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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Deiksis sebagai salah satu kajian pragmatik yang pemaknaan suatu bahasa 

harus disesuaikan dengan konteksnya. Pemakaian bahasa yang tidak teratur dan tidak 

efektif akan menyebabkan kerancuan serta dapat menimbulkan persepsi berbeda 

pada penerima bahasa. Untuk memahami dan menentukan apakah sebuah ujaran 

bersifat deiksis atau tidak tentu membutuhkan pemahaman yang menyeluruh.  

Salah satu aspek penting dalam menganalisis pemakaian bahasa adalah 

maksud pembicara. Maksud pembicara sangat ditentukan oleh konteks, waktu, 

tempat, penutur, partisipan, dan situasi. Kajian mengenai deiksis ini merupakan cara 

untuk mengetahui hubungan antara bahasa dan konteks dalam struktur bahasa itu 

sendiri. Untuk dapat mengetahui makna dari sebuah kata, harus diketahui pula siapa, 

dimana, dan kapan kata itu diucapkan. Dengan demikian deiksis merupakan 

identifikasi mengenai sebuah makna yang terkandung dalam bahasa dan dapat 

diketahui apabila sudah berada dalam konteks peristiwa atau situasi pembicara. Jadi, 

pusat orientasinya terletak pada penutur. 

Dengan kata lain hasil analisis makna tuturan didasarkan pada penafsiran 

tuturan yang berdasarkan kehendak atau maksud orang pertama. Maka itulah yang 

menjadi inti dari analisis tuturan tersebut. Kalimat dalam suatu bahasa tidak dapat 

dimengerti apabila tidak diketahui siapa yang sedang mengatakan, tentang apa, di 

mana, dan kapan. Misalnya, 

1. Kita harus melaporkan kejadian itu besok,  tetapi mereka sekarang tidak 

berada di sini. 

Apabila tidak diketahui konteksnya, kalimat tersebut sangat kabur maknanya. 

Kalimat tersebut banyak mengandung deiksis (mereka, itu, besok, di 
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sini, sekarang) yang maknanya tergantung pada konteks saat pengucapan 

kalimat itu. Jadi bahasa hanya dapat dimengerti menurut makna yang dimaksud 

penutur. 

Peneliti semakin tertarik mengenai deiksis karena muncul persoalan lain 

bahwa dalam kenyataannya tidak semua kata-kata deiksis selalu berfungsi atau 

bermakan deiksis. Misalnya, 

2. Kelelawar adalah binatang malam 

3. Nanti malam  saya akan menonton film. 

Kata malam pada kalimat 2 bukan merupakan ungkapan deiksis. Namun 

dalam kalimat 3 kata malam bersifat deiksis meskipun kedua kalimat tersebut sama-

sama menggunakan kata malam. Hal inilah yang menarik peneliti untuk 

mengadakan penelitian mengenai deiksis. Nababan (1987:40) memberikan batasan 

“deiksis sebagai kata atau frase yang menunjukkan kepada kata atau frase atau 

ungkapan yang telah dipahami yang akan diberikan.” Misalnya, 

4. Di rumah tadi ada enam orang. Mereka sedang membuat sapu dari sabut 

kelapa. 

5. Sumadi merupakan ketua pemuda karang taruna. Dia selalu memberikan 

ide-ide cemerlang ketika ada rapat. 

Pada kalimat pertama kata enam orang merujuk pada mereka. Pada kalimat 

kedua kata dia merujuk pada Sumadi. Hal-hal seperti inilah yang menarik peneliti 

untuk melakukan penelitian mengenai pemakaian deiksis.  

Pemilihan deiksis dalam penelitian ini dianggap menarik oleh peneliti karena 

ingin lebih dalam lagi mempelajari mengenai makna yang terkandung dalam suatu 

kalimat. Selain hal tersebut peneliti juga ingin mengungkapkan bahwa tidak semua 

kata-kata deiksis itu dapat berfungsi atau bermakna deiksis.  Peneliti terdorong untuk 

mengambil objek pada teks anekdot yang terdapat dalam surat kabar koran Solopos. 

Peneliti mengambil objek kajian berupa teks anekdot disebabkan pada teks anekdot 

terdapat kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat beberapa kata deiksis.  
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Deiksis pada teks anekdot tersebut tidak semuanya dapat berfungsi atau 

bermakna sebagai deiksis. Penggunaan deiksis dalam setiap kata dalam teks anekdot 

tersebut mengacu pada konteks tuturan tersebut. Ketika dalam kalimat ataupun 

tuturan ditemukan kata deiksis belum tentu itu dapat bersifat atau bermakna deiksis. 

Selain itu peneliti juga dapat mengetahui suatu tuturan itu langsung atau tidak 

langsung dapat dilihat dari pemakaian deiksis tersebut. Deiksis ini perlu diteliti agar 

tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap penafsiran makna dalam tuturan yang 

mengandung kata deiksis.  

Sebelum jauh meneliti tentang deiksis, perlu diketahui pula mengenai surat 

kabar atau koran. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media massa cetak 

yang berisikan kumpulan informasi-informasi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, 

Effendi (2000:149-150) menyebutkan bahwa dari empat fungsi media massa, fungsi 

yang paling utama pada surat kabar adalah menyiarkan informasi. Hal ini sesuai 

dengan tujuan utama pembaca dalam membaca surat kabar, yaitu keinginan untuk 

mengetahui berbagai informasi yang terkini dan aktual di sekitar pembaca atau 

masyarakat. Selain fungsi utama sebagai sarana menyampaikan informasi, ada pula 

fungsi menghibur dalam surat kabar. 

Surat kabar menyajikan berbagai hiburan yang dapat dinikmati oleh pembaca, 

namun peneliti lebih tertarik pada bacaan yang berupa teks anekdot. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik 

karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan 

berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Berawal dari teori tersebut peneliti 

mengambil data berupa teks anekdot dalam penelitian ini. Penelitian ini nantinya 

dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar dalam proses pembelajaran khususnya 

dalam mengkaji mengenai teks anekdot. 

Selain hal tersebut, peneliti memilih teks anekdot dalam surat kabar Solopos 

karena bacaannya yang lebih menarik dan teks anekdot setiap harinya diterbitkan 

dengan cerita berbeda serta mengandung unsur deiksis yang berbeda pula. Dari 

uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa penulisan teks anekdot yang terdapat pada 

Solopos mengandung unsur-unsur pemakaian deiksis. Hal ini karena pemakaian 
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bahasa yang disajikan dalam setiap teks berbeda-beda serta menarik. Maksudnya 

bahasa yang digunakan mampu menggerakkan pikiran orang-orang yang membaca 

sehingga dapat menciptakan pengertian yang sama dengan apa yang dipikirkannya.  

Pemakaian bahasa yang digunakan dalam teks anekdot dalam surat kabar 

Solopos juga menggunakan kata ganti orang, baik kata ganti orang pertama, kata 

ganti orang kedua maupun kata ganti orang ketiga. Pemilihan surat kabar yang 

berupa Solopos karena surat kabar tersebut bersifat lokal dan hanya diterbitkan di 

kota Solo atau Surakarta. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti deiksis pada teks anekdot. Sejalan dengan permasalahan ini peneliti 

menulis judul “Deiksis dalam teks anekdot pada media massa cetak koran Solopos 

edisi September-November tahun 2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah maka diperlukan suatu 

perumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah wujud atau bentuk deiksis dalam teks anekdot pada koran Solopos 

edisi September sampai November 2014? 

2. Bagaimanakah distibusi atau letak deiksis dalam teks anekdot pada  koran Solopos 

edisi September sampai November 2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi wujud atau bentuk deiksis dalam teks anekdot pada koran 

Solopos edisi September sampai November 2014. 

2. Memaparkan distribusi atau letak deiksis dalam teks anekdot pada koran Solopos 

edisi September sampai November 2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah penelitian di bidang bahasa, khususnya pada bidang ilmu 

pragmatik yaitu mengenai deiksis dalam teks anekdot. 

b. Menambah wawasan mengenai wujud dan jenis deiksis dalam teks anekdot 

pada media massa cetak. 

c. Menambah wawasan mengenai distribusi atau letak deiksis dalam teks 

anekdot pada media massa cetak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam memahami bentuk deiksis. 

b. Memberi motivasi kepada peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian 

mengenai deiksis. 

c. Memberi wawasan ataupun dasar penggunaan deiksis, baik dalam bentuk 

bahasa tulis maupun bahasa lisan serta membantu proses pembelajaran 

berkaitan dengan teks anekdot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


