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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pemahaman dan penentuan apakah sebuah ujaran bersifat deiksis atau 

bukan perlu membutuhkan pemahaman yang menyeluruh. Dalam 

menganalisis pemakaian bahasa adalah maksud pembicara maksud pembicara  

didapat dari konteks waktu, tempat, penutur, dan situasi. Sehingga analisis 

makna tuturan pada penafsiran tuturan berdasarkan kehendak orang pertama. 

 Deiksis merupakan ruang lingkup pragmatik. Deiksis adalah hal atau 

fungsi yang menunjukkan sesuatu di luar bahasa, kata tunjuk pronomina, 

ketakrifan, dan yang mempunyai fungsi deiktis (Kridalaksana, 2008: 45). 

Deiksis adalah konsep penting dibidang pragmatik pada karya awal dulu, yang 

menyatakan bahwa menguraikan intensitas yang terdapat dalam konteks 

spasio temporal, linguistic sosial lebih luas dari suatu ajaran (Louise, 2005: 

34).  

Menurut Yule, Deiksis adalah istilah teknis (dari bahasa yunani) untuk 

salah satu hal yang mendasar yang kita lakukan dengan tuturan (2006:13). 

Studi yang mempelajari makna yang disampaikan oleh penutur yang terikat 

konteks lawan bicara, tujuan pembicara, masalah dan situasi.Bidang kajian 

pragmatik meliputi deiksis (penunjuk), peranggapan, implikatur, tindak 

bahasa, dan analisis wacana. Peneliti  tertarik untuk membahas deiksis. 

Pemakaian bahasa dalam wacana dapat dikaji dengan ilmu-ilmu bahasa. 
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Peneliti ini mengkaji pemakaian bahasa yang diambil dari media masa yaitu 

surat kabar dalam  Opini harian Jawa Pos edisi April 2012 dari sudut pandang 

deiksis yang merupakan salah satu sub kajian dari ilmu pragmatik.  

Media massa khalayaknya tersebar tanpa diketahui dimana mereka 

berada, maka biasanya digunakan media masa. Media massa adalah alat yang 

digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayaknya 

(penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat 

kabar, film, radio dan televise (Cangara, 2002: 134). 

Jawa Pos adalah surat kabar harian pertama yang terbit di Indonesia 

yang tampil bewarna dengan format yang lebih ramping, sehingga 

membacanya lebih ramping dan efisien. Ketika  membacanya di tempat-tempat 

umum, termasuk di dalam pesawat menjadi lebih mudah, tanpa mengganggu 

orang di samping kita. Jawa Pos adalah Koran yang benar-benar terbit setiap 

hari non-stop termasuk dihari-hari libur besar. Kecuali dihari libur lebaran. 

Itupun biasanya hanya dua hari. Bahkan dihari libur lebaran pun sebenarnya 

Jawa Pos sebenarnya tidak meninggalkan pembaca setianya. Dengan 

menerbitkan koran khusus lebaran yang dapat dipesan melalui telepon, dan 

diantar kerumah.  

Alasan yang melatar belakangi di lakukan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut. 

1. Penulis berasumsi bahwa penulisan opini di surat kabar harian Jawa Pos 

terdapat bentuk-bentuk pemakaian deiksis.  
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2. Penulis terdorong untuk mengambil obyek pada opini Jawa Pos, hal ini 

karena pemakaian bahasa dalam opini harian Jawa Pos berbeda dengan 

surat kabar harian yang lainnya, misalnya pada bagian tajuk rencana . 

3. Opini pada surat kabar harian Jawa Pos disajikan dengan bahasa yang 

menarik dan efektif. Maksudnya bahasa yang digunakan mampu 

menggerakkan pikiran orang yang membaca sehingga dapat menciptakan 

pengertian yang sama dengan apa yang dipikirkannya. 

Selain itu, surat kabar harian Jawa Pos benar-benar terasa dekat 

dengan kalangan pembacanya dengan pelanggannya. Sehingga masyarakat 

merasa seperti bagian dari keluarga besar Jawa Pos. Salah satu strategi yang 

mungkin kini juga mulai ditiru beberapa media, dengan mendekatkan diri 

lebih jauh ke para pembaca atau pelanggannya dalam suatu wadah komuniti 

dengan berbagai kegiatannya. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang akan dicari 

jawabannya dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk deiksis sosial pada opini harian Jawa Pos edisi April 

2012 ? 

2. Apa saja kategori deiksis sosial pada opini harian Jawa Pos edisi April 

2012? 
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C. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai arah tujuan tertentu. Dalam 

penelitian ini ada 2 tujuan yang ingin dicapai.  

1. Memaparkan bentuk deiksis sosial pada opini harian Jawa Pos edisi April 

2012. 

2. Memaparkan kategori deiksis sosial pada opini harian Jawa Pos edisi 

April 2012. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 

pembaca, dan pengajaran baik secara teoritis maupun praktis.  

1.  Manfaat teoretis  

a. Memperkaya hasil pemikiran tentang deiksis terutama deiksis sosial.  

b. Dapat memperkaya kajian linguistik terutama kajian pragmatik.  

2. Manfaat praktis 

a. Dapat memberikan kemudahan untuk memaparkan ungkapan deiksis 

sosial dari opini baik lisan maupun tulisan bagi penulis. 

b. Dapat memberikan kemudahan dalam memahami deiksis sosial pada 

opini ataupun yang lainya bagi pembaca.  

c. Dapat dijadikan acuan sebagai fasilitas mata pelajaran bahasa 

Indonesia khususnya kajian yang berkaitan dengan deiksis sosial bagi 

guru dan pengajarannya. 

 



5 
 

E. Daftar Istilah  

1. Pragmatik  adalah cabang ilmu linguistic yang membahas tentang apa 

yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antar penutur dan 

pendengar, dan sebagai pengacuan tanda -tanda bahasa pada hal-hal 

“ekstralingual” yang dibicarakan. (Verhaar, 1996: 14). 

2. Deiksis adalah suatu cara untuk mengacu ke hakekat tertentu dengan 

menggunakan bahasa yang hanya ditafsirkan menurut makna yang diacu 

oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicaraan (Cahyono, 1995: 219). 

3. Surat kabar adalah penyiaran pesan dan  berita dalam bentuk melaui media 

cetak untuk dibaca oleh pihak pembaca dari segi secara harian maupun 

mingguan.  

4. Opini adalah hasil pembicaraan tentang masalah yang controversial yang 

menimbulkan pendapat berbeda-beda.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


