannya karena 

tak mau mendukung 

capres-cawapres nomor 

urut 01 Jokowi-Ma’ruf 

Amin.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia)  

 

2 “Mungkin setelah 

pernyataan saya ini, 

saya akan ditangkap 

atau ditahan propam, 

tapi saya sudah siap.” 

Ujar Sulman Aziz 

kemaren.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(saya) 

 

3 Kamis lalu (28/3) 

Sulman resmi melepas 

jabatannya sebagai 

Kapolsek Pasirwangi. 

Dia mutasi ke Polda 

Jawa Barat sebagai 

kanit Seksi Pelanggaran 

Subdit Gakkum 

Direktorat Lalu Lintas 

Polda Jabar.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

4 Sulman lantas 

menjelaskan kronologi 

mutasi dirinya. Dia 

mengklaim, hal tersebut 

berawal dari foto 

dirinya bersama 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 
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sejumlah tokoh agama 

Pasirwangi.  

5 Dia mengklaim, hal 

tersebut berawal dari 

foto dirinya bersama 

sejumlah tokoh agama 

Pasirwangi. Waktu itu 

ada acara deklarasi 

dukungan terhadap 

calon wakil presiden 

(capres)-calon wakil 

presiden (cawapres) 

nomor urut 02 Prabowo 

Subianto Sandiaga 

Salahudin Uno.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

 (itu) 

 

6 Waktu itu ada acara 

deklarasi dukungan 

terhadap calon wakil 

presiden (capres)-

calon wakil presiden 

(cawapres) nomor 

urut 02 Prabowo 

Subianto Sandiaga 

Salahudin Uno. Acara 

itu berlangsung pada 25 

Februari.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

7 Namun, foto itu 

ternyata berbuntut pada 

pemeriksaan 20 

anggota Polsek 

Pasirwangi oleh 

Propam Polda Jabar 

beberapa hari setelah 

acara. Para anggota itu 

mengaku ditanya 

hubungan Sulman dan 

tokoh pendukung 

Prabowo-Sandi di 

Pasirwangi. 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

8 “artinya, mereka 

(Propam Polda Jabar, 

Red) mencurigai saya 

ada permainan dengan 

ketua panitia (deklarasi 

Prabowo-Sandi, Red).” 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(Mereka) 
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tuturnya. 

9 Sulman mengatakan, 

kuat duugaan, 

mutasinya berhubungan 

dengan sikap tegasnya 

menolak perintah 

Kapolres Garut untuk 

melakukan 

penggalangan 

dukungan bagi 

pasangan capres-

cawapres 01. Dia 

menyebut perintah itu 

secara langsung 

disampaikan Kapolres 

dalam forum rapat di 

Mapolres Garut pada 

Februari lalu, sebelum 

kegiatan deklarasi 

Pasirwangi.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (dia) 

 

10 Kapolres Garut 

AKBP Budi Satria 

Wiguna membantah 

semua tudingan AKP 

Sulman. Dia menyebut 

bahwa selama ini 

dirinya selalu bekerja 

sesuai aturan.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

11 Selama bertemu warga, 

Budi mengklaim hanya 

mengajak 

menciptakan suasana 

aman dan damai 

selama Pemilu 2019. 

Hal tersebut harus 

dilakukan karena Garut 

memiliki sejarah yang 

bagus dalam pilkada 

sehingga harus 

diperhatikan.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

12 Proyek infrastruktur 

kembali menjadi tema 

kampanye Joko 

Widodo saat menemui 

pendukungnya di 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 
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Sulawesi Selatan 

kemarin. Di Makasar, 

capres 01 tersebut 

berjanji akan 

menuntaskan jalur 

kereta api Makasar-

Pare-Pare.  

13 Jokowi mengawali 

pidato dengan 

menceritakan 

kekompakannya 

memimpin Indonesia 

bersama JK selama 4,5 

tahun. Setiap 

mengambil keputusan 

sulit, dia berdiskusi 

dengan JK agar 

keputusan yang diambil 

baik untuk masyarakat.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

14 Di Jeneponto dan 

Sidrap juga sudah 

dibangun pembangkit 

listrik tenaga bayu. 

Menurut Jokowi, 

pembangunan tersebut 

membuka lapangan 

pekerjaan bagi 

masyarakat selain 

memenuhi kebutuhan 

listrik.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

15 Setelah dari makasar, 

Jokowi melanjutkan 

kampanye di lapangan 

Kalegowa, Kabupaten 

Gowa. Dia berjanji 

akan menuntaskan 

pembangunan 

Bendungan Janelata 

yang berpotensi 

mengaliri 22ribu hektar 

sawah warga Gowa. 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

16 Dia berjanji akan 

menuntaskan 

pembangunan 

Bendungan Janelata 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 
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yang berpotensi 

mengaliri 22ribu hektar 

sawah warga Gowa. 

Pembangunan 

bendungan tersebut 

diperkirakan menelan 

anggaran Rp 1,7 triliun 

hingga Rp 2 triliun dari 

APBN.  

17 “Cocok gak kalo saya 

terpilih menjadi 

presiden?” tanya 

Prabowo Subianto. 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(saya) 

 

18 “Cocok gak kalo saya 

terpilih menjadi 

presiden?” tanya 

Prabowo Subianto. 

Pertanyaan tersebut dia 

lontarkan sebagai 

pembuka pidato 

kampanye capres-

cawapres nomor urut 02 

di GOR Delta, Sidoarjo, 

Jatim.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora  

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

19 “Cocok gak kalo saya 

terpilih menjadi 

presiden?” tanya 

Prabowo Subianto. 

Pertanyaan tersebut dia 

lontarkan sebagai 

pembuka pidato 

kampanye capres-

cawapres nomor urut 02 

di GOR Delta, Sidoarjo, 

Jatim. 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(dia) 

 

20 Kampanye akbar 

Prabowo dan Sandi 

kemarin dihadiri 

ribuan pendukung 

dari Sidoarjo dan 

sejumlah daerah di 

Jatim. Mereka dihibur 

penampilan Soneta 

Grup dan penyanyi 

Nissa Sabyan.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(Mereka) 
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21 Ketua umum Partai 

Gerindra itu juga 

berjanji akan 

menurunkan tarif listrik 

dalam kurun 100 hari 

kerja. 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

22 Ketua umum Partai 

Gerindra itu juga 

berjanji akan 

menurunkan tarif 

listrik dalam kurun 

100 hari kerja. 

Penurunan itu sudah 

diperhitungkan dengan 

para pakar.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

23 Selian program kerja 

prioritas, Prabowo 

menyampaikan rasa 

terimakasih kepada para 

pendukung yang  kerap 

membantunya selama 

kampanye. Dia 

mencontohkan, bantuan 

berupa uang yang 

sebelumnya tidak 

disangka-sangka.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

24 “Ada tukang cendol 

yang memberi saya 

uang Rp 50 ribu. 

Mungkin itu adalah 

penghasilannya sehari. 

Tak akan 

disalahgunakan 

uangnya. Saya janji gak 

berkhianat.” ujar 

Prabowo.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(saya) 

 

25 Sandi juga berorasi, 

tetapi hanya beberapa 

menit. Dia mengatakan, 

apabila masyarakat 

ingin listrik murah, 

kerja mudah, harga 

stabil dan terjangkau, 

bebas pajak bagi 

UMKM selama 2 tahun, 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 
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Prabowo-Sandi adalah 

pilihannya.”  

26 Diantaranya, tiga syarat 

untuk pemantau dalam 

negeri. Yakni, lembaga 

yang independen, 

sumber dana yang 

jelas, dan adanya izin 

dari bawaslu. 

Persyaratan tersebut 

tercantum dalam pasal 

435-447 UU No 7 

Tahun 2017 tentang 

Pemilu.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

27 Selanjutnya, untuk 

pemantau dari luar 

negeri, afif 

menjelaskan, mereka 

harus memiliki visa dari 

KBRI/KJRI setempat. 

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(Mereka) 

 

28 Ketua KPU Arief 

Budiman menyatakan, 

sejumlah LSM, 

kedutaan besar negara 

sahabat, dan lembaga 

independen pemantau 

internasional siap 

mengawasi 

penyelenggaraan 

pemilu. Menurut dia, 

LSM pemantau pemilu 

dari indonesia, antara 

lain, Perludem, JPPR, 

dan KIPP.  

Senin, 01 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

29 Sebagai institusi politik, 

usia Nasdem masih 

muda belia. Baru tujuh 

tahun. Artinya, partai 

ini harus mampu 

bekerja luar biasa.  

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

30 Sejak awal, kami 

lakukan penyaringan 

caleg secara terbuka. 

1,5 tahun sebelum 

pemilu, kami 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Persona  

(Kami) 
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melakukan seleksi 

melalui program 

Indonesia Memanggil   

31 Jika dipresentase, 

nasdem ingin meraih 15 

persen lebih suara 

nasional. Dengan 

perolehan itu, kami 

ingin menjadi partai 

tiga besar. 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

32 “Tapi, saya langsung 

pura-pura tidak peduli, 

lanjutin nggoreng 

tempe. Eh, kok dianya 

maksa terus.” Ungkap 

Nur kepada Jawa Pos, 

hanya beberapa jam 

setelah didatangi si 

anggota timses jumat 

lalu (5/4). 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(Saya) 

 

33 Kampung di Jalan 

pendidikan, misalnya. 

Bawaslu meminta iziin 

kepada Suhanda untuk 

menjadikan kampung 

tersebut proyek 

percontohan kampung 

antipolitik uang. 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(Tersebut) 

 

34 Kimpo merasakan 

sendiri dampak 

penetapan sebagai 

kampung antipolitik 

uang. Di tengah situasi 

panas politik saat ini, 

dia dan para tetangga 

lebih bicara soal lain-

lain. Mulai cara budi 

daya ikan sampai sayur-

mayur di tepian setu 

yang siap dipanen.  

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

35 Temuan Bawaslu Kota 

Mojokerto, kawasan 

tersebut termasuk yang 

paling steril. 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

36 “Bukannya sombong, Minggu, 07 Referensi Referensi  
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tapi uang puluhan 

ratusan ribu tak akan 

bisa menggantikan 

kualitas pemimpin. 

Yang kami coblos ya 

calon pemimpin yang 

menurut kami baik, 

bukan yang memberi 

kami uang.” kata 

Ajeng kepada Jawa 

Pos Radar Bojonegoro.  

April 2019 Katafora Persona 

(Kami) 

37 “Adagium terima 

uangnya tidak pilih 

calonnya tidak berlaku 

lagi. Yang perlu, kita 

lawan bersama-sama.” 

Kata Kordiv 

Pengawasan Bawaslu 

Provinsi Jawa Timur 

Aang Kunaifi saat 

peresmian. 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referenso 

Persona 

(Kita) 

 

38 “Saya nggak paham. 

Padahal, di tempat 

lainbanyak yang mau 

menerima.” Beber si 

mantan anggota 

timses yang minta 

namanya dirahasiakan.  

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(Saya) 

 

39 Sejak Februari lalu, 

Jurang Blimbing jadi 

kampung antipolitik 

uang. Juga, 

sepengetahuan Slamet, 

komitmen itu dipegang 

teguh warga dalam 

keseharian. 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

40 “Dalam lomba 

siskamling yang baru 

lalu, saya bahkan 

menjadikan tema 

menangkap pelaku 

serangan fajar.” kata 

Susilo Adji, ketua 

Kampung tematik 

Jurang Blimbing. 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(kami-saya) 

“Dalam lomba 

siskamling yang 

baru lalu, kami 

bahkan 

menjadikan tema 

menangkap 

pelaku serangan 

fajar.” kata 

Susilo Adji, 
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ketua 

Kampung 

tematik Jurang 

Blimbing. 

41 Untung iming-iming itu 

ditolak. “Saya sempat 

ketar-ketir. Khawatir 

gagal.” jelas Ulil. 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(saya) 

 

42 Kekhawatiran yang 

sama disuarakan oleh 

Bang Kimpo dari 

kampung di Jalan 

Pendidikan, Tangsel. 

“Kalau Cuma Rp 50 

ribu-Rp 100 ribu, saya 

yakin warga disini tidak 

akan menerima. Lha 

kalau Rp 500 ribu, 

misalnya, saya nggak 

munafik, itu memang 

lumayan.” katanya. 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(saya)  

 

43  Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona  

“Komitmen 

awalnya, karena 

kami ingin 

memilih 

pemimpin atau 

wakil rakyat 

yang 

berkualitas.” 

kata Ajeng, 

salah seorang 

warga Jalan 

Kecapi, 

Perumahan 

Magersari Indah, 

Kota Mojokerto.  

44 Dengan harapan, 

mendapar perhatian dan 

penjelasan tentang tata 

cara menggelar 

deklarasi antipolitik 

uang. Akhirnya pada 

31 Maret lalu, kampung 

tersebut diresmikan 

sebagai kampung 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 
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antipolitik uang. 

“Deklarasi ini 

menunjukan keberanian 

warga untuk 

membendung segala 

indikasi pelanggaran 

dalam pemilihan 

umum.” kata Kordiv 

Pengawasan Bawaslu 

Provinsi Jawa Timur 

Aang Kunaifi.  

45 Kalau di Magersari, 

Mojokerto, melalui 

emak-emak, di Jurang 

Blimbing, Semarang, 

upaya terus 

menggelorakan 

semangat antipolitik 

uang itu dilakukan 

lewat kesenian. Sebab, 

di kampung tersebut, 

setidaknya empat jenis 

kesenian masih terus di 

uri-uri warga: ketoprak, 

kuda lumping, rebana, 

dan kaligrafi.  

 Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

46 Sebab, di kampung 

tersebut, setidaknya 

empat jenis kesenian 

masih terus di uri-uri 

warga: ketoprak, kuda 

lumping, rebana, dan 

kaligrafi. Melalui 

kesenian tersebut, 

kampanye antipolitik 

uang dirasa efektif 

dilakukan.  

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

47 Ketua Bawaslu Kota 

Semarang Muhammad 

Amin mengungkapkan, 

ada sejumlah daerah di 

Semarang yang 

memang diberi 

sosialisasi dan edukasi 

mengenai pelanggaran 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 
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pemilu. “Ini dilakukan 

agar masyarakat bisa 

mengetahui 

pelanggaran-

pelanggaran pemilu 

yang ada. Sehingga 

jangan sampai 

melakukan dan ketika 

menemukan 

pelanggaran, bisa 

melaporkannya.” ujar 

Amin. 

48 Perhelatan Pemilu 2019 

tinggal 10 hari lagi. 

Namun, beberapa 

persiapan KPU Jatim 

belum tuntas. Yang 

cukup menjadi 

perhatian adalah 

kelengkapan logistik. 

Belum semua 

kebutuhan coblosan 

terpenuhi hingga saat 

ini. 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

49 Berdasarkan data 

terakhir KPU Jatim, 

selain terjadi 

penambahan 10.298 

pemilih baru, lembaga 

penyelenggara pemilu 

tersebut bakal 

mendirikan 161 TPS 

baru untuk 

mengakomodasi 

pemilih dalam daftar 

pemilih tambahan 

(DPTb). TPS berbasis 

DPTb itu akan 

didirikan di 66 

desa/kelurahan yang 

tersebar di 32 

kabupaten/kota di 

Jatim.  

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

50 Pemilu 2019 di Jatim 

juga bakal diikuti 

Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 
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63.110 pemilih 

penyandang 

disabilitas, KPU Jatim 

sudah menyiapkan 

fasilitas terhadap hak 

pilih mereka. 

(Mereka) 

51  Minggu, 07 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

“Kami sudah 

merekomendasik

an agar temuan-

temuan ini 

segera 

diselesaikan.” 

tutur 

Komisioner 

Bawaslu Jatim 

Aang Kunaifi.  

52 Mobil pengangkut 

kotak suara di 

wilayah kerja PPLN 

Kinabalu terbakar. 

Musibah itu lantas di 

pelintir menjadi bahan 

hoaks.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

53 Dengan menggunakan 

pemberitaan televisi, 

penyebar hoaks 

membuat narasi 

seolah-olah 

pemungutan suara di 

Malaysia sudah 

selesai. Posting-an itu 

menyebar ratusan kali 

sejak tadi malam. (9/4) 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

54 Komisioner KPU 

Pramono Ubaid 

Thanthowi 

keterkejutannya saat 

koran ini 

memberitahukan 

sekaligus 

mengonfirmasi hoaks 

tersebut.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

55 Dengan menggunakan 

pemberitaan televisi, 

penyebar hoaks 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 
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membuat narasi 

seolah-olah 

pemungutan suara di 

Malaysia sudah 

selesai. Komisioner 

KPU Pramono Ubaid 

Thanthowi 

keterkejutannya saat 

koran ini 

memberitahukan 

sekaligus 

mengonfirmasi hoaks 

tersebut. 

56 Pramono juga 

menginformasikan 

bahwa saat ini belum 

ada pemungutan suara 

untuk wilayah  

Malaysia.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

57 Pemungutan suara di 

luar negeri 

menggunakan tiga 

metode. Selain TPS dan 

KSK, pemungutan 

suara dilakukan dengan 

pengiriman lewat pos. 

Metode itu digunakan 

di negara-negara yang 

WNI-nya menyebar 

hingga ke pelosok dan 

umumnya berjumlah 

sedikit. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

58 Untuk metode pos, 

PPLN mengirimkan 

dokumen logistik ke 

alamat WNI. 

Pengiriman itu 

berlangsung sejak 8 

Maret lalu.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

59 Untuk metode pos, 

PPLN mengirimkan 

dokumen logistik ke 

alamat WNI. Dokumen 

tersebut berisi dua 

jenis surat suara dan 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 
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dokumen balasan 

beserta perangkonya.  

60 Namun, beberapa 

negara masih 

mengizinkan PPLN 

membuat TPS di luar 

area KBRI dan KJRI. 

PPLN Hongkong 

misalnya, mendapat 

izin dari otoritas 

setempat untuk 

mendirikan TPS di tiga 

lokasi di luar KJRI. 

Yaitu, Queen 

Elizabeth Stadium 

Wan Chai, Tsim Sha 

Tsui Hong Welfare 

(TST), dan Yuen Long 

Town Hal. Tiga lokasi 

tersebut ditambah Tap 

Seac Multisport 

Complex di Makau 

yang akan melayani 

180 ribu WNI.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

61 KBRI Panama City 

lewat akun Twitter dan 

Instagram mereka 

kemarin mem-posting 

suasana pemungutan 

suara di Pelabuhan 

Vacamonte. 

Pemungutan suara di 

pelabuhan tersebut 

menggunakan metode 

KSK yang berlangsung 

8 April lalu.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

62 KBRI Panama City 

lewat akun Twitter dan 

Instagram mereka 

kemarin mem-posting 

suasana pemungutan 

suara di Pelabuhan 

Vacamonte. Rata-rata 

WNI yang berada di 

pelabuhan tersebut 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 
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bekerja sebagai anak 

buah kapal.  

63 “Hari ini (kemarin, 

Red) kami 

berkoordinasi dengan 

penyedia untuk 

menyiapkan segala 

sesuatunya terkait 

dengan TPS tambahan 

itu.” terangnya. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

64 Jumlah surat suara 

sekitar 900 lembar. Di 

luar kebutuhan 

tersebut, praktis 

seluruh  kebutuhan 

untuk TPS reguler 

sudah tuntas.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

65 Di luar kebutuhan 

tersebut, praktis 

seluruh  kebutuhan 

untuk TPS reguler 

sudah tuntas. Termasuk 

daerah terdampak 

bencana di Sulawesi 

Tengah. Provinsi itu 

mendapatkan jadwal 

produksi dan distribusi 

di akhir karena 

kebutuhan surat suara 

tidak terlalu banyak.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

66 Pada 12 April pihaknya 

melangsungkan apel 

siaga patroli serentak 

di seluruh Indonesia. 

Kegiatan itu, akan 

dipusatkan di Lapangan 

Banteng, Jakarta, dan 

melibatkan semua 

jajaran Bawaslu di 

seantero negeri.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

 

67 Anggota Bawaslu 

Muhammad Afifuddin 

mengatakan, menurut 

dia, Bawaslu akan lebih 

gencar berpatroli untuk 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 



 

 
 

89 

 

memastikan para 

pemilih tidak diganggu 

dalam menggunakan 

hak pilihnya. 

68 Pemerintah resmi 

menetapkan 17 April 

2019 sebagai hari 

libur nasional. Itu 

berdasarkan Keppres 

Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Hari 

Pemungutan Suara 

Pemilu 2019 sebagai 

Hari Libur Nasional.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

 

69 Itu berdasarkan 

Keppres Nomor 10 

Tahun 2019 tentang 

Hari Pemungutan 

Suara Pemilu 2019 

sebagai Hari Libur 

Nasional. Keppres itu 

ditandatangani presiden 

Jokowi senin (8/4). 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

 

70 Itu berdasarkan 

Keppres Nomor 10 

Tahun 2019 tentang 

Hari Pemungutan 

Suara Pemilu 2019 

sebagai Hari Libur 

Nasional. Keppres itu 

ditandatangani presiden 

Jokowi senin (8/4). Juru 

Bicara Kepresidenan 

Johan Budi Sapto 

Prabowo mengatakan, 

penerbitan keppres itu 

bertujuan untuk 

mendukung program 

nasional Pemilu 2019.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

 

71 Johan menambahkan, 

seluruh stalkeholder-

baik di pemerintahan 

maupun swasta- 

diharapkan mengikuti 

isi keppres. Menurut 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 
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dia, apa yang 

diputuskan pemerintah 

berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan.  

72 Tidak hanya melibatkan 

banyak orang untuk 

memilih banyak wakil 

rakyat, pemilu kali ini 

juga bakal menjadi 

yang terlama durasinya. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

 

73 “Saya imbau kepada 

para pemilih suara agar 

memberikan suara 

Anda bagi tentara yang 

melakukan serangan 

udara Balakot. Berikan 

suara anda untuk para 

martir yang gugur di 

Pulawama.” Ujar Modi 

saat berkampanye di 

Negara Bagian 

Maharastra. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

 

74  Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

“Saya imbau 

kepada para 

pemilih suara 

agar 

memberikan 

suara Anda bagi 

tentara yang 

melakukan 

serangan udara 

Balakot. Berikan 

suara anda untuk 

para martir yang 

gugur di 

Pulawama.” 

Ujar Modi saat 

berkampanye di 

Negara Bagian 

Maharastra. 

75 Modi yang populasinya 

sempat turun berhasil 

mengambil hati rakyat 

pada injury time. Dia 

memanfaatkan konflik 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 
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India dam Pakistan di 

wilayah Kashmir pada 

Februari lalu. 

76 Belum lama ini, 

Mahkamah Agung 

(MA) India menolak 

gugatan oposisi, Partai 

Kongres Nasional, 

kepada Modi. Partai 

tersebut meminta 

pemerintah mencekal 

film biografi Modi. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

77 Partai tersebut meminta 

pemerintah mencekal 

film biografi Modi. 

Alasannya, film 

berjudul PM Narendra 

Modi itu hanya akan 

menjadi sarana 

propaganda politik. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

78 “Film kami mulai 

tayang pada 11 April 

2019. Jai Hai (Hidup 

India).” ujar Sandip 

Singh, produser film 

tersebut, kepada Agence 

France-Presse. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

 

79 Rahul Gandhi, penerus 

dinasti politik 

Jawaharal Nehru, terus 

panen dukungan lewat 

kampanye berbau 

ekonomi. Dia terus 

menyerang Modi pada 

sisi lemahnya.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

80 “Modi ingin 

menggunakan hiper-

nasionalisme untuk 

mengalihkan perhatian 

rakyat. Tapi saya yakin 

rakyat tidak bodoh.” 

tingkap Ghandi.  

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

 

81 “Saya diperingatkan. 

Saya teringat pemilu 

2004 saat PM Atal 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 
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Bihari Vajpayee dan 

BJP kalah di saat semua 

yakin mereka menang.” 

ujar Parsa 

Venkateshwar Rao, 

pakar politik dan 

jurnalis senior India. 

82 Para tokoh dan penggiat 

seni menjadi tamu 

istimewa dalam HUT 

Bawaslu Jatim yang 

dihelat di Convertion 

Hall Grand City 

Convex Surabaya 

kemarin (9/4). Turut 

hadir dalam acara 

tersebut adalah Ketua 

Bawaslu Jatim 

Muhammad Amin, 

Ketua Komisi II DPR-

RI Zainudin Amali, 

Sekda Provinsi Jatim 

Heru Cahyono, 

Sastrawan Jatim 

Zawawi Imron, ketua 

dan anggota secretariat 

Bawaslu 

Kabupaten/kota se-

Jatim, serta perwakilan 

dari TNI dan Polri 

Jatim. 

Rabu, 10 

April 2019 

Fererensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

83 Salah satunya adalah 

tanggung jawab 

dalam penyelesaian 

konflik atau sengketa 

pemilu. Hal itu 

seluruhnya diatur dalam 

UU no 7 tahun 2017 

yang merupakan UU 

baru dan kali pertama 

dipakai sebagai 

landasan Bawaslu 

melakukan tugasnya 

tahun ini. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

84 Hal itu seluruhnya Rabu, 10 Referensi Referensi  
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diatur dalam UU no 7 

tahun 2017 yang 

merupakan UU baru 

dan kali pertama 

dipakai sebagai 

landasan Bawaslu 

melakukan tugasnya 

tahun ini. 

April 2019 Eksofora Demonstratif 

(ini) 

85 Hal itu seluruhnya 

diatur dalam UU no 7 

tahun 2017 yang 

merupakan UU baru 

dan kali pertama 

dipakai sebagai 

landasan Bawaslu 

melakukan tugasnya 

tahun ini. Dalam UU 

itu, Bawaslu disebutkan 

merupakan cikal bakal 

lembaga memiliki 

wewenang dalam hal 

sengketa proses pemilu, 

pelanggaran pemilu, 

dan mengawasi 

persiapan 

penyelenggaraan 

pemilu. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

86 Perubahan lainnya 

adalah penetapan 

Bawaslu sebagai 

lembaga tetap dengan 

masa kerja lima tahun. 

Jabatan komisioner 

yang awalnya tiga kini 

juga bertambah jadi 

lima orang. Hal itu 

menjadi angin segar 

bagi Amin. 

Rabu, 10 

April 2019 

referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

87 Perubahan lainnya 

adalah penetapan 

Bawaslu sebagai 

lembaga tetap dengan 

masa kerja lima 

tahun. Jabatan 

komisioner yang 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 
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awalnya tiga kini juga 

bertambah jadi lima 

orang. Hal itu menjadi 

angin segar bagi Amin. 

Sebab, perubahan 

tersebut 

memaksimalkan kinerja 

Bawaslu Jatim. 

88 Komitmen, kinerja, 

inovasi, dan berbagai 

upaya Bawaslu Jatim 

menyukseskan pemilu 

itu dipuji Zainudin 

Amali. Ketua Komisi  

II DPR-RI tersebut 

optimistis Bawaslu 

Jatim mampu 

menangani dengan baik 

pemilu serentak 

pemilihan legistatif dan 

presiden. 

Rabu, 10 

April 2019 

referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

89 “Berkat Bawaslu, 

kondisi jatim selalu 

guyub rukun meskipun 

sedang masa pemilu. 

Meskipun ada beberapa 

pelanggaran kecil, 

Bawaslu Jatim bias 

menangani dengan 

mudah dan cepat. Saya 

sangat mengapresiasi 

kinerja Bawaslu Jatim 

yang mampu 

mengoordinir dengan 

baik di tingkat provinsi, 

kecamatan, hingga tiap 

TPS.” ungkap 

Zainudin. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(saya) 

 

90 Dalam kesempatan itu, 

Heru Cahyono juga 

menyampaikan pesan 

Gubernur Jatim 

Khofifah Indar 

Parawansa. Beberapa 

hal ditekankan Khofifah 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (ia) 
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dalam pesannya. 

Diantaranya adalah 

menghindari 

penggunaan fasilitas 

negara untuk alat 

kampanye. Ia juga 

mengimbau untuk tidak 

melontarkan ujaran 

kebencian yang dapat 

memicu emosi beberapa 

pihak.  

100 Salah satunya lewat 

acara Serambi Budaya 

Pengawasan 

Segementasi Seniman 

Bawaslu Jatim yang 

digelar di Convention 

Hall Grand City 

Convex Surabaya 

kemarin (9/4). 

Mengundang seluruh 

pegiat seni, acara itu 

dirangkum dalam 

berbagai art 

performance. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

101 Para seniman diundang 

untuk mengawasi 

jalannya pesta 

demokrasi di indonesia 

tahun ini 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

 

102 Segmen seniman dinilai 

berpotensi melakukan 

pengawasan partisitatif. 

Kritik yang tajam dan 

pemikiran kritis para 

seniman membuat 

Amin percaya mereka 

bisa bersinergi dengan 

Bawaslu untuk 

menciptakan pemilu 

damai 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

 

103 Diantaranya bahwa 

pelaku seni di Jatim 

berkomitmen 

melakukan pengawasan 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(Mereka) 
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partisitatif demi 

mewujudkan pemilu 

yang demokratis. 

Mereka juga bertekad 

melawan praktik politik 

uang dalam pemilu 

2019. 

104 Amin pun berharap 

sinergi tersebut makin 

membuat pemilu 

berjalan kondusif. 

Sebab, ia yakin bahwa 

para seniman mampu 

berkontribusi besar 

mengawal kelancaran 

proses pemilu tersebut. 

Rabu, 10 

April 2019 

Referensi 

Anafora  

Referensi 

Persona (ia) 

 

105 “Kami menyarankan 

Saudara-saudara 

sekalian datang lebih 

awal.” Kata 

Komisioner KPU 

Wahyu Setiawan saat 

ditemui di KPU 

kemaren.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(kami) 

 

106 Bila datang lebih siang, 

ada potensi berimpitan 

dengan para pemilih 

lain dan menghasilkan 

antrean panjang. 

Kondisi tersebut tentu 

tidak akan menjadi 

masalah bila para 

pemilih rela menunggu 

antrean.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(Tersebut) 

 

107 Wahyu menuturkan, 

pemilih yang belum 

mendapat surat 

pemberitahuan memilih 

atau C-6 tidak perlu 

risau. Selama nama 

mereka masih 

tercantum dalam DPT 

sejak pagi dan 

menunjukkan e-KTP 

kepada petugas KPPS.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(mereka) 
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108 Wahyu mengingatkan 

para pemilih agar tidak 

coba-coba memotret 

aktifitas selama berada 

dalam bilik suara. 

Termasuk, memotret 

yang mereka pilih.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia-

mereka) 

Wahyu 

mengingatkan 

para pemilih 

agar tidak coba-

coba memotret 

aktifitas selama 

berada dalam 

bilik suara. 

Termasuk, 

memotret yang 

dia pilih. 

109 Wahyu mengingatkan 

para pemilih agar tidak 

coba-coba memotret 

aktifitas selama 

berada dalam bilik 

suara. Termasuk, 

memotret yang dia 

pilih. Hal itu dilarang 

karena bertentangan 

dengan asas 

kerahasiaan dalam 

pemilu.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

110 Di luar aktivitas bilik 

suara, pemilih ata siasa 

pun boleh memotret 

atau 

mendokumentasikan 

kegiatan pemungutan 

dan perhitungan suara 

di TPS. Termasuk, 

memotret formulir C-1 

plano. Formulir 

tersebut, tutur wahyu, 

berisi data dasar 

perhitungan suara.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(Tersebut) 

 

111 Sesuai dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi 

(MK), bila tengah 

malam belum selesai, 

perhitungan bisa 

diteruskan tanpa jeda. 

Dan harus selesai 

sebelum pukul 12 siang. 

Setelah itu, suara akan 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 
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dikirim ke panitia 

pemilihan kecamatan 

(PPK) untuk keperluan 

rekapitulasi. 

112 Di sisi lain, KPU 

menyatakan kesiapan 

untuk puncak pemilu 

hari ini.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

113 Pemilih juga jangan 

ragu untuk 

menukarkan surat 

suara cacat yang 

signifikan. Sementara 

itu, anggota bawaslu 

Mochammad Afifuddin 

menjelaskan bahwa 

pihaknya mendapat 

laporan dari sejumlah 

daerah terkait dengan 

potensi kekurangan 

logistik akibat belum 

sampai atau faktor lain.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

114 Sementara itu, anggota 

bawaslu Mochammad 

Afifuddin menjelaskan 

bahwa pihaknya 

mendapat laporan dari 

sejumlah daerah terkait 

dengan potensi 

kekurangan logistik 

akibat belum sampai 

atau faktor lain. 

“Karena ranah 

penyiapan kebutuhan 

logistik ada di KPU, 

kami sudah 

menyampaikan ke KPU 

untuk disiapkan 

antisipasinya.” Terang 

dia di Bawaslu kemarin.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(Kami) 

 

115 Sementara itu, anggota 

bawaslu Mochammad 

Afifuddin menjelaskan 

bahwa pihaknya 

mendapat laporan dari 

 Referensi 

Anafora  

Referensi 

Persona (dia 

– beliau) 

Sementara itu, 

anggota 

bawaslu 

Mochammad 

Afifuddin 
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sejumlah daerah terkait 

dengan potensi 

kekurangan logistik 

akibat belum sampai 

atau faktor lain. 

“Karena ranah 

penyiapan kebutuhan 

logistik ada di KPU, 

kami sudah 

menyampaikan ke KPU 

untuk disiapkan 

antisipasinya.” Terang 

beliau di Bawaslu 

kemarin. 

menjelaskan 

bahwa pihaknya 

mendapat 

laporan dari 

sejumlah daerah 

terkait dengan 

potensi 

kekurangan 

logistik akibat 

belum sampai 

atau faktor lain. 

“Karena ranah 

penyiapan 

kebutuhan 

logistik ada di 

KPU, kami 

sudah 

menyampaikan 

ke KPU untuk 

disiapkan 

antisipasinya.” 

Terang dia di 

Bawaslu 

kemarin. 

116 Di sisi lain, hari ini 189 

peserta election visit 

program KPU akan 

melakukan tur bersama. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

117 Di sisi lain, hari ini 189 

peserta election visit 

program KPU akan 

melakukan tur bersama. 

Mereka akan 

mendatangi sejumlah 

TPS yang ditentukan 

oleh KPU. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(mereka) 

 

118 BAWASLU akhirnya 

mengeluarkan 

rekomendasi resmi 

dengan kasus ribuan 

surat suara tercoblos di 

Selangor, Malaysia. 

Mereka meminta KPU 

mengadakan 

pemungutan suara 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(mereka) 
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ulang.  

119 Untuk kasus banyaknya 

pemilih yang gagal 

mencoblos di Sydney, 

Australia, Bawaslu 

meminta diadakan 

pemungutan suara 

susulan (PSS). Hal itu 

disampaikan Bawaslu 

dalam konferensi pers 

dengan awak media 

kemarin sore (16/4). 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

120 Hal itu disampaikan 

Bawaslu dalam 

konferensi pers 

dengan awak media 

kemarin sore (16/4). 

Dalam kesempatan 

tersebut, Ketua 

Bawaslu Abhan 

menyatakan, sampai 

saat ini pihaknya belum 

bisa mengakses surat 

suara yang berada di 

gudang di Selangor, 

Malaysia.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

121 Hal itu disampaikan 

Bawaslu dalam 

konferensi pers dengan 

awak media kemarin 

sore (16/4). Dalam 

kesempatan tersebut, 

Ketua Bawaslu Abhan 

menyatakan, sampai 

saat ini pihaknya 

belum bisa mengakses 

surat suara yang berada 

di gudang di Selangor, 

Malaysia.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

122 Itu mencakup 319.293 

pemilih di wilayah 

kerja Panitia Pemilihan 

Luar Negeri (PPLN) 

Kuala Lumpur.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

123 Krisna Rabu, 17 Referensi Referensi  
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direkomendasikan 

dipecat karena ada 

konflik kepentingan. 

Dia adalah wakil Dubes 

Indonesia untuk 

Malaysia. 

April 2019 Anafora Persona (dia) 

124 Sementara itu, Djajuk 

merupakan anggota 

PLN Kuala Lumpur 

yang menangani surat 

suara melalui pos.   

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

125 “Ada antrean pemilih 

yang tidak bisa 

menggunakan hak 

pilih. Itu tidak sesuai 

dengan asas umum dan 

adil dalam pemilu.” 

ungkapnya.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demontratif 

(itu) 

 

126 Pemilih yang tidak 

bisa menggunakan 

hak pilih ....... Karena 

itu, rekomendasi 

mereka yang sudah 

daftar tetapi belum 

menggunakan hak 

pilihnya harus 

difasilitasi untuk 

mengikuti pemungutan 

suara susulan. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(mereka) 

Karena itu, 

rekomendasinya

, pemilih yang 

sudah daftar 

tetapi belum 

menggunakan 

hak pilihnya 

harus difasilitasi 

untuk mengikuti 

pemungutan 

suara susulan.  

127 Profil capres dan 

cawapres yang diusung, 

kinerja partai lima 

tahun belakangan, dan 

profil para kandidat 

anggota legislatif yang 

dibawa dalam pemilu 

kali ini.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

128 Hari ini para pemilih 

dihadapkan pada lima 

surat suara.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini)  

 

129 Hari ini para pemilih 

dihadapkan pada lima 

surat suara. Tantangan 

terbesarnya, mereka 

harus mampu dalam 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (dia 

– mereka) 

Hari ini para 

pemilih 

dihadapkan pada 

lima surat 

suara.Tantangan 
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satu waktu memilih 

siapa wakil di lima 

lembaga perwakilan. 

terbesarnya, dia 

harus mampu 

dalam satu 

waktu memilih 

siapa wakil di 

lima lembaga 

perwakilan. 

130 Tantangan terbesarnya, 

dia  harus mampu 

dalam satu waktu 

memilih siapa wakil di 

lima lembaga 

perwakilan. Tantangan 

itu akan bertambah bila 

dilapangan ada problem 

teknis.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

131 Selain tiga stakholder 

itu, ada pendukung lian 

yang punya fungsi 

sangat vital. Yaitu, 

petugas keamanan. 

Mereka akan bertugas 

lebih dari 24 jam untuk 

mengamankan pemilu.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(mereka) 

 

132 Tugas pemerintah dan 

pemerintah daerah 

adalah memfasilitasi 

penyelenggaraan 

pemilu. Mereka harus 

memikirkan betul 

kebutuhan anggaran 

pemilu.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(mereka) 

 

133 Berdasarkan 

pengalaman 

penyelenggaraan 

pemilu sebelumnya, 

sejak awal kami 

memprediksi hoaks dan 

fitnah akan terus 

bermunculan sampai 

tahapan pemilu 

berakhir. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Persona (saya 

-kami) 

Berdasarkan 

pengalaman 

penyelenggaraan 

pemilu 

sebelumnya, 

sejak awal saya 

memprediksi 

hoaks dan fitnah 

akan terus 

bermunculan 

sampai tahapan 

pemilu berakhir.  

134 Hari ini adalah puncak Rabu, 17 Referensi Referensi  
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dari segala pekerjaan 

kita semua. 

Penyelenggara pemilu, 

peserta, pemilih, dan 

lainnya. Tanggal 17 

April sudah disepakati 

menjadi hari yang 

menentukan pilihan 

untuk memilih 

pemimpin kita.  

April 2019 Katafora Persona (ini) 

135 Hari ini adalah puncak 

dari segala pekerjaan 

kita semua. 

Penyelenggara pemilu, 

peserta, pemilih, dan 

lainnya. Tanggal 17 

April sudah disepakati 

menjadi hari yang 

menentukan pilihan 

untuk memilih 

pemimpin kita. Mulai 

level paling bawah 

sampai paling atas.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona (kita) 

 

136 Ada banyak surat 

suara-yang dicoblos 

hari ini- yang harus 

diantar dengan 

helikopter, kuda, 

speedboat, atau pejalan 

kaki seharian. Sebagian 

pengantar harus 

bermalam di hutan atau 

memanggulnya sembari 

membawa gula, garam 

dan rokok. Di tengah 

kebun karet, jib itu 

terengah-engah. Sampai 

akhirnya mogok. Untuk 

kali sekian. Padahal  

barang yang diangkut 

jip tersebut kemarin 

(16/4) demikian 

penting. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

137 Padahal  barang yang 

diangkut jip tersebut 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 
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kemarin (16/4) 

demikian penting.  

Surat suara pemilihan 

umum (pemilu) untuk 

tempat pemungutan 

suara (TPS) di Dusun 

Curahdami, 

Desa/Kecamatan 

Sukorambi, Kabupaten 

Jember, Jawa Timur. 

Jadi, harus sampai hari 

ini juga.  

(ini) 

138 Kabupaten Maluhubaru 

berusia tujuh tahun. 

Hasil  pamekaran dari 

Kabupaten Kutai 

Barat. Jumlah TPS di 

sana 115 untuk 

melayani 25.007 

pemilih hak suara.   

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonsrasi 

(di sana) 

 

139 Otomatis petugas 

pembawa logistik harus 

siap bermalam di 

tengah hutan untuk 

mencapai kampung-

kampung yang dituju. 

“Sebab, untuk 

menjangkau kampung-

kampung tersebut, 

harus melewati 

beberapa gunung.” 

bebernya.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

140 Ke-15 warga berasal 

dari dua desa 

berbeda. Lima orang 

berasal dari Desa Juhu 

dan sepuluh warga 

lainnya dari Desa Aing 

Bantai. Dikawal 

delapan personel Polri, 

mereka masing-masing 

bertugas memanggul 

kotak beserta bilik 

suara yang merupakan 

logistik untuk keperluan 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(mereka) 

 



 

 
 

105 

 

Pemilu serentak 2019.  

141 Ke-15 warga berasal 

dari dua desa 

berbeda. Lima orang 

berasal dari Desa Juhu 

dan sepuluh warga 

lainnya dari Desa Aing 

Bantai. Dikawal 

delapan personel Polri, 

mereka masing-masing 

bertugas memanggul 

kotak beserta bilik 

suara yang merupakan 

logistik untuk keperluan 

Pemilu serentak 2019. 

“Sudah tiga kali 

bahambin.” Ujar 

muhin. Maksudnya, 

dia sudah tiga kali jadi 

porter.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

 (dia) 

 

142 Untuk menghindari 

kerusakan pada logistik 

pemilu, khususnya 

kotak suara, petugas 

memasukannya ke 

dalam plastik warna 

hitam berukuran 

besar. Semua itu 

dilakukan untuk 

menghindari kerusakan, 

khususnya yang 

disebabkan air hujan.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

143 Di wilayah lain di 

Jember, petugas harus 

menyewa tiga ekor 

kuda untuk menuju di 

TPS 20 yang ada di 

Desa Andangrejo, 

Kecamatan 

Tempurejo, Jalur ke 

kawasan tersebut 

melintasi Taman 

Nasional Meru Betiri.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

144 Sistem hitung cepat 

atau quick count pada 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 
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pemilu tahun ini tidak 

bisa dipublikasikan 

segera. 

(ini) 

145 Sistem hitung cepat 

atau quick count pada 

pemilu tahun ini tidak 

bisa dipublikasikan 

segera. Itu sesuai 

dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi 

yang menolak 

permohonan uji materi 

UU Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

146 Itu sesuai dengan 

putusan Mahkamah 

Konstitusi yang 

menolak permohonan 

uji materi UU Nomor 

7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu. Putusan 

tersebut berbeda 

dengan 2014, saat MK 

justru memperbolehkan 

quick count tayang 

lebih awal.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

147 Uji materi itu diajukan 

Asosiasi Riset Opini 

Indonesia (AROPI). 

Mereka meminta MK 

membatalkan klausul 

mengenai penayangan 

quick count di UU 

Pemilu.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

eksofora 

Referensi 

demonstratif 

(itu) 

 

148 Uji materi itu diajukan 

Asosiasi Riset Opini 

Indonesia (AROPI). 

Mereka meminta MK 

membatalkan klausul 

mengenai penayangan 

quick count di UU 

Pemilu. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(mereka) 

 

149 Jika permohonan 

dikabulkan, quick 

count akan 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 
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ditayangkan dua jam 

sebelum pemungutan 

suara di Indonesia 

Barat selesai. “itu 

berpotensi 

memengaruhi pilihan 

sebagian pemilih bisa 

jadi mengikuti 

pemungutan suara 

dengan motivasi 

psikologis.” Lanjutnya. 

Yakni, ingin menjadi 

bagian dari pemenang.  

150 “Kami akan bahas 

secara internal sebelum 

menyiapkan langkah-

langkah berikutnya.” 

Kata Ishadi dan tim.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(kami) 

 

151 Sistem informasi 

perhitungan suara 

(situng) diprediksi 

menjadi primadona 

dalam pemilu 2019. 

Meski tidak secepat 

quict count, website 

milik KPU itu akan 

diakses banyak orang. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

152 Berbeda dengan tahun 

2014, tahun ini KPU 

mengembangkan situng 

lebih canggih dan 

diharapkan mampu 

memenuhi harapan 

masyarakat.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

153 Tiada target waktu 

kapan seluruh hasil 

perhitungan riil 

perolehan suara pemilu 

bisa diunggah di situng. 

Perkiraan awal, hasil 

total pemilu bisa 

diketahui dalam 

waktu seminggu 

setelah pemungutan 

suara. Namun, itu jauh 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 
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lebih cepat jika 

dibandingkan dengan 

jadwal penetapan hasil 

pemilu secara nasional 

pada 25 mei.  

154 Pemilu 2014 

merupakan ajang 

pertama KPU 

memperkenalkan 

situng. Kala itu, KPU 

menginstruksi seluruh 

jajaran agar memindai 

formulir C1 dari 

masing-masing TPS. 

C1 adalah formulir 

yang  menampilkan 

hasil perhitungan suara 

di TPS.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstrasi 

(itu) 

 

15 Terobosan KPU itu 

kemudian 

memunculkan inisiatif 

gerakan kawal pemilu 

yang dimohon putra 

Gresik, Ainun Najib. 

Caranya memanfaatkan 

hasil scan formulir C1 

yang diunggah KPU di-

website-nya. Kawal 

pemilu mengunduh dan 

merekapitulasi hasil 

scan tersebut yang 

ternyata hasil akhirnya 

hanya berbeda 0,14 

persen daripada 

hitungan manual KPU.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

156 Pada situng 2019, C1 

akan di scan KPU 

kabupaten/kota dan 

dikirim ke KPU 

sebagaimana 2014. 

Namun, kali ini ada tim 

yang diterjunkan 

khusus mengontroversi 

angka dalam scan itu 

bentuk numerik.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 
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167 Situng tidak akan 

menjadi patokan. 

Karena itu, tidak ada 

deadline pengumpulan 

data situng.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

158 Calon presiden 

(capres) nomor urut 

01 Joko Widodo 

(Jokowi) mengisi hari 

menjelang coblosan 

dengan menjalankan 

agenda kemnegaraan 

sebagai presiden. 

Kemarin (16/4) dia 

meresmikan Moslem 

Distrik Destination 

berupa miniatur Halal 

Park di kawasan Gelora 

Bung Karno (GBK), 

Senayan, Jakarta.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

159 Kemarin (16/4) dia 

meresmikan Moslem 

Distrik Destination 

berupa miniatur Halal 

Park di kawasan 

Gelora Bung Karno 

(GBK), Senayan, 

Jakarta. Tempat itu, 

diharapkan menjadi 

ekosistem bagi pelaku 

industri gaya hidup 

halal di tanah air.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstrasi 

(itu)  

 

160 “Kita angkat industri 

halal Indonesia sebagai 

motor pertumbuhan 

ekonimi. Kita angkat 

industri halal Indonesia 

sebagai ladang 

kreativitas, 

produktivitas, generasi 

muda kita. Kita angkat 

industri halal Indonesia 

sebagai sumber 

kesejahteraan umat.” 

Ujarnya.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Persona (kita) 
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161 “Ini adalah sesuatu 

yang telah kita mulai. 

Halal Park sebagai 

embrio pembangunan 

halal district yang juga 

akan dibangun di sini.” 

Kata capres pertahana 

itu. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstrasi 

(di sini) 

 

162 “Ini adalah sesuatu 

yang telah kita mulai. 

Halal Park sebagai 

embrio pembangunan 

halal district yang juga 

akan dibangun di sini.” 

Kata capres pertahana 

itu. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona (kita) 

 

163 Hari ini, Jokowi 

dijadwalkan 

menyalurkan hak suara 

tak jauh dari Istana 

Kepresidenan di 

Jakarta.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

164 Ma’ruf mengatakan, 

rakyat Indonesia harus 

menyikapi pilpres 

secara dewasa. Dengan 

jiwa tenang dan hati 

lapang. Tidak perlu ada 

yang memaksakan diri 

untuk menang dengan 

melakukan berbagai 

cara, sehingga bisa 

menimbulkan konfik. 

“Menang boleh tapi 

harus dengan cara yang 

bermartabat dan tidak 

merusak.” Tutur dia 

saat konferensi pers 

dirumahnya Jalan 

Situbondo, Menteng 

Jakarta Pusat, kemarin 

(16/4) 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

165 Saat meresmikan 

masjid, Prabowo secara 

simbolis menggunting 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 
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pita sebagai tanda 

dibukanya Masjid 

Nurul Wathan. Hadir 

dalam acara peresmian 

tersebut, antara lain, 

KH Abdul rasyid syafii, 

Ustad Ansufri Idrus 

Sambo, Ketua Dewan 

Majelis Syura PKS 

Ustad Salim Segaf Al-

Jufri, Presiden PKS 

Sohibul Iman, Ketua 

Dewan Kehormatan 

PAN Amien Rais, 

Ketua Badan 

Pemenangan Nasional 

(BPN) Prabowo-Sandi 

Djoko Santoso, Wakil 

Ketua DPR Fadli Zon 

dan Fahri Hamzah, 

serta putra sulung 

Ahmad Dhani Al 

Ghazali.   

166 “Dengan mengucap 

bismillahirrahmanirrah

im, saya resmikan 

Masjid Nurul Wathan 

in.” kata prabowo. 

Sembari menggunting 

pita tanda 

diresmikannya masjid 

yang berlokasi di 

Padepokan Garuda 

Yaksa, Desa Bojong 

Koneng, Babakan 

Madang, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat itu.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

(saya) 

 

167 Prabowo 

menyampaikan rasa 

terima kasihnya kepada 

para ulama, kiai, dan 

tokoh-tokoh nasional 

yang hadir dalam 

peresmian Masjid Nurul 

Wathan. Dia 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 



 

 
 

112 

 

menjelaskan, masjid 

yang dibangun di area 

kediamannya itu 

membutuhkan waktu 

tiga bulan saja.  

168 Portal berita 

news.detik.com juga 

memberitahukan 

kejadian tersebut 

dengan judul Viral 

Ahok Marah-Marah 

saat Nyoblos di 

Jepang, PPLN Osaka 

Beri Penjelasan. Berita 

itu  terbit pada 15 April 

2019.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstrasi 

(itu) 

 

169 Dalam berita tersebut 

disebutkan, BTP 

merasa gilirannya 

mencoblos didahului 

WNI yang belum 

terdaftar di DPTb. Dia 

pun melontarkan protes 

keras.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

170 Ketua PPLN Osaka 

Anung Wibowo 

membenarkan, BTP 

sudah terdaftar untuk 

melakukan pencoblosan 

di Osaka. Dia 

menyatakan bahwa 

insiden yang terjadi 

hanya salah paham.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

171 Sedikitnya 25 kasus 

dugaan politik uang 

dibongkar. Semua 

kasus itu kini ditangani 

Bawaslu dan Polri. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demontratif 

(itu) 

 

172 Di Kecamatan 

Tigabinanga, ada 

dugaan politik uang 

sebesar 190 juta. 

Sebagian dari uang 

tersebut sudah 

dibagikan kepada calon 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 
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pemilih, sebagian lagi 

masih di tangan para 

kurir.  

173 Di Kecamatan 

Tigabinanga, ada 

dugaan politik uang 

sebesar 190 juta. 

Sebagian dari uang 

tersebut sudah 

dibagikan kepada calon 

pemilih, sebagian lagi 

masih di tangan para 

kurir. Mereka pun 

diciduk tanpa ampun 

dan diproses lebih 

lanjut.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(Mereka) 

 

174 Sejak awal, Bawaslu 

mengingatkan agar 

peserta tidak 

menggunakan cara 

kotor itu. Politik uang 

tidak hanya merugikan 

pemilih, tapi juga 

bersangkutan sebagai 

caleg.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

175 Berdasarkan hasil 

rekapitulasi laporan 

penanganan kasus 

dugaan politik uang 

menjelang pencoblosan 

yang dihimpun Bawaslu 

Jatim hingga tadi 

malam, sembilan kasus 

itu tersebar di delapan 

kabupaten/kota. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

176 DiKabupaten 

probolinggo, Bawaslu 

menangani dugaan 

praktik politik uang 

oleh tim pemenangan 

seorang caleg DPRD 

kabupaten/kota di 

Kecamatan Tiris. 

Modusnya, para tim 

sukses itu membagikan 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 
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sembako kepada calon 

pemilih.  

177 Yang pertama terjadi di 

Lamongan. Aparat 

kepolisian setemmpat 

mengamankan dua 

anggota tim dari 

pengurus parpol yang 

membawa uang tunai 

Rp 1,07 miliar. Dari 

pemeriksaan awal, uang 

itu digunakan untuk 

pembayaran dana saksi 

oleh parpol.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

178 Di setiap amplop itu 

ditemukan kartu nama 

caleg dari Partai 

Gerindra untuk 

DPRD Paluta 

berinisial MS. Sangat 

mungkin uang itu 

digunakan untuk 

memenangkan caleg 

tersebut. 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

179 Petugas mendatangi 

rumah FH di Pasar 

Gunung Tua, Padang 

Bolak. Di lokasi 

tersebut ditemukan 118 

amplop yang setiap 

amplop berisi Rp 150 

ribu hingga Rp 300 

ribu.  

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

180 Mengoptimalkan 

aplikasi Saksiku 

sebagai sarana 

pelaporan suara di 

setiap tempat 

pemungutan 

suara(TPS). Pengurus 

dewan pemimpin pusat 

(DPP) telah membentuk 

tim yang bertugas 

melakukan tabulasi 

suara dikirim melalui 

Rabu, 17 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstrasi 

(tersebut) 
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aplikasi tersebut.  

181 

 

Sejumlah lembaga 

survei merespons 

tudingan penggiringan 

opin yang terkait 

dengan hasil quict 

count (hitung cepat) 

pilpres. Mereka 

melakukan ekpose data 

di Hotel Morrissey, 

Jakarta. 

21 April 

2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(Mereka) 

 

182 Lembaga-lembaga 

tersebut tergabung 

dalam Perhimpunan 

Survei Opini Publik 

Indonesia (Persepi). 

Antara lain, Charta 

Politika, Indikator, 

Populi center, Saiful 

Mujani Research and 

Consulting (SMRC), 

dan Lembaga Survei 

Indonesia (LSI). 

21 April 

2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Demonstratif 

(Tersebut) 

 

183 Lembaga-lembaga 

tersebut tergabung 

dalam Perhimpunan 

Survei Opini Publik 

Indonesia (Persepi). 

Antara lain, Charta 

Politika, Indikator, 

Populi center, Saiful 

Mujani Research and 

Consulting (SMRC), 

dan Lembaga Survei 

Indonesia (LSI). 

Mereka membuat 

booth. 

21 April 

2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(Mereka) 

 

184  21 April 

2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

“Kami 

menghargai 

keputusan akhir 

di KPU. Kami 

nggak pernah 

menyatakan 

quict count  hasil 

resmi, malah 
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untuk menjadi 

data 

pembanding.”uja

r Philips 

Vermonte. 

185 Ditemui di booth, 

peneliti Indo 

Barometer Asep 

Saepudin langsung 

membuka database di 

komputernya. Dia 

memperlihatkan semua 

sempel TPS yang 

digunakan sebagai basis 

penghitungan. 

21 April 

2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

 

186 Provinsi Kalimantan 

Utara, misalnya, hanya 

mendapat tiga sampel 

TPS karena jumlah 

penduduknya yang 

sedikit. Sementara itu, 

Jawa Tengah mendapat 

sempel 175 TPS. 

Pemilihan TPS 

dilakukan melalui 

sistem aplikasi yang 

sebelumnya diisi data 

TPS di provinsi 

tersebut.  

21 April 

2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demontratif 

 

187 Direktur Eksklusif 

Cyrus Network Hasan 

Hasbi mengatakan hal 

yang sama. Dalam 

quick count 17 April 

lalu, Cyrus Network 

bekerja sama dengan 

CSIS untuk mengambil 

sempel sebanyak 2.002 

TPS. Menurut dia, ada 

banyak aplikasi yang 

bisa digunakan untuk 

melakukan pengacakan 

TPS. 

21 April 

2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (dia) 

 

188 Andre enggan 

berprasangka. Hanya, 

21 April 

2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (dia) 
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dia ingin lembaga 

survei melakukan quick 

qount benar-benar 

transparan.  

189  21 April 

2019 

Referensi 

Katafora 

Referensi 

Persona 

“Kami ingatkan 

kepada seluruh 

penyelenggara, 

khususnya KPU, 

jangan coba 

main-main 

dalam 

rekapitulasi dan 

perhitungan real 

count ini.” 

Tegas anggota 

DKPP Alfitra 

Salam di kantor 

KPU kemarin. 

190 Luhut akan mendatangi 

Prabowo untuk 

berbincang mengenai 

silaturahmi yang harus 

dijalin antar keduanya. 

“Diperkirakan, 

pertemuannya akan 

dilakukan besok (hari 

ini, Red).” Ucap dia. 

21 April 

2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (dia) 

 

191 Mantan wali kota Solo 

itu mengingatkan, 

perbedaan dalam 

pesta demokrasi 

merupakan hal yang 

lumrah. Namun, 

perbedaan tersebut 

harus tuntas setelah 

pemungutan suara 

dilakukan. 

21 April 

2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

192 Mantan wali kota Solo 

itu mengingatkan, 

perbedaan dalam pesta 

demokrasi merupakan 

hal yang lumrah. 

Namun, perbedaan 

tersebut harus tuntas 

setelah pemungutan 

21 April 

2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (dia) 
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suara dilakukan. Dia 

meminta semua pihak 

menunggu hasil resmi 

perhitungan suara yang 

saat ini direkapitulasi. 

193 Rekomendasi hitung 

ulang yang diterbitkan 

Bawaslu Surabaya 

membikin heboh jagat 

perpolitikan di Jakarta. 

KPU pun langsung 

turun tangan. Kemarin 

(22/4) mereka 

menyatakan bahwa 

rekomendasi hitung 

ulang tersebut tidak 

berlaku di semua 

tempat pemungutan 

suara.  

Selasa, 23 

April 2019 

   

194 Bila setelah dibuka ada 

selisih antara formulir 

C1 berhologram dan 

C1 plano, formulir C7 

yang memuat daftar 

hadir pemilih dibuka 

untuk 

membandingkannya. 

Barulah bila pada tiga 

formulir itu terdapat 

selisih, dilakukan 

perhitungan suara 

ulang. 

Selasa, 23 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 

 

195 Sekjen PDIP Hasto 

Kristiyanto 

menyatakan, DPP terus 

memantau kasus yang 

terjadi di Surabaya. Dia 

menyayangkan pihak-

pihak yang menuding 

partainya yang berbuat 

curang. 

Selasa, 23 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

196 Hasto menyatakan, 

untuk membuktikan 

kebenaran dalam 

perhitungan, peserta 

Selasa, 23 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 
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pemilu bisa melihat 

dokumen C1. Setiap 

partai mempunyai 

dokumen tersebut. 

197 Hasto menyatakan, 

untuk membuktikan 

kebenaran dalam 

perhitungan, peserta 

pemilu bisa melihat 

dokumen C1. Setiap 

partai mempunyai 

dokumen tersebut. Jadi, 

mereka tinggal 

mencocokannya. 

Selasa, 23 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(Mereka) 

 

198 DPC PDI Perjuangan 

Surabaya memprotes 

keras rekomendasi yang 

diterbitkan Bawaslu. 

Mereka menganggap 

rekomendasi itu sangat 

potensial memperkeruh 

suasana. 

Selasa, 23 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

(Mereka) 

 

199 Secara keseluruhan, 

pemungutan suara harus 

dilalksanakan di 2.767 

TPS. Dari jumlah itu, 

hingga kemarin KPU 

sudah melaksanakan 

pemmungutan suara di 

1.511 TPS. Sisanya 

akan dilaksanakan hari 

ini hingga sabtu 

mendatang. (27/4). 

Selasa, 23 

April 2019 

Referensi 

Eksofora 

Referensi 

Demonstratif 

(ini) 

 

200 Viryan kembali 

menegaskan bahwa 

Situng bukan hasil 

resmi, melainkan hanya 

publikasi atas hasil 

penghitungan suara di 

TPS. Dia mengapresiasi 

pihak-pihak yang 

melaporkan kesalahan 

input data ke KPU. 

Kamis, 25 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 

 

201 Sementara itu, Ketua 

DPR Bambang 

Kamis, 25 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona (Dia) 
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Soesatyo mendorong 

badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) 

berkoordinasi dengan 

Kepolisian RI untuk 

terus memantau dan 

mengawasi rekapitulasi 

serta penetapan hasil 

pemilu. Menurut dia, 

Bawaslu dan KPU 

harus memastikan hasil 

rekapitulasi pemilu 

tetap berdasar asas 

langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil 

(luber jurdil). 

202 Langkah AA yang 

membantu menemukan 

celah di situs KPU 

merujung ironis. Polri 

menangkap AA karena 

dugaan akses ilegal 

terhadap situs KPU 

Senin lalu (22/4). 

Penangkapan tersebut 

dilakukan Direktorat 

Tindak Pidana Siber 

(Dittipid Siber). 

Kamis, 25 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(tersebut) 

 

203 Ratusan personel 

kepolisian di 

Kabupaten Halmahera 

Selatan (Halsel), 

Maluku Utara, berunjuk 

rasa di halaman 

Mapolres Halsel 

kemarin (29/4). 

Mereka memprotes 

kecilnya honor untuk 

pengaman Pemilu 2019. 

Selasa, 30 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

 

204 Kementrian Luar 

Negeri (Kemenlu) 

mengajukan protes 

resmi kepada 

pemerintah Vietnam 

atas Insiden di Perairan 

Selasa, 30 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif 

(itu) 
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Natuna, Kepulauan 

Riau, sabtu lalu (27/4). 

Saat itu kapal 

pengaman perikanan 

Vietnam sengaja 

menabrak KRI Tjiptadi 

381 yang sedang 

membekuk kapan 

pencuri ikan. 

205 Dalam WAG tersebut, 

para angggota saling 

menanyakan besaran 

honor pengamanan 

yang dinilai berbeda 

dari kabupaten/kota 

lain. Molornya tahapan 

pemilu juga tak 

membuat besaran honor 

mereka ditambah. 

Pembahasan soal honor 

itu bocor hingga ke 

telinga Kepala Bagian 

Operasional 

(Kabagops) Polres 

Halsel AKP Roy 

Simangungsong.  

Selasa, 30 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Demonstratif  

(itu) 

 

206 Para anggota polisi 

yang rata-rata 

merupakan bintara itu 

malah melawan. 

Mereka kompak absen 

dalam apel gelar 

pasukan persiapan 

pengamanan pleno 

Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) 

kabupaten Halsel M. 

Selasa, 30 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 

 

207 Anggota polisi 

melanjutkan aksinya 

dengan membakar ban 

bekas. Mereka 

kemudian meyerbu 

masuk mapolres dan 

menyegel ruang 

Kabagops. 

Selasa, 30 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 
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208 Wakapolda Malut 

Kombespol Lukas 

Akbar A. Yang 

bertolak ke Halsel 

setelah mendapat 

informasi demonstrasi 

baru tiba pukul 18.20 

WIT. Dia didampingi 

Direktur Ditreskrimsus 

Karo Ops dan Kabid 

Propam. 

Selasa, 30 

April 2019 

Referensi 

Anafora 

Referensi 

Persona 
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