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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Setiap satuan lingual memiliki dua unsur, yaitu unsur bentuk dan unsur 

makna. Kedua unsur tersebut disebut sebagai intralingulitik. Sebaliknya, referen atau 

acuan merupan unsur yang ada di luar bahasa atau ekstralinguistik. Secara konsep-

tual referen atau acuan merupakan hubungan antara satuan lingual tertentu dengan 

entitas yang ada di dunia nyata. Entitas yang ada di dunia nyata merupakan entitas di 

luar bahasa. Oleh karena itu,  referen atau acuan digunakan untuk mengacu entitas 

yang ada di luar bahasa yang dipilih oleh ekspresi tuturan tertentu dalam konteks 

tertentu (Saeed, 2000). Misalnya, kata Jakarta digunakan untuk mengacu nama kota 

yang menjadi ibu kota negara Indonesia.  Namun, tidak setiap satuan lingual 

bereferen meskipun memiliki unsur bentuk dan makna. Kata-kata yang tergolong 

sebagai functional word seperti preposisi (di, ke, dari, oleh) dan konjungsi (dan, 

tetapi, karena) hanya memiliki bentuk dan makna, tetapi tidak bereferen. Sebaliknya, 

satuan bahasa yang tergolong sebagai referential word seperti meja, kucing, rumah 

merupakan satuan bahasa yang tidak hanya memiliki bentuk dan makna, tetapi juga 

bereferen.  

 Secara semantik, referen tidak hanya mengacu pada kelas nomina, tetapi  juga 

mencakup kelas lain, seperti verba dan adjektiva (Abbott, 2010; Saeed, 2000). Dalam 

penelitian ini hanya akan mengkaji satuan lingual berkategori nomina yang 

digunakan untuk mengacu nomina insani dan noninsani. Dalam kontes ini, nomina 

insani dikosensepsi sebagai acuan yang berciri semantik manusia, sedangkan nomina 

non-insani merupakan acuan yang tidak berciri semantik  manusia, misalnya bina-

tang, tumbuhan atau objek tak hidup.   

 Pengacuan terhadap nomina insani dan nomina non-insani  diekspresikan 

dengan berbagai bentuk, baik dalam bentuk kata maupun dalam bentuk frase. Kata 

rumah, bola, sepatu mengacu entitas yang disebut sebagai rumah, bola, dan sepatu. 

Pengacuan terhadap kota Jakarta sebagai nama diri dapat dilakukan dengan memberi 

deskripsi nama diri kota tersebut, misalnya dengan frasa ibu kota negara Indonesia. 

Dalam padangan Frege (1980) dan Donnellan (1972) deskripsi diri yang jelas 
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memiliki ekuivalen dari sisi referen. Artinya, referen Jakarta dan ibu kota negera 

Indonesia memiliki acuan yang sama. Namun, tidak semua deskripsi nomina 

memiliki acuan yang tunggal. Frasa presiden Indonesia memiliki berbagai acuan, 

dapat mengacu Soekarno, Soeharto, SBY. Kesesuaian semua acuan itu bergantung 

waktu penggunaan frasa tersebut. 

 Persoalan pengacuan menjadi lebih kompleks bila dikaitkan dengan konteks 

tuturan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Saeed (2000) dan Abbott (2010) bahwa 

pengacuan dapat lekat kontes dan bebas konteks. Pronomina persona dia hanya 

mengacu orang yang dibicakan atau orang ketiga jika pronomina tersebut digunakan 

dalam komunikasi. Bahkan, acuan pronomina dia baru dapat diketahui saat kata itu 

digunakan. Sifat acuannya yang berganti-ganti menuntut adanya pemahaman kon-

teks penggunaan kata terssebut. Hal itu berbeda dengan kata rumah, mobil, ayam 

yang secara leksikal memiliki acuan, yaitu mengacu pada entitas yang disebut 

sebagai rumah, mobil, dan ayam meskipun acuan ketiga kata tersebut belum takrif.  

 Satuan bahasa yang digunakan sebagai pengacu nomina pada kenyataanya 

memiliki keragaman dan kekhasan. Pronomina persona dia, kami, kamu, hanya 

digunakan untuk mengacu entitas yang berciri insani. Demikian juga nomina bapak, 

ibu, paman, siswa, guru merupakan nomina yang secara semantis memiiliki kompo-

nen makna (+ manusia) sehingga digunakan untuk mengacu entitas yang berciri 

insani. Sebalikya, nomina kayu, rumah, dan frasa nominal ibu kota negara RI dugu-

nakan untuk mengacu nomina yang berciri nonmanusia atau berciri (- insani). 

Beragamnya ekspresi bahasa yang digunakan sebagai pengacu nomina, baik nomina 

insani dan noninsani, diperlukan sebuah penelitian yang dapat mengungkap berbagai 

jenis dan konteks pengacuan nomna tersebut.    

   

B. Rumusan Penelitian 

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua masalah. Pertama, apakah jenis 

ekspresi pengacuan nomina insani dan noninsani bahasa Indonesia? Kedua, 

bagaimanakah konteks  yang digunakan dalam pengacuan nomina insani dan non-

insani bahasa Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

dua hal.  

1. Mendeskripsikan berbagai jenis ekspresi pengacuan nomina insani dan non-

insani bahasa Indonesia.  

2. Mendeskripsikan konteks penggunaan ekspresi pengacuan nomina insani dan 

nomina noninsani.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu menfaat praktis dan 

manfaat teoretis. Penenlitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan bagi para penulis 

dan pengajar bahasa Indonesia. Bagi para penulis buku, deskripsi pengacuan nomina 

inasani dan noninsai dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan 

bentuk bahasa yang dapat digunakan untuk mengacu entitas yang berciri insani dan 

noninsani. Penulis dapat memilih berbagai satuan bahasa, baik kata maupun frasa,  

secara bervariasi untuk mengungkapkan pengacuan pada entitas insani dan noninsani 

yang sama atau berekuivalen sehingga tulisan tidak terasa monoton.   

Bagi pengajar bahasa Indonesia, baik pada sekolah dasar maupun sekolah 

menengah, jabaran hasil penelitianyang berupa jabaran satuan bahasa yang digu-

nakan untuk mengacu nomina insani dan noninsani dapat dimanfaatkan sebagai 

dasar untuk menentukan bentuk-bentuk satuan bahasa akan dipilih untuk mengacu 

penutur, mitra tutur atau entitas lain yang noninsani dalam pembelajaran berbicara 

atau menulis.  

Secara teoritis, hasil penlitian yang berupa bentuk-bentuk satuan bahasa yang 

digjnakan sebagai pengacu nomina insani dan noninsani serta konteks pengacuannya 

dapat melengkapi teori semantik dan perilaku kata dalam konstruksi sintaktik.  

Secara semantik, hasil penelitian ini dapat melengkapi perihal pengacuan yang 

ekuivalen antara dua bentuk yang berbeda, misalnya nama diri dan deskripsi nama 

diri, antara pronomina dan entitas yang diacunya. Selain itu, penggolongan nomina 

insani dan noninsani tidak hanya ditentukan oleh denotatanya, tetapi juga dapat 

melihat entitas yang diacunya. Oleh karena itu, sebuah kata atau frasa dapat 

digunakan seabgai ekspresi pengacuan nomina insani dan noninsani.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Referen 

Konsep referen berkaitan konsep aboutness ’berkenaan’. Menurut Carlson 

(2005), aboutness tidak hanya berkaitan dengan semua benda yang terlihat langsung 

yang ada di sekitar kita, tetapi juga mencakup  konsep waktu dan tempat yang tidak 

ter-jangkau oleh kita. Jika ada pernyataan Buku saya ada di atas meja, kata meja 

adalah entitas yang berkenaan dengan dunia nyata yang dapat diuji kebenarannya. 

Sebaliknya, jika ada tuturan  Saya ingin ke planet Pluto, kata planet pluto berkenaan 

dengan tempat yang takterjangkau secara fisik dan kebenaran atas entitas itu hanya 

dapat diketahui melalui teknologi dan pengetahuan. Lebih lanjut Carlson (2005) 

menyatakan bahwa pembicaraan aboutnees telah disinggung oleh Wittgenstein dan 

dikembangkan oleh Hornstein dan Ludlow. Selanjutnya istilah aboutness diganti 

dengan istilah referen yang memiliki kesamaan konsep dengan aboutness. 

Istilah referen atau acuan digunakan untuk mengacu entitas yang ada di luar 

bahasa yang dipilih oleh ekspresi tuturan dalam konteks tertentu (Saeed, 2000). 

Misal-nya, acuan  ibu kota negara Indonesia mengacu kota Jakarta. Konsep referen 

itu adalah pengertian referen dari sudut pandangan semantik. Menurut Carlson 

(1977; 2005), referen semantik merupakan dasar untuk menafsirkan makna referen-

sial yang didasarkan pandangan dua tokoh, yaitu Frege (1980) dan Russell (1905). 

Dalam konteks itu, referen digunakan untuk mengacu objek tertentu. Seakan referen 

merupakan penghubung antara makna kata dengan sesuatu yang diacu di dunia 

nyata. Oleh karena itu, Carlson (1977; 2005) menyatakan bahwa referen merupakan 

hubungan kata dengan objek nyata di dunia yang memiliki kebenaran yang akurat.  

Referen tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang semantik. Referen juga 

dapat dilihat dari sudut pandang pragmatik (Abbott, 2010:2). Dari sudut pandang 

pragmatik, referen merupakan ekspresi linguistik yang digunakan untuk mengiden-

tifikasi yang dikatakan penutur. Referen menjadi fenomena pragmatik sepanjang 

referen itu dikaitkan dengan penggunaan bahasa. Hal itu selaras dengan karakter 

pragmatik yang mengamati penggunaan bahasa (use of language). Dalam konteks 

itu, referen akan menghubungkan tiga relasi, yaitu penutur, penggunaan ekspresi, dan 
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identitas entitas. Ketiganya dapat dirumuskan menjadi “penutur x menggunakan 

ekspresi y untuk mengidintifikasi entitas z”. Lebih lanjut dikatakan oleh Abbott 

(2010) bahwa referen dalam konteks pragmatik hanya mengacu kelas nomina. 

Konsep referen tersebut dikembangkan dari pandangan Strawson (1950) yang 

menyatakan bahwa acuan sebuah nomina juga dapat ditentukan oleh konteks tuturan 

(penutur, mitra tutur, dan situasi tutur). Pendapatnya merupakan kritik yang diajukan 

terhadap pandangan Russell (1905) yang lebih menekankan  keunikan acuan sebuah 

nomina.  

Lebih lanjut dikatakan oleh Abbott (2010) bahwa referen dalam konteks 

pragmatik hanya mengacu kelas nomina. Sebaliknya, referen dalam konteks 

semantik tidak hanya mencakup kelas nomina, tetapi juga mencakup kelas verba dan 

adjektiva (Saeed 2000:30). Lebih lanjut Saeed menyatakan bahwa sebagian kata 

yang bermakna ada yang bereferen dan ada yang tidak bereferen. Bentuk lingual 

seperti so, very, if merupakan kata yang bermakna, tetapi tidak memiliki acuan di 

dunia nyata. Sebaliknya, kata cat merupakan kata bermakna yang bereferen, 

sepanjang kata itu digunakan untuk mengidentifikasi suatu entitas.  

Dilihat dari entitas yang diacu, referen dibagi menjadi dua, yaitu referen 

konstan atau tetap dan referen variabel atau referen berubah (Saeed, 2000:27). 

Referen konstan merupakan ekspresi satuan lingual yang memiliki acuan tetap. 

Misalnya, nama kota Jakarta memiliki acuan tetap. Hal itu berbeda dengan satuan 

lingual pronomina perso-na saya dan kamu. Kedua kata itu memiliki acuan yang 

berganti-ganti bergantung konteks penggunaannya. Oleh karena itu, untuk mengiden-

tifikasi acuan pronomina persona harus diketahui konteks penggu-naannya. Kata 

yang memiliki acuan yang berganti-ganti ini disebut deiksis (Kaswanti Purwo, 1984). 

 

B.  Nomina  

   Nomina adalah kelas kata yang digunakan untuk mengacu entitas (meja, 

kursi, mobil), substansi, ide abstrak, nama individu atau tempat (Sneddon et al., 

2010:131). Secara sintaktis nomina dinegasikan dengan negasi bukan, dapat 

didahului oleh numeralia, dan dapat diikuti oleh kategori adjektiva, pronomina 

persona, nomina, dan pronomina demonstrativa (Alwi et al., 1999). Dari sisi bentuk, 

nomina dapat dibagi menjadi dua, yaitu nomina dasar (rumah, mobil, baju, meja, dan 

nomina) dan nomina turunan (kedatangan, makanan, pembahasan). Lebih lanjut 
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nomina dasar dibagi menjadi dua, yaitu nomina umum, misalnya meja, rumah, mobil 

dan nomina khusus, misalnya Rudi, Jakarta, ayah (Kridalaksana et al.,1985; Alwi et 

al., 1999; Sneddon et al., 2010).  

Lebih lanjut Alwi et al. (1999) menyatakan bahwa nomina dasar khusus 

berdasarkan ciri semantis dapat dibagi menjadi empat golongan, yaitu (1) nomina 

yang berciri lokatif kota, seperti Pekalongan, Pontianak, (2) nomina yang berciri 

smenatis nama orang misalnya Bawuk, Farida, (3) nomina yang berciri semantis 

manusia atau insani misalnya paman, adik ayah, ibu, dan (4) nomina yang berciri 

semantis kewaktuan misalnya, Selasa, Kamis.  

Löbner (1985:291; 2003:3) membagi nomina menjadi dua jenis, yaitu nomina 

sortal dan nomina relasional. Nomina sortal merupakan jenis nomina yang digunakan 

untuk menyebut satu objek, misalnya nomina meja dikonsepsi sebagai sebuah meja. 

Sebaliknya, nomina relasional merupakan nomina yang mendeskripsikan objek 

sebagai entitas yang berkaitan dengan objek lain. Misalnya, nomina ayah dikonsepsi 

sebagai nomina yang berelasi dengan pemilik nomina ayah. Nomina ayah 

didefiniskan sebagai ayah dari yang bermakna orangtua dari x. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Löbner (2003:3)  bahwa the meaning of son could be defined as son 

of x meaning “male child of x”. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa nomina 

relasional adalah kelompok nomina yang menghubungkan dua unsur, yaitu unsur 

pemilik dan unsur yang dimiliki.  

Lebih lanjut Löbner (2003:3) menyatakan bahwa nomina relasional dibagi 

menjadi dua berdasarkan jumlah pemilik, yaitu nomina relasi dalam makna yang 

terba-tas (relational nouns in the narrower sense) dan nomina fungsional. Nomina 

relasi dalam makna yang terbatas dikonsepsi sebagai nomina yang menandai 

hubungan satu untuk banyak (1-to-many), misalnya anak, tetangga, tangan. 

Hubungan itu bermakna bahwa satu individu atau satu kelompok dapat memiliki 

lebih dari satu nomina. Seorang individu dapat memiliki lebih dari satu anak atau 

satu tetangga. Sebaliknya, nomina fungsional dikonsepsi sebagai nomina yang 

menandai hubungan satu untuk satu (1-to-1), misalnya ayah, kepala, presiden. 

Hubungan tersebut bermakna bahwa satu individu atau satu kelompok hanya dapat 

memiliki satu entitas. Seorang anak hanya memiliki satu ayah dan seorang manusia 

hanya memiliki satu kepala. Oleh karena itu, Löbner menggolongkan nomina 

relasional tersebut dalam jenis posesif yang tak-teralihkan (inalienable). Baker 
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(1995) juga menyatakan bahwa nomina yang menyatakan posesif yang demikian 

disebut posesif yang takteralihkan. Artinya, nomina yang dimiliki tidak dapat 

dialihkan ke individu lain. Hal itu berbeda dengan nomina meja, yang dapat 

dialihkan atau berpindah tangan ke individu lain.  

 

C.  Pewatas Nominal   

Nomina dalam konstruksi FN dapat dipastikan memiliki pewatas sebagai atri-

butnya. Dalam bahasa Indonesia, dari segi kategori kata, pewatas nomina dapat 

berupa numeralia, pronomina persona, pronomina demonstrativa, nomina, adjek-

tiva, dan artikel, termasuk kata ganti relatif  (Alieva et al., 1991; Alwi  et al., 1999; 

Sneddon et al., 2010). Dari segi posisi, pewatas dapat dipilah menjadi dua, yaitu 

pewatas kiri atau depan dan pewatas kanan atau belakang. Pewatas kiri adalah  

unsur lingual yang berada di sebelah kiri atau depan nomina, sedangkan pewatas 

kanan adalah unsur lingual yang berada sebelah kanan atau belakang nomina.    

Dalam bahasa Indonesia kategori yang dapat menjadi pewatas kiri adalah 

numeralia dan artikel. Numeralia sebagai pewatas kiri mencakup numeralia pokok 

tentu, misalnya dalam frasa dua buk dan numeralia kolektif, misalnya dalam frasa 

dua kedua buku. Artikel sebagai pewatas nomina meliputi si dan sang, misalnya si 

Agus, sang juara. Pewatas kanan berupa kategori pronomina persona, pronomina 

demonstrativa, nomina, numeralia, adjektiva, dan kata ganti relatif yang. Kategori 

pronomina persona yang lekat kanan adalah pronomina persona posesif yang 

meliputi pronomina persona pertama (-ku, saya, kami, kita), kedua ( kamu, -mu, 

kalian) dan ketiga (-nya, mereka), misalnya dalam frasa rumah saya, rumahmu, 

dan rumahnya. Pronomina demonstrativa meliputi kata ini dan itu, misalnya dalam 

frasa rumah ini dan rumah itu.  

Kategori nomina meliputi nomina pokok dan nomina turunan, termasuk 

adalah nama diri, misalnya, nomina rumah, nama diri Agus dalam frasa pintu 

rumah dan sepeda Agus. Kategori numeralia yang lekat kanan adalah numeralia 

kolektif tentu dan numeralia pokok taktentu, misalnya, numeralia berdua dan 

semua dalam frasa kami berdua dan kami semua. Kategori kata ganti relatif yang 

letak kanan adalah kata yang, misalnya dalam frasa buku yang biru. Dalam 

penggunaannya, pewatas kiri dan kanan dapat hadir bersamaan sebagai pewatas 

nomina, misalnya dalam frasa dua buku itu atau kedua anakku. 
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D. Nomina Insani dan Nomina Non-insani 

  Nomina insani dan nomina non-insani merupakan ciri semantik yang melekat 

pada sebuah satuan lingual berkategori nomina karena nomina tersebut digunakan 

untuk mengacu entitas yang berciri manusia. Satuan lingual tersebut dapat berbentuk  

kata dan frasa. Ciri semantik itu dapat diketahui dengan analisis komponen. Menurut 

Saeed (2000) analisis komponen makna merupakan suatu cara untuk mendes-

kripsikan ciri makna suatu kata sehingga dapat diketahui perbedaannya dengan kata 

lain. Analisis komponen tersebut dapat digunakan untuk kata-kata yang memiliki 

hubungan hiponimi, sinonimi, dan antonimi. Namun, analisis komponen hanya 

merupakan salah satu cara untuk mengetahui acuan nomina yang berciri insani dan 

non-insani. 

Dalam pandangan Frege (1984), Kripke (1976) dan Donnelan (1976) unsur 

yang mengacu manusia atau non-manusia tidak hanya berupa leksikal dalam 

berkategori nomina, misalnya nama diri, pronomina persona, atau nomina kekera-

batan.  Bentuk lingual frasa yang memiliki ekuivalensi acuan dengan nomina yang 

berbetuk kata juga dapat digunakan sebagai ekspresi pengacuan terhadap sebuah 

entitas. Frasa presiden Amerika merupakan deskripsi nama Obama dan acuannya 

keduanya berekuivalen.   

Berdasarkan penjelasan di atas konsep nomina insani dan nomina non-insani 

dipahami sebagai satuan bahasa yang mengacu pada entitas yang berciri manusia dan 

bukan manusia. Acuan insani atau noninsani tersebut dapat diketahui dari denotata 

kata tersebut dan entitas yang diacu oleh satuan bahasa tersebut. Kata insani 

mengacu pada ciri manusia, sedangkan kata non-insani mengacu pada ciri non-

manusia. Ekspresi pengacuannya dapat diwujudkan dalam bentuk leksikal dan frasa. 

Misalnya, kata ayah dan ibu digunakan untuk mengacu entitas berciri manusia 

sehingga kata ayah dan ibu termasuk nomina insani. Sebagai gambaran denotata 

kedua kata itu dapat digambarkan sebagai berikut. 

ayah Ibu 

+ manusia 

+ dewasa 

+ kawin 

+ jantan 

+ manusia 

+ dewasa 

+/- kawin 

- jantan 
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Sebaliknya, kata-kata seperti becak, bemo, kuda, sapi merupakan kata berka-

tegori nomina yang digunakan untuk mengacu entitas yang berciri  noninsani. Hal itu 

dapat diketahui dari denotata kata-kata tersebut dan ciri entitas yang diacu oleh kata-

kata tersebut. Berdasarkan analisi komponen yang dikemukakan oleh Chaer (1990) 

kata becak, bemo, kuda, dan sapi dapat dijabarkan sebagai kata salah satu satu 

cirinya adalah (–insani). Lebih lengkap dapat dilihat di bawah ini. 

 

becak Bemo 

- bernyawa 

+ beroda tiga 

- bermotor 

- bernyawa 

+ dewasa 

+ bermotor 

 

kuda Sapi 

+ bernyawa 

- insani 

+ menyusui 

+  kendaraan 

+ bernyawa 

-  insani 

+ menyusui 

-  kendaraan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Sumber Data  

Sumber data penelitian ini berupa data tulis yang terdapat dalam dua ragam, 

yaitu ragam fiksi dan nonfiksi  Data tulis berupa karya fiksi berupa cerita pendek, 

sedangkan non-fiksi berupa bahasa dalam harian Kompas. Kaya fiksi diambil dari 

kumpulan  cerita  pendek di Kompas dan kumpulan cerita anak Animation World dan 

Hidung Pinokio Niko.  

 

B.  Pengumpulan Data 

Data penelitian ini berupa satuan lingual yang berkategori nomina atau frasa 

nominal yang mengacu pada entitas insani dan noninsani. Pengumpulan data 

dilakukan dua cara. Untuk data tulis dilakukan dengan dengan cara membaca secara 

seksama sumber data yang dilanjutkan dengan pencatatan data ke dalam kartu data. 

 

C.  Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis data, yaitu metode padan 

dan metode agih (Sudaryanto, 1993). Metode padan yang digunakan adalah teknik 

pilah referensial. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi acuan N dan FN 

yang lekat konteks. Tanpa mengetahui konteks, acuan N dan FN takrif tidak dapat 

diidentifikasi dengan tepat. Misalnya, pronomina persona yang digunakan secara 

deiktis. Metode agih yang digunakan adalah teknik substitusi. Teknik ini digunakan 

untuk mengetahui bentuk dan jenis ekspresi pengacuan.   

 

D. Validitas Data 

Triangulasi dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Menurut Johnson 

dan Christensen (2008) yang juga dinyatakan oleh Denzin dan Lincoln (2009), ada 

empat jenis triangulasi, yaitu (1) triangulasi metode, (2) triangulasi data, (3) 

triangulasi peneliti, dan (4) triangulasi teori. Triangulasi yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah triangulasi data dan triangulasi peneliti. Triangulasi data 

digunakan karena data yang dihadapi berasal dari sumber yang berbeda. Dengan 

perbedaan sumber data itu diharapkan akan diperoleh data yang akurat. Triangulasi 

peneliti digunakan karena dalam penelitian ini melibatkan lebih dati satu peneliti. 

Dengan triangulasi peneliti tersebut diharapkan gejala yang dikaji dapat dijelaskan 

dengan tuntas.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A, HASIL PENELITIAN 

1. Jenis Ekspresi Pengacuan Nomina Insani dan Nomina Noninsani 

 Espresi pengacuan nomina insani dilihat dari sisi jenisnya dapat dibagi 

menjadi dua kelompok besar, yaitu nomina insani bentuk kata dan jenis nomina 

insani bentuk frasa. Jenis ekspresi pengacuan nomina insani berbentuk kata dapat 

dikelompokkan menjadi empat, yaitu pronomina, nomina khusus, dan nomina 

umum, sera deskripsi nama diri.   

 
        

         Jenis 

 

 

Ekspresi 

Pronomina Nomina Khusus 

 
Nomina 

Umum 

Deskripsi 

Nama diri 
Pron.  

Persona 

Pron. 

Tanya Nama 

Diri 

Nomina 

Kekera 

batan 

Pengcuan 

Insani 

Aku, dia, 

ia, 

mereka 

siapa Salman

Pati 

Bapak, 

Ibu 

pelajar 

sopir 

Menteri 

BUMN 

Pengacuan 

Noninsani 

                         

   apa 

Jakarta, 

Bali 

  sapi, 

sapu, 

belati  

Ibu kota,   

 

 

2. Konteks Pengacuan Nomina Insani dan Nomina Noninsani 

Konteks pengacuan nomina insani dan nomina noninsani terbagi dua, yaitu 

konteks intralinguitsik dan konteks ekstralinguistik. Jenis ekspresi pengacuan 

nomina insani dan nomina noninsani yang konteks acuannya berdasarkan konteks 

intralinguistik adalah pronomina persona ketiga dan nomina umum, sedangkan   

jenis ekspresi pengacuan nomina insani dan nomina noninsani yang konteks 

acuannya berdasakan konteks ekstralinguistik adalah nama diri persona dan nama 

diri nonpersona (kota, negara), deskripsi nama diri persona dan nonpersona, 

pronomina persona pertama dan kedua  
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B. Pembahasan 

1. Jenis Ekspresi Pengacuan Nomina 

a. Pengacuan Nomina Insani 

Pengacuan nomina insani dapat dipilah menjadi empat jenis, yaitu pronomina 

per-sona, nomina khusus, nomina umum, dan deskripsi nama diri. Untuk pengacuan 

nomina insani berkategori nomina khusus dapat dipilah lagi menjadi tiga jenis, yaitu 

nama diri, nama kekerabatan, gelar atau jabatan. Keempat jenis pengacuan nomina 

insani tersebut dijabarkan secara lengkap di bawah ini.  

  

1) Pronomina  

Pronomina yang digunakan untuk mengeskpresikan pengacuan nomina insani 

dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu pronomina persona dan pronomina tanya. 

Fungsi pengacuan kedua pronomina tersebut dijabarkan secara rinci di abwah ini. 

 

a) Pronomina Persona 

Pronomina persona merupakan pronomina yang dipakai untuk mengacu pada 

orang. Dari sisi acuannya, pronomina persona dapat dibagi, menjadi tiga, yaitu 

pronomina persona yang digunakan untuk mengacu pada diri sendiri (pronomina 

persona pertama), pronomina persona yang digunakan untuk mengacu orang yang 

diajak bicara (pronomina persona kedua), dan pronomina persona yang digunakan 

untuk mengacu pada orang yang diajak bicara (pronomina persona ketiga).  

Pronomina persona dapat mengacu pada nomina insani apabila pronomina 

tersebut digunakan untuk mengacu penutur, mitra tutur, atau orang yang dibicakan. 

Sebaliknya, pronomina persona yang tidak digunakan untuk mengacu pada orang 

tidak dapat digolongkan sebagai nomina yang beracuan insani. Dengan kata lain, 

pronomina persona akan memperoleh fungsinya sebagai nomina yang beracuan 

insani jika pronomina tersebut digunakan dalam berbahasa. Hal itu dapat dilihat 

pada data berikut ini.  

.  

(1) Aku mengambil kartu kredit milik Kenichi. (Kps, 6/6/2010) 

 

(2) Kemarau paling senang menghabiskan waktunya di sebuah vila 

milik keluarganya di Sukabumi, di mana dia bisa menunggang 

kuda dan berenang di danau tenang. (Kps, 14/4/2010) 
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(3) Teman-teman, Islam mengajurkan untuk menyayangi sesama…. 

Namun bila orang yang kita sayangi tidak menyayangi kita 

bagaimana ? (Kps, 02/01/03) 

 

(4) Wah, betapa bagusnya kedua patung ini,”seru si Saudagar Kaya. Ia 

membeli kedua patung itu. (Kps, 02/01/04) 

 

(5) Sakti mengangkat kedua tangannya pada ronde kedelapan karena 

dia tidak berdaya dihujani pukulan. (Kps, 29/1/2013) 

 

(6) Ahkamad Tamanuruddin merombak lahan marjinal menjadi 

produktif. Para Peneliti, kalangan perbankan dan lembaga 

penelitian berdatangan menemui dia. Mereka memintanya berbagi 

metode bercocok tanam (Kps, 29/1/2013) 

 

Pronomina persona pada data di atas digunakan sebagai ekspresi acuan 

nomina yang berciri insani. Hal itu dapat diketahui dari entitas yang diacu oleh 

pronomina persona aku, kita, ia, dia, -nya, dan mereka. Pronomina persona pertama 

aku dan kita dalam data di atas benar-benar digunakan untuk mengacu entitas insani 

yang berberan sebagai penutur. Pronomina persona dia, ia, -nya dan mereka juga 

digunakan untuk mengacu entitas yang berciri insani, yaitu orang yang dibicakan.   

Pronomina persona tersebut menjadi pengacu nomina insani tidak hanya 

disebabkan pronomina persona tersebut memiliki fungsi bawaan sebagai pengacu 

nomina insani. Fungsi tersebut  juga harus didukung oleh penggunaan pronomina 

persona yang mendukung fungsinya. Ada dua syarat penggunaan pronomina persona 

yang harus dipenuhi agar enjadi pengacu nomina insani. Pertama, pronomina 

persona harus berciri indeksikal (Orilia, 2010). Artinya, pronomina persona 

digunakan secara deiktis. Hal itu tampak dari acuan pronomina persona tersebut 

yang dapat berpindah-pindah. Kata aku dan kita dapat mengacu kepada siapa saja 

yang berperan sebagai penutur. Kata mereka juga dapat mengacu kepada siapa saja 

yang berperan sebagai entitas yang dibicarakan oleh interlokutor.  

Menurut Orilia (2010), pronomina persona tersebut akan kehilangan ciri 

indeksikal jika digunakan dalam bentuk metalingual seperti yang dicontohkannya 

di bawah ini.   

(a)  “I” is a pronoun. 

Pronomina persona “I” tidak digunakan sebagai bentuk tunggal, yaitu sebagai 

nomina unik yang hanya mengacu satu entitas tertentu dan tidak berciri indeksikal 
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karena pronomina “I” sama sekali tidak mengacu entitas mana pun. Pronomina 

persona tersebut hanya sebatas sebagai kata yang didefinisikan.  

  Kedua, pronomina persona yang digunakan secara anaforis harus mengacu 

entitas yang sudah maujud sebagai acuan (Karttunen, 1976). Artinya,  pronomina 

persona baru berhasil menjalankan fungsinya sebagai nomina takrif  jika anteseden 

yang diacunya telah maujud sebagai acuan. Untuk dapat maujud sebagai acuan, 

anteseden harus berada dalam kalimat yang mengandung proposisi positif. Menurut 

Karttunen (1976), proposisi positif akan menyebabkan anteseden telah siap untuk 

diacu, sedangkan proposisi negatif akan menyebabkan anteseden belum siap untuk 

diacu sehingga tidak memungkinkan digunakan pronomina persona untuk meng-

acunya. Ia menjelaskannya dengan memberi contoh  di bawah ini. 

(b) Bill doesn’t have a car.  *It is black. (Karttunen, 1976: 4) 

Pronomina persona it tidak dapat digunakan sebagai pengacu untuk FN a 

car karena FN tersebut belum maujud sebagai acuan. Penyebabnya adalah FN a 

car berada dalam kalimat yang mengandung proposisi negatif.  

 

b) Pronomina Tanya 

Pronomina tanya merupakan salah satu kata yang dapat digunakan untuk 

mengacu entitas yang berciri insani. Dalam pandangan Alwi et al (1998) kata tanya 

siapa digunakan untuk menanyakan orang. Dengan kata lain, pronomina tersebut 

mengacu entitas yang tidak hanya berciri hidup, tetapi juga berciri manusia. Hal itu 

dipertegas oleh Kridalaksana (1986) bahwa pronomina tanya siapa mengacu pada 

orang yang belum takrif. Simpulan itu dapat dilihat dari data berikut ini.  

  

(7) Mainan siapa ini?  (Kps, 23/ 11/2010) 

(8) Siapa yang ulang tahun? (Kps, 5/12/5/2011) 

 

Kata tanya siapa pada kedua data di atas difungsikan untuk menanyakan 

entitas yang berciri insani. Hal itu dapat dibuktikan dengan memberi jawaban atas 

pertanyaan  pada kedua data tersebut. Jawaban  Mainan ini milik Agus untuk 

pertanyaan data (7 ) dan jawaban Dewi yang ulang tahun untuk  pertanyaan data (8 ). 

Dari jawaban itu dapat dikatakan bahwa siapa mengacu pada Agus dan Dewi. Kedua 

entitas itu memiliki ciri insani. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kata tanya 

siapa pada kedua data tersebut digunakan untuk mengacu entitas yang berciri insani.  
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2) Nama Diri 

Nama diri adalah nomina yang digunakan untuk melabeli suatu entitas. Label 

tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengidentifikasi setiap entitas. 

Entitas yang dapat dilabeli tidak hanya persona, tetapi juga entitas nonpersona, 

misalnya nama kota, nama negara, nama institusi, dan nama gunung.  

Secara alamiah identitas acuan nama diri telah jelas bagi mitra tutur sehingga 

tidak memerlukan bentuk lingual lain sebagai pemarkah takrif. Oleh karena itu, 

nama diri menjadi satu-satunya pemarkah yang dapat dijadikan petunjuk bagi mitra 

tutur untuk mengidentifikasi entitas yang dilabelinya. 

Di antara jenis nama diri di atas, nama diri persona merupakan jenis nama 

diri yang digunakan untuk mengidentifikasi orang yang dikenali oleh penutur. 

Dengan kata lain, nama diri persona merupakan nomina yang digunakan untuk 

mengacu entitas yang berciri insani. Entitas yang diacu oleh nama persona umumnya 

adalah orang kedua dan orang ketiga, tetapi dalam konteks tertentu tidak menutup 

kemungkinan nama persona digunakan untuk mengacu orang pertama. Berikut ini 

adalah data yang menunjukkan nama diri yang digunakan untuk mengacu entitas 

yang berciri insani.   

 

(9) Kematian Tubagus Setia Sakti di ring tinju menyisakan luka 

mendalam. (Kps, 29/1/2013) 

 

(10) Dua jam sebelum tengah malam, biasanya Pita mulai sibuk 

mengelap sisa-sisa makanan dan tuak yang tertumpah di atas meja. 

(Kps, 8/1/2010) 

 

(11) Menteri Dalam Negeri, Gumawan Fauzi menyarankan Bupati 

Garut Aceng HM Fikri mundur Menurut kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan NTT kenaikan bahan kebutuhan 

pokok menjelang hari raya itu biasa (Kps, 12/12/12:22) 

 

(12) Presiden Susilo Bambang Yudoyono didampingin ketua KPK dan 

Menteri Hukum dan Ham saat menghadiri hari Hak azazi Manusia di 

Istana negara (Kps, 11/12/12:3) 

 

Nama diri Tubagus Setia Sakti pada (9) digunakan untuk mengacu entitas 

orang yang berjenis laki-laki, sedangkan nama diri Pita (10) mengacu entitas orang 

yang berjenis perempuan. Keduanya mengacu entitas yang berciri insani. Hal itu 

diperkuat oleh pendapat Abbott (2010) yang menyatakan bahwa nama diri beracuan 
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unik karena hanya mengacu satu entitas dan mitra tutur dapat mengidentifikasi 

acuannya sebagai entitas yang berciri insani. Dalam konteks itu mitra tutur 

mengetahui nama diri yang digunakan penutur adalah adalah nama diri persona, 

bukan nama diri nonpersona. Kedua, mitra tutur mengetahui nama diri persona 

tersebut mengacu individu berjenis kelamin tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh 

mitra tutur dari interaksi dengan lingkungannya. Menurut Van Langendonck (2007), 

seorang anak dapat membedakan nama wanita dan nama laki-laki karena penge-

tahuan tentang hal itu dibentuk oleh lingkungannya. Setiap lingkungan masyarakat 

bahasa memiliki cara untuk membedakan nama perempuan dan nama laki-laki, nama 

manusia dan nama bukan manusia (binatang piaraan, tumbuhan).  

Nama diri pada (8) dan (9) sedikit berbeda dengan dua data sebelumnya. 

Dalam kedua data tersebut nama diri persona didahuli oleh jabatan yang disandang 

oleh entitas pemilik nama diri tersebut.  Konstruksi nama diri persona  Menteri 

Dalam Negeri, Gumawan Fauzi, Bupati Garut Aceng HM Fikri, Presiden Susilo 

Bambang Yudoyono  berbetuk apositif dekat. Dalam konstruki tersebut jabatan dan 

nama diri persona mengacu entitas yang sama. Nomina Menteri Dalam Negeri 

memiliki acuan yang sama dengan nama diri persona. Nomina   Bupati Garut  juga 

memiliki acuan yang sama dengan nama diri persona Aceng HM Fikri.  Demikian 

juga nomina  Presiden  beracuan sama dengan nama diri persona Susilo Bambang 

Yudoyono.    

Lebih lanjut dinyatakan oleh Russell (1905) bahwa nama diri merupakan 

bentuk pendek deskripsi takrif sehingga nama diri dianggap sebagai wakil deskripsi 

takrif. Nama diri Scott adalah bentuk pendek dari deskripsi takrif the author of 

Waverley. Sebagai bentuk pendek, Scott dapat mewakili makna yang terkandung 

dalam deskripsi the author of Waverley. Untuk dapat menjadi wakil nama deskripsi 

takrif harus benar. Dalam pandangan Bach (1987:61) bentuk deskripsi takrif 

lengkap disebut ekspresi acuan karena mengacu objek yang unik. Dalam pan-

dangan Russell, nama harus benar dan nyata sehingga dapat diobservasi menjadi 

pengetahuan. Jika nama diri itu benar, deskripsi takrif yang berdasarkan nama diri 

itu akan berekuivalen dengan nama diri.  

Dalam kaitan itu. Frege (1948) menyatakan bahwa konstruksi yang demi-

kian dapat dirumuskan menjadi a = b. Salah satu unsur dari keduanya dapat dipasti-

kan merupakan nama diri. Dalam pandangan Kripke (1972) keduanya bukan 
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sinonimi meskipun memiliki acuan yang sama. Oleh karena itu, penutur dapat 

menggunakan salah satu unsur FN apositif, yaitu deskripsi takrif atau nama diri 

persona karena kedua unsur tersebut mengacu individu yang sama (Keizer, 2007). 

Dari jabaran di atas dapat dinyatakan bahwa nama diri persona akan 

menjadi ekspresi pengacu nomina insani jika  nama diri persona di atas digunakan 

sebagai label untuk memberi identitas pada individu yang memiliki nama tersebut. 

Label tersebut diberikan dengan sengaja oleh anggota masyarakat sebagai identitas 

individu pemilik label tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada kemiripan nama, 

bahkan kesamaan nama, nama-nama tersebut tetap hanya mengacu satu individu 

tertentu dengan semua properti yang melekat pada nama tersebut. Artinya, setiap 

nama merupakan representasi keberadaan setiap individu di dunia nyata. Kripke 

(1972) menggunakan istilah baptis untuk mengonsepsi label yang diberi oleh 

komunitas masyarakat seperti juga nama baptis yang diberikan dengan sengaja dan 

diketahui oleh komunitas masyarakatnya. Dengan kata lain, setiap nama persona 

yang digunakan mengacu entitas yang sudah maujud. Ciri itu membatasi nama 

persona yang individu pemilik nama tersebut belum maujud di dunia nyata. Nama 

persona yang pemilik nama itu belum maujud tidak dapat dikata-kan sebagai nomina 

takrif karena acuan yang dimaksud oleh nama diri tersebut belum ada. 

Dalam konteks tertentu, misalnya dalam cerita fiksi, nama diri persona 

diwujudkan dalam bentuk nama benda nonmanusia. Ha itu dimungkinkan jika dalam 

konteks tersebut apapun dapat berbicara sebagaimana manusia. Hal itu dapat 

ditemukan dalam data berikut ini. sangat mungkin mengacu pada benda  

 

(13) Esoknya Patung Menyeramkan duduk menyendiri. Dia sibuk 

melukis. Lima malam dia mencurahkan seluruh kemampuan 

gambarnya. Ketika selesai, digulungnya lukisan itu baik-baik. 

Lalu ia berkata pada Tikus Merah. (02/01/04) 

 

3) Nomina  Kekerabatan 

Salah satu jenis nomina yang digunakan untuk mengacu entitas yang berciri 

insani adalah nomina kekerabatan. Nomina jenis ini digunakan untuk mengacu orang 

pertama atau menyapa orang kedua baik yang memiliki hubungan kekerabatan 

maupun tidak memiliki hubungan kekerabatan. Dalam penggunaannya, nomina 

kekerabatan seringkali diikuti oleh nama diri, dalam konstruksi seperti itu, nomina 
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kekerabatan berfungsi sebagai penghormat. Penggunaan nomina kekerabatan 

sebagai pengacu nomina berciri insani dapat dilihat pada data berikut ini. 

 

(14) Seorang anak kecil berlari-lari menghampiri tukang es lilin. “Pak, 

beli,” katanya sambil menyerahkan sekeping uang logam. (03/02/14) 

 

(15)  “Memang kalau orang pintar banyak uangnya ya Pak?” (03/02/16) 

 

(16) “Ha… ha… ha… “bapaknya Salman tertawa geli. “Iya deh, 

terima kasih ya? Nih, Bapak kasih uang. Simpan baik-baik 

ya? Kalau benar-benar perlu sekali baru kamu gunakan.” 

(03/02/16) 

 

 

Nomina kekerabatan pak pada data (12) dan (13) digunakan untuk mengacu 

mitra tutur. Dalam konteks itu mitra tutur adalah entitas yang berciri insani. Pada 

data (12) nomina Pak digunakan untuk mengacu mitra tutur (tukang es lilin) yang 

tidak memiliki hubungan darah dengan penutur. Sebaliknya, pada data (13) nomina 

Pak digunakan untuk mengacu entitas yang memiliki hubungan darah, yaitu orang 

tua laki-laki penutur.  

Kedua data di atas berbeda dengan data (14). Pada data tersebut nomina 

Bapak digunakan untuk mengacu orang pertama, yaitu penutur. Dalam konteks 

tersebut penutur adalah entitas yang memiliki ciri insani, yaitu orang tua laki-laki 

mitra tutur. Dengan kata lain, entitas yang diacu oleh nomina Bapak memiliki 

hubungan darah dengan mitra tutur.   

   

4) Deskripsi Nama Diri 

Pengacuan orang ketiga tidak selalu menggunakan pronomina persona ketiga. 

Apabila penutur dan mitra tutur sudah mengetahui entitas orang ketiga, nama 

persona akan dipilih untuk mengidentifikasi orang ketiga. Identifikasi acuannya 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan deskripsi takrif yang menyertai 

nama persona sebagai bentuk apositifnya dan berdasarkan nama diri yang digunakan 

oleh penutur. 

 

(17) Presiden ke Madiun dalam rangka kunjungan kerja (Kps, 

12/12/12:18) 

 

(18) Saya meminta supaya Menteri Pekerjaan Umum supaya 

mempercepat pembangunan (Kps, 12/12/12) 
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(19) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mendukung saran agar Aceng mundur dari jabatannya (Kps, 

12/12/12) 

 

Nomina presiden, Menteri Pekerjaan Umum Menteri, dan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  pada ketiga data di atas merupakan 

deskripsi nama diri yang mengacu pada entitas tertentu yang berciri insani. 

Deskripsi tersebut merupakan properti dari nama diri yang memiliki deskripsi 

tersebut. Oleh karena itu, deskripsi nama diri dengan nama diri memiliki acuan 

yang ekuivalen. Sebagaimana dinyatakan oleh Frege (1948)  bahwa deskripsi nama 

diri secara semantik adalah ekuivalen dengan nama diri. Frege menganggap des-

kripsinama diri adalah properti yang dimiliki oleh nama diri. Artinya, deskripsi 

nama diri adalah makna nama diri sepanjang deskripsi takrif mengungkapkan fakta 

atau properti yang benar. 

Dalam pandangan Russell (1905:479; 1951: 51-52) sebagai filosof 

empirisme, ia memandang semua pengetahuan diperoleh melalui pengamatan 

langsung (acquaintance), termasuk nama diri. Lebih lanjut Russell berpendapat 

bahwa nama diri berekuivalen dengan deskripsi takrif. Keduanya menunjuk satu 

entitas secara pasti. Misalnya, nama  Scott dan deskripsi takrif the author of 

Waverley  memiliki nilai kebenaran yang sama dan bermakna sama. FN the author of 

Waverley  adalah identifikasi nama diri Scott dan faktanya Scott adalah pengarang 

Waverley. Dalam konteks yang identik tersebut, Scott dan deskripsi takrif the author 

of Waverley dapat bersubtitusi. Hal itu dimungkinkan karena keduanya tidak hanya 

identik, tetapi juga yang satu membenarkan yang lain.   

Deskripsi nama diri sebagai salah satu bentuk deskripsi takrif (definite 

description) digunakan untuk mengacu satu entitas tertentu. Dalam pandangan 

Russell (1905) deskripsi nama diri harus ekuivalen dengan nama diri. FN the father 

of Charles adalah deskripsi nomina yang memiliki ekuivalensi dengan individu yang 

dimaksud oleh FN tersebut. Searle (1958) juga menyatakan bahwa deskripsi takrif 

yang mengacu nama diri merupakan makna nama diri tersebut. Searle juga mengakui 

bahwa nama diri adalah bentuk deskripsi singkat (shorthand decription), sedangkan 

deskripsi takrif merupakan bentuk lengkapnya 

Dalam hubungan itu, Kripke (1972) membedakan deskripsi nama diri 

dengan nama diri. Deskripsi nama diri  beracuan tidak pasti (non-rigid), sedangkan 
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nama diri beracuan pasti (rigid). Artinya, deskripsi nama sangat mungkin mengacu 

entitas yang berbeda. Sebaliknya, nama diri hanya mengacu satu individu secara 

pasti. Misalnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  bukan satu-

satunya untuk ekspresi nama diri Linda Amalia. Dengan kata lain, setiap deskripsi 

nama diri yang mengekspresikan sifat individu yang berkelompok kemungkinan 

besar akan dapat menunjuk individu yang berbeda dari lingkungan yang berbeda-

beda.  

Kripke juga menyatakan bahwa deskripsi takrif merupakan suatu kesatuan, 

yang sebelumnya bersifat analitik dan a priori. Jika demikian, deskripsi takrif 

merupa-kan cara penyajian acuan yang pasti tanpa harus bersinonim dengan nama 

diri. Misalnya, the bringht morning star in the eastern sky mengacu secara pasti pada 

planet Venus. Untuk mengacu secara pasti, deskripsi takrif harus benar dan dapat 

menentukan objek nyata. 

 

b. Pengacuan Nomina Noninsani 

1) Nama Diri  

Nam diri yang digunakan untuk mengacu entitas yang berciri noninsani adalah 

nama diri selain nama diri persona. Sebagaimana dinyatakan oleh Anderson 

(2007:171) bahwa nama diri tidak hanya berwujud nama persona, tetapi juga dapat 

berupa nama kota dan negara, nama produk, nama planet, dan nama  institusi. 

Namun, secara tradisional kelas utama nama diri terbagi atas dua kelas, yaitu nama 

persona dan nama tempat (Van Langendonck, 2007).  

Quirk dkk. (1985) juga membagi empat  kelompok nama diri, yaitu (1) nama 

diri persona, (2) nama diri yang temporal, (3) nama diri geografi, dan (4) nama diri 

tempat yang berstruktur nama diri dan deskripsi nomina umum. Nama diri yang 

difungsikan sebagai pengacu nomina noninsani dapat dilihat pada data berikut ini.  

 

(20) Namun, hal itu belum tentu menimbulkan rob atu memicu banjir 

besar di Jakarta. (Kps, 25/1/2013) 

 

(21) Peredaran narkotika di Indonesia kian mengkhawatirkan. (Kps, 

29/1/2013) 

 

(22) Ia menginjakkan kaki pertama kali di Flores. Namun pada akhirnya ia 

jatuh cinta pada Toraja. (Kps, 25/1/2013) 
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Nomina Jakarta, Indonesia, dan Flores pada ketiga data di atas tidak 

difungsikan untuk mengacu entitas yang berciri noninsani. Nomina Jakarta, 

Indonesia, dan Flores adalah nama diri tempat, tepatnya nama kota dan nama 

negara. Kedua jenis nama diri tersebut sama sekali tidak memiliki ciri hidup dan ciri 

manusia.   

 

2) Nomina Umum 

 

Salah satu kata yang digunakan untuk mengekspresikan pengacuan nomina 

noninsani adalah nomina umum. Nonina ini secara semantik memiliki acuan berciri 

noninsani. Berikut ini nomina umum yang dimaskud.  

 

(23)  Farida mendekati pintu dan mengetuknya (Kompas 

04/2010/086/PI) 

(24)  Segera ia potong dua sayapnya itu dengan belati. (Kps, 3/3/2010) 

(25)  Surat itu kuselipkan di bawah pot bunga di samping wastafel  

 Restoran Miraza lantai 1 yang tersembunyi. (Kps, 16/6/2010) 

(26)  Seseorang membawa sapu lantas menyapu lantai. (Kps, 

12/5/2010) 

 

Kata pintu, belati, surat, dan sapu pada keempat data di atas berkelas 

nomina. Secara semantik, keempat kata tersebut memiliki acuan, yaitu mengacu pada 

entitas yang berciri noninsani. Keempat kata tersebut digunakan secara lugas untuk 

mengacu benda tak hidup, yaitu entitas  yang disebut sebagai pintu, surat, sapu, dan 

belati.   

 

3) Deskripsi Nama Diri 

Deskripis nama diri selain berekuivalen dengan nama diri yang mengacu 

pada entitas yang berciri insani sebagaimana dibahas di atas, acuan deskripsi nama 

diri juga dapat berekuivalen dengan nama diri nonpersona. Dalam konteks tersebut, 

deskripsi nama diri difungsikan untuk mengacu entitas yang berciri noninsani. 

Deskripsi nama diri tersebut dapat dilihat pada data berikut ini.  

 

(27) Selain keragaman budaya, Negeri Sakura memiliki sejumlah tempat 

wisata menakjubkan yang mampu membuai para wisatawan (10/1/13) 
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(28) Berlibur ke Bali sudah biasa bagi sebagian anak muda. Selain relatif 

mudah dijangkau dan memiiki  keistimewaan yang terkenal seantero 

dunia. Pulai Dewata memang sejak lama menjadi dareah tujuan wisata 

favorit. 

 

(29) Ibu Kota sudah terkpung banjir. (23/1/13) 

 

   Nomina Negeri Sakura, Pulau Dewata, dan Ibu Kota pada ketiga data di 

atas merupakan deskripsi nama diri tempat. Nomina Negeri Sakura merupakan 

deskripsi nama diri Jepang, Pulau Dewata untuk Bali, dan Ibu Kota untuk Jakarta. 

Deskripsi nama diri tersebut bersifat unik karena hanya dapat mengacu pada satu 

entitas saja. Nomina  Negari Sakura tidak akan pernah digunakan untuk mengacu 

selain Jepang. Demikian juga Pulau Dewata  hanya digunakan untuk mengacu Bali. 

Namun, acuan deskripsi nama Ibu Kota tidak selamanya mengacu pada Jakarta. 

Dalamm konteks di atas memang hanya mengacu pada Jakarta. Akan tetapi, dalam 

konteks lain dapat digunakan untuk mengacu selain kota Jakarta. Hal itu disebabkan 

setiap negara memiliki ibu kota. Dengan demikian, sebutan ibu kota memungkinkan 

mengacu kota manapun yang dapat berkedudukan sebagai ibu kota.  

 

4) Pronomina Penanya 

Dalam bahasa Indonesia selain kata tanya siapa yang digunakan untuk 

menanyakan orang, terdapat pula kata tanya yang difungsikan untuk menanyakan 

nama atau entitas yang noninsani, yaitu apa.  Dari sudut pandang semantis kata tanya 

apa  tidak memiliki denotata yang berciri insani. Hal itu dapat diketahui dari konsep 

kata apa dalam kamus. Kata tanya tersebut memiliki tujuh makna, yaitu (1) sebagai 

pronomina penanya untuk menanyakan nama (jenis, sifat) sesuatu  (2) sebagai kata 

tanya untuk pengganti sesuatu   (3)  sebagai kata tanya untuk menanyakan pertalian 

kekeluargaan (4) sebagai pronomina pengganti sesuatu yg kurang terang; pengganti 

barang sesuatu (5) sebagai bentuk hormat untuk menghaluskan permintaan; (6) untuk 

mendahului kalimat tanya; dan (7) menyatakan makna pilihan (atau). Dari tujuah 

makna kata tanya tersebut tak satupun yang digunakan untuk menyatakan entitas 

yang berciri insani. Hal itu secara konkret dapat dilihat pada data berikut ini.  

 

 (30)  Saya tidak tahu Nita kemarin makan apa. (Kps/01/2010/078/MSIB) 

        (31) Lho, memangnya Yu bawa apa? (Kompas/08/2011/148/DPP) 
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Kata tanya apa pada kedua data di atas digunakan untuk menanyakan entitas 

yang berciri non insani. Hal itu dapat dibuktikan dengan memberi jawaban atas 

pertanyaan pada kedua data. Kalimat (30) dapat dijawab dengan roti, nasi, atau  

entitas apapun yang lazim dapat dimakan. Kalimat (31) dapat dijawab dengan kata  

baju atau beras. Kata nasi, roti, baju, dan beras merupakan pengganti kata apa. 

Secara semantik memang kedua kata di atas tidak memiliki denotata +insani atau –

insani, tetapi kata tanya tersebut difungsikan untuk menyanakan entitas yang berciri 

–insani. Oelh karena itu, kedua kata tanya tersebut dapat digolongkan sebagai 

nomina yang digunakan sebagai pengacu nomina noninsani.  

 

2. Konteks Pengacuan Nomina Insani dan Nomina Noninsani 

Konteks pengacuan nomina insani dan nomina noninsani dapat dipilah 

menjadi dua, yaitu konteks intralinguistik dan konteks ekstralinguistik. Kedua 

konteks pengacuan tersebut diuraikan secara rinci di bawah ini.  

 

a. Konteks Pengacuan Intralinguistik 

Konteks pengacuan intralinguistik dikonsepsi sebagai identifikasi acuan 

sebuah nomina berdasarkan hubungan antar bentuk lingual dengan bentuk lingual 

lainnya dalam sebuah teks atau hubungan antara kata dengan acuan yang ada di luar 

bahasa. Koteks pengacuan tidak melibatkan konteks tuturan (penutur dan mitra 

tutur) penentuan acuan semata-mata didasarkan atas hubungan antarlingual dalam 

sebuah teks. Jenis ekspresi pengacuan nomina insani dan nomina noninsani yang 

acuannya didasarkan pada konteks intralingistik meliputi, pronomina person ketiga 

dan  nomina umum. Keduanya dapat dilihat pada data berikut ini.  

(32)    Keiko berkenalan dengan teman toraja tanpa sengaja. Tahun 1994 

ia diajak temannya ke Indonesia. Mereka pergi selama dua minggu 

ke Sumba, Nusa Tenggara Timur. (Kps, 25/1/2013) 

 

(33)  Kaki kanannya terlindas roda truk hingga luka parah dan nyaris 

lumpuh.  (Kps, 21/1/2013) 

 

Pada data (32) pronomina persona ia dan mereka dapat diketahui acuannya 

berdasarkan hubungan antarlingual dalam teks tersebut. Secara anaforis pronomina 

persona ia mengacu pada diri Keiko, sedangkan mereka mengacu pada diri Keiko 

dan teman Keiko. Kedua entitas yang diacu oleh pronomina tersebut adalah entitas 

yang berciri insani. Sebaliknya pada data (33) nomina umum kaki dan  roda mengacu 
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pada entitas yang disebut kaki dan roda secara semantik. Identifikasi acuan nomina 

cukup berdasarkan hubungan antarkata dalam teks tersebut. 

 

b. Konteks Pengacuan Ekstralinguistik 

Identifikasi acuan berdasarkan konteks ekstralinguistik melibatkan konteks 

yang lebih kompleks. Untuk mengidentifkasi acuan nomina yang terikat konteks 

ekstralinguistik diperlukan pengetahuan tentang siapa penutur dan mitra tutur. Tanpa 

mengetahui keduanya, acuan nomina sulit untuk diidentifkasi. Jenis ekspresi 

pengacuan nomina insani dan nomina noninsani yang acuannya berdasarkan konteks 

ekstralinguistik mencakup pronomina persona pertama dan kedua, nama diri, dan 

deskripsi nama diri. Ketiga jenis ekspresi pengacuan nomina tersebut dapat dilihat 

pada data berikut ini.  

(34)  Menurut Presiden, Nabi Muhammad memberikan keteladanan 

tentang bagiamana masyarakat perlu menghormati perbedaan 

dan tidak melakukan kekerasan. (Kps, 25/1/2013). 

 

      (35) Gubernur DKI akan melalukan evaluiasi atas keamanan gedung 

di jakarta untuk menghadapi banjir dan kebakaran (Kps, 

20/1/2013) 

 

     (36) Jusuf Kalla mengatakan , Indonesia bangsa yang besar dan 

memiliki kekayaan yang luar biasa. (Kps, 20/1/2013) 

 

      (37) Namun bila orang yang kita sayangi tidak menyayangi kita 

bagaimana ? (KSA:03) 

 

      (38)  Kalian kelihatan segar di pagi ini,” (KSSK:21) 

 

 Acuan deskripsi nama diri presiden dan gubernur DKI hanya dapat 

diidentifikasi dengan tepat jika diketahui kapan tuturan itu diucapkan dan oleh siapa. 

Acuan nomina presiden dapat mengacu pada siapapun yang menjabat sebagai 

presiden. Acuan nomina tersebut tidak dapat diketahui jika tidak diketahui siapa 

penutur dan kapan uturan itu diucapkan. Dalam konteks (34) nomina presiden 

mengacu pada nama diri Susilo Bambang Yudoyono karena diucapkan oleh orang 

Indonesia pada wakru sekarang, tahun 2013. Apabila diucapkan pada tahun 1997 

tentu saja berbeda acuannya. Identifikasi acuan deskripsi nama diri gubernur DKI 

juga sangat terikat oleh waktu pertuturan. Jika deskripsi nama diri itu diucapkan 
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tahun 2013, nomina tersebut mengacu nama diri Jokowi. Hal itu berbeda jika 

diucapkan tahun 2011.  

Identifikasi nama diri Jusuf Kalla pada data (36) melibtakan konsep 

praanggapan. Penutur mengangap mitra tutur mengetahui identitas entitas yang 

disebut dengan nama Jusuf Kalla. Nama   Jusuf Kalla bukanlah sekedar nama orang 

laki-laki, tetapi nama itu hanya mengacu pada satu identitas sebagaimana yang 

dimaksud penutur. Oleh karena itu, identifikasi nama diri juga melibatkan 

pengetahuan umum bersama antara penutur dan mitra tutur.  

Pronomina persona kita dan kalian pada data (37) dan (38) merupakan 

pronomina persona pertama dan kedua jamak. Identifikasi acuan pronomina tersebut   

hanya dapat dilakukan jika diketahui penutur dan mitra tutur. Ha itu terkait dengan 

ciri pronomina persona sebagai bentuk indeksikan yang memungkinkan acaunnya 

berganti-ganti. Sebagiaman yang dinyatakan oleh Abbott (2010:2) bahwa  referen 

tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang semantik. Referen juga dapat dilihat 

dari sudut pandang pragmatik Dari sudut pandang pragmatik, referen merupakan 

ekspresi linguistik yang digunakan untuk mengidentifikasi yang dikatakan penutur. 

Referen menjadi fenomena pragmatik sepanjang referen itu dikaitkan dengan 

penggunaan bahasa. Hal itu selaras dengan karakter pragmatik yang mengamati 

penggunaan bahasa (use of language). Dalam konteks itu, referen akan 

menghubungkan tiga relasi, yaitu penutur, penggunaan ekspresi, dan identitas 

entitas. Ketiganya dapat dirumuskan menjadi “penutur x menggunakan ekspresi y 

untuk mengidintifikasi entitas z”. 

Lebih lanjut Kaswanti Purwo (1984) menyatakan bahwa identifikasi acuan 

pronomina persona disesuaikan dengan konteks penggunaan. Menurutnya, ada dua 

konteks penggunaan pronomina persona, yaitu endofora dan eksofora. Pronomina 

persona yang digunakan secara endoforis, identifikasi acuannya dapat diketahui 

berdasarkan hubungan antarlingual dalam tuturan atau dalam teks. Pronomina 

persona yang digunakan secara eksoforis, identifikasi acuannya berdasarkan 

konteks luar tuturan (ekstralinguistik). Dalam konteks tersebut, hal yang harus 

diperhatikan adalah pertukaran peran antara penutur dan mitra tutur. Pronomina 

persona pertama dan kedua selalu eksofora, sedangkan pronomina persona ketiga 

pada umumnya endofora (Kaswanti Purwo, 1984). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan  pada bab IV dapat ditarik dua 

kesimpulah sebagai berikut. 

1. Ekspresi pengacuan nomina insani dan nomina noninsani dapat digolongkan 

menjadi empat jenis. Ekspresi pengacuan nomina insani terdiri atas 

pronomina persona dan pronomina tanya, nama diri dan nomina kekerabatan, 

nomina umum, dan deskripsi nama diri. Sebaliknya, ekspersi pengacuan 

nomina noninsani terdiri atas tiga jenis, yaitu nama diri, nomina umum, dan 

deskripi nama diri.  

 

2. Konteks pengacuan nomina insani dan nomina noninsani terbagi dua, yaitu 

konteks intralinguistik dan konteks ekstralinguistik. Jenis ekspresi pengacuan 

nomina insani dan nomina noninsani yang konteks acuannya berdasarkan 

konteks intralinguistik adalah pronomina persona ketiga dan nomina umum. 

Adapun jenis ekspresi pengacuan nomina insani dan nomina noninsani yang 

konteks acuannya berdasarkan konteks ekstralinguistik adalah nama diri 

persona dan nama diri nonpersona (kota, negara), deskripsi nama diri persona 

dan nonpersona, pronomina persona pertama dan kedua  

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana disimpulkan di atas dapat 

dikemukakan beberapa saran berikut ini. 

1. Dalam komunikasi, baik lisan maupun tulis, hendaknya pentur mem-

pertimbangkan berbagai aspek penggunaan kata yang secara semantik berciri 

insani atau noninsani dan kata atau frasa yang difungsikan untuk mengacu 

entitas yang bericir insani atai noninsani. Ketepatan pemilihan kata atau frasa 

tersebut dapat mendukung keberhasilan tindak komunikasi. 
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2.  Penggunaan nomina insani dan noninsani hendaknya memperhatikan konteks 

pengacuannya. Hal itu didasarkan atan pertimbangan bahwa sebagian acuan 

kata baru dapat diidentifikasi berdasrkan konteks ekstralinguitik dan sebagian 

lagu dapat diketahui berdasarkan konteks intralinguistik. Bahkan untuk 

beberapa frasa yang digunakan untuk mengacu entitas yang berciri insani 

atau noninsani harus mempertimbangkan aspek presuposisi atau praanggapan 

yang benar, yaitu yang dapat dipahami bersama antara penutur dan mitra 

tutur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abbott, Barbara. 2010. Reference. New York: Oxford University Press. 

 

Alwi, Hasan et al.  1998. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai 

Pustaka. 

 

Barker, Chris. 1995  Possessive Descriptions. Stanford, Ca.: CSLI Publications.   

 

Bhat. D.N.S. 2004. Pronouns. New York: Oxford University Press. 

 

Carlson, Gregory. 2005. “Reference” . dalam L.R Horn dan G. Ward (ed) The 

Handbook of Pragmatics. Oxford: Blackwell.  

 

Chaer, abdul. 1990. Pengantar semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Cruse, D. Alan. 2000. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and 

Pragmatics. Oxford : Oxford University Press. 

 

Donnellan, Keith S. 1966. “Reference and Definite Descriptions” dalam 

PhilosophicalReview (75), 281-304. 

 

 --------. 1972. “Proper Name and Identifying Descriptions” Dalam Donald 

Davidson dan Gilbert Harmon (editor) Semantics of Natural Language, 

356-79. Dordrecht: Reidel. 

 

Frege, Gottlob. 1980. On Sense and Reference bentuk terjemahan dari the 

Philosophical Writings of Gottlob Frege, oleh Peter Geach and Max Black. 

Oxford : Blacwell.   

 

Karttunen, Lauri (1976): Discourse Referents, in: J. McCawley (ed.): Syntax and 

Semantics 7: Notes from the Linguistic Underground, New York: Academic 

Press, 363-386. 

 

Keizer, Evelien. 2007. The English Noun Phrase:  The Nature of Linguistic 

Categorization. Cambridge: Cambridge University Press 

 

Kreidler, Charles W. 1998. Introduction English Semantics. London : Rotledge. 

 

Kridalaksana, Harimurti. 1984. Kamus Linguistik. Jakarta : Gramedia. 

 

Kripke, Saul. 1977.Speaker’s Reference and Semantic Reference, in: P.A. French, 

T.E. Uehling & H.K. Wettstein (eds.): Contemporary Perspectives in 

thePhilosophy of Language, Minneapolis: University of Minnesota Press, 

6-27. 

 

Löbner, Sebastian. 1985. “Definites” dalam Journal of Semantics (4), 279-326. 



30 
 

--------. 2003. Definite Associative Anaphora, ms, URL: http://user.phil-fak.uni-

duesseldorf.de/~loebner/publ/DAA-03.pdf   

 

Lyons, Cristoper. 1999. Definitnees. New York : Cambridge University Press. 

 

Orilia, Francesco. 2010. Singular Reference: A Descriptivist Perspective. New 

York : Springer. 

 

Purwo, Bambang Kaswanti. 1984. Deiksis Persona dalam Bahasa Indonesia. 

Jakarta:Gramedia 

 

Quirk, R.  Greenbaum, G. Leech dan J. Svartvik. 1985. A Comprehensive 

Grammar of the English Language. London : Longman. 

 

Russell, Bertrand. 1905. “On Denoting” dalam  Mind, New Series, Vol. 14, No. 56. 

(Oct., 1905), pp. 479-493. New York: Oxford University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://user.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~loebner/publ/DAA-03.pdf
http://user.phil-fak.uni-duesseldorf.de/~loebner/publ/DAA-03.pdf

	COVER PENELITIAN PAYUNG.pdf
	DAFTAR IS1 Nomina.pdf
	EKSPRESI PENGACUAN NOMINA INSANI DAN NONINSANI.pdf
	LAPORAN JADI  Ekspresi Pengacuan Nomina Insani.pdf

