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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh 

para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri (Kridalaksana dalam Chaer, 2003 : 32 ). Dengan bahasa 

manusia dapat mengungkapkan ide, gagasan, isi pikiran, realitas dan 

sebagainya. Bahasa juga memegang peranan penting dalam bidang 

komunikasi, terutama komunikasi antar manusia baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Hal inilah yang membuat bahasa sangat dibutuhkan manusia 

sebagai alat pencapaian maksud dan alat penyampaian informasi. 

Salah satu fungsi bahasa bagi manusia adalah sebagai alat komunikasi. 

Dalam kehidupan sehari-harinya manusia selalu menggunakan bahasa dalam 

berbagai bentuk guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan komunikasi, 

manusia dapat memenuhi keinginanya sebagai makhluk sosial yang saling 

berhubungan untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya serta untuk bekerja 

sama. 

Selain digunakan sebagai sarana dan media komunikasi antar anggota 

masyarakat, bahasa juga dapat digunakan dalam berbagai bidang. Salah satu 

bidang yang memakai bahasa tulis adalah surat kabar. Surat kabar Kompas 

adalah surat kabar harian yang memuat berita-berita faktual yang 

jangkauannya luas. Sebagaian besar masyarakat berlangganan atau membeli 
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surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai peristiwa yang 

terjadi.  

Keuntungan yang didapat dengan membaca surat kabar diantaranya 

bisa dibaca dimana saja dan kapan saja kita berada, informasi atau berita yang 

disampaikan dikupas lebih mendalam dan rinci, serta sifatnya yang tertulis ini 

tidak akan pernah hilang selama cetakanya tidak pernah rusak. Pada dasarnya 

penyampaian informasi melalui media elektronik atau media cetak bukan 

merupakan hal yang terpenting melainkan yang terpenting adalah bahasa yang 

digunakan dalam media masa yang terdapat dalam sebuah wacana berita. 

Pemakaian bahasa dalam surat kabar sudah selayaknya dikemas dalam bentuk 

yang menarik atau berkarakter. Dengan demikian, akan memotivasi 

masyarakat untuk membaca surat kabar. 

Menurut Rosihan Anwar (1984:1) menyatakan bahwa bahasa yang 

digunakan oleh wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. 

Bahasa pers ialah salah satu ragam bahasa. Bahasa jurnalistik ( termasuk 

berita) harus mampu mengidentifikasi konteks. Dalam hal ini termasuk juga 

pemahaman terhadap pembicara. 

Bahasa yang digunakan dalam surat kabar dapat dikaji dengan 

menggunakan ilmu-ilmu bahasa, misalnya: sintaksis, semantik, morfologi, 

analisis wacana, sosiolinguistik, atau prakmatik. Meskipun banyak orang 

yang meragukan bahwa wacana berita yang merupakan salah satu ragam 

bahasa jurnalistik dapat dikaji menggunakan ilmu-ilmu bahasa yang terkesan 
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sangat sistematik dan ragam bahasa jurnalistik sendiri sangat terkesan 

singkat, padat, jelas, dan sederhana. 

Menurut Romli (2009:92) tajuk rencana yang berupa artikel dan mirip 

dengan tulisan kolom ini, biasanya ditulis oleh pemimpin redaksi atau 

redaktur senior yang mampu menyuarakan pendapat korannya mengenai 

suatu masalah aktual. 

Menurut Wijana (2009:3) pragmatik adalah cabang ilmu bahasayang 

mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan 

kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi. 

Menurut Hasan Alwi (2000:42), deiksis adalah gejala semantis yang 

terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya 

dengan memperhitungkan situasi pembicaraan. 

Contoh deiksis sosial: 

(1) Kesehatan ibu saat melahirkan masih menjadi masalah di Indonesia, 
khususnya dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan Milenium. 
(Kmps. Sl, 11 Jan’11) 
 

Data ujaran (1) terdapat deiksis sosial yang berupa kata ibu. 

Dimana kata ibu merupakan sebutan. Ibu panggilan bagi seorang wanita 

kepada anaknya yang telah melahirkan.  

(2) Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membrantas korupsi juga 
tidaklah kurang. (Kmps, Rb, 19 Jan’2011) 
 

Data ujaran (2) terdapat deiksis sosial yang berupa penyebutan 

nama gelar yaitu Presiden Yudhoyono.  Penyebutan Presiden Yudhoyono 
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disebut deiksis sosial karena Presiden merupakan penyebutan jabatan yang 

dalam deiksis sosial disebut sopan santun berbahasa (honorifis). 

(3) Keesokan harinya, sabtu, Wali Kota Tomohon Jefferson Rumajar melantik 
sejumlah pejabat Kota Tomohon di Lembaga Permasyarakatan Cipinang. 
(Kmps, Sn,10 Jan’11) 
 

Data ujaran (3) terdapat deiksis sosial yang berupa penyebutan  

nama jabatan yaitu Wali Kota. Wali Kota merupakan jabatan yang tinggi 

di Tomohon Jefferson Rumajar. 

Terdapat beberapa alasan yang mendasari peneliti memilih Tajuk 

Rencana harian Kompas diantaranya jarang seseorang meneliti surat kabar 

Kompas, beritanya lebih luas dibanding surat kabar lain, jumlah halamanmya 

terkadang sampai 28 halaman. 

 

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk-bentuk deiksis sosial yang terdapat dalam Tajuk 

Rencana surat kabar harian Kompas edisi Desember-Januari 2010/2011? 

2. Bagaimana kategorisasi deiksis sosial yang terdapat dalam Tajuk Rencana 

surat kabar harian Kompas edisi Desember-Januari 2010/2011? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk deiksis sosial yang terdapat dalam Tajuk 

Rencana surat kabar harian Kompas edisi Desember-Januari 2010/2011. 
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2. Mengidentifikasi kategorisasi deiksis sosial yang terdapat dalam Tajuk 

Rencana surat kabar harian Kompas edisi Desember-Januari 2010/2011. 

 

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 

pembaca, dan pengajaran yang baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperkaya kajian tentang deiksis terutama deiksis sosial. 

b. Dapat memperkaya kajian linguistik terutama kajian pragmatik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi tentang pemakaian bahasa, khususnya 

pemakaian deiksis dalam Tajuk Rencana dalam Kompas. 

b. Memberikan masukan pada pembuatan Tajuk Rencana dalam 

pemakaian deiksis secara benar. 

 

E. Daftar Istilah 

Surat Kabar : Lembaran-lembaran kertas bertulisksn berita-berita (KBBI, 

2003: 872) 

Kompas : Surat kabar harian yang memuat berita-berita faktual yang 

jangkauannya luas. 

Pers : Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, 

televisi, dan film.(KBBI, 2003: 675) 
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Tajuk Recana : Berupa artikel dan mirip dengan tulisan kolom ini, biasanya 

ditulis oleh pemimpin redaksi atau redaktur senior yang 

mampu menyuarakan pendapat korannya mengenai suatu 

masalah aktual. (Romli, 2009:92) 

Pragmatik : Cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa 

secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu 

digunakan di dalam komunikasi. (Wijana, 2009:3) 

Deiksis : Gejala semantis yang terdapat pada kata atau kontruksi 

yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan 

memperhitungkan situasi pembicaraan. (Tata Bahasa Baku 

Bahasa Indonesia, 2003:42) 

 

 


