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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Sarana komunikasi yang paling penting pada masyarakat adalah bahasa. 

Bahasa merupakan hal penting yang perlu dipelajari karena bahasa mempunyai 

fungsi dan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Pada umumnya seluruh 

kegiatan manusia selalu melibatkan manusia sebagai saran untuk berinteraksi 

antar sesama. Dalam berinteraksi tersebut seorang mengutarakan pendapat dan 

pandangannya dalan suatu bahasa yang saling dimengerti. Itulah sebabnya tidak 

mengherankan apabila sekarang bahasa mendapat  perhatian luas dari berbagai 

kalangan, tidak saja pada ahli bahasa tetapi juga ahli-ahli di bidang lainnya. 

 Pemakaian bahasa memberikan kemudahan dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi secara lisan dan tulis. Bahasa lisan yang biasa kita gunakan 

merupakan salah satu cara berkomunikasi secara langsung, dengan adanya 

penutur dan lawan tutur, sedangkan bahasa tulis bisa kita gunakan dan temukan 

dalam bentuk tulisan. Salah satu tempat kegiatan adalah media massa cetak. 

Media massa cetak bisa berupa majalah, surat kabar, tabloid, bulletin, atau 

terbitan berkala. Media massa cetak yang memuat berbagai informasi secara 

tertulis salah satunya adalah surat kabar. Surat kabar dalam menyampaikan 

berbagai informasi dapat berbentuk rubrik, opini, artikel, reportase, kolom, tajuk 

rencana, surat pembaca, tulisan pojok, kartun, dan sebagainya. 
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 Deiksis merupakan salah satu bagian dari cabang ilmu pragmatik yang berarti 

menunjukan atau hal petunjuk dalam sebuah wacana atau tuturan. Penggunaan 

deiksis mengacu pada kalimat yang terkait dengan konteks penutur yang 

membedakan secara mendasar antara ungkapan deiksis dekat penutur dan jauh 

dari penutur. Seorang penutur dalam berbicara dengan lawan tutur seringkali 

menggunakan kata-kata yang menunjuk baik pada orang, waktu maupun tempat. 

Kata yang dimaksud adalah deiksis. Menurut Cahyono (1995: 217)  deiksis ialah 

suatu cara untuk mengacu kehakekat tertentu dengan menggunakan  bahasa yang 

hanya ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi oleh 

situasi pembicara. Deiksis adalah cara yang digunakan pembicara atau penutur 

dalam berbahasa dengan pemaknaan yang penafsirannya hanya menace pada 

penutur tersebut dengan situasi tertentu. Sebagai contoh. 

1) Banyak jalan tol dibuat sekarang. 

2) Sekarang lebih bik selalu sedia payung. 

3) Jangan pulang sekarang. 

Deiksis sekarang dalam contoh-contoh memiliki makna yang berbeda. Pada 

contoh 1) sekarang dapat mengacu ke waktu selama lima tahun atau satu 

dasawarsa, dan sekarang pada contoh 2) mengacu ke waktu beberapa bulan, yaitu 

pada saat musim hujan. Sedangkan pada contoh 3) sekarang mengacu ke waktu 

beberapa detik atau menit saja. 

 Pemilihan deiksis dalam penelitian ini dianggap menarik karena peneliti 

berasumsi bahwa penulisan tajuk rencana pada surat kabar Soloposterdapat 

bentuk-bentuk pemaikaian deiksis, pemakaian bahasa dalam tajuk rencana pada 
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surat kabar Solopos berdeda dengan surat kabar lainnya karena menggunkan 

bahasa yang menarik, baku, dan efektif. Maksudnya bahasa yang digunakan 

mampu menggerakan pikiran orang yang membaca sehingga dapat menciptakan 

pengertian yang sama dengan apa yang dipikirkannya.Sebelum jauh meneliti 

tentang deiksis, perlu diketahui pula mengenai surat kabar atau koran. Surat 

kabar merupakan media komunikasi yang berisikan informasi aktual dari 

berbagai aspek kehidupan dan berupa fakta atau peristiwa (Suryawati, 2011:40). 

Media cetak ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena 

dengan jenis media cetak manusia dapat memperoleh informmasi secara akurat. 

 Peneliti tertarik untuk meneliti pemakaian deiksis pada tajuk rencana dalam 

surat kabar harian Solopos edisi April 2015. Penulisan tajuk rencana juga 

memerlukan pemakaian deiksis yang digunakan untuk mengetahui siapa yang 

berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai apa. 

Peneliti memilih surat kabar Solopos karena harian Solopos sampai saat ini masih 

sebagai market leader berbagai media cetak yang beredar di kawasan Soloraya. 

Meskipun menghadapi banyak persaingan dengan media cetak lain, Solopos tetap 

menjaga kualitas dan meningkatkan kualitasnya, Solopos juga terus berupaya 

agar dinamika masyarakat Solo dan sekitarnyaterus meningkat. 

 Pemakaian bahasa yang digunakan pada tajuk rencana dalam surat kabar 

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

orang kedua, maupun kata ganti orang ketiga, siapa yang berbicara, dengan 

bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai apa.  Berdasarkan 

uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk mendekripsikan jenis dan wujud 

deiksis pada tajuk rencana dalam surat kabar Solopos edisi April 2015. Hal ini 
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dikarenakan banyak ditemukan deiksis pada wacana tajuk rencana dalam surat 

kabar Solopos edisi April 2015. Searah dengan permasalahan ini peneliti 

mengambil judul penelitian “Analisis Deiksis Pada Tajuk Rencana  dalam Surat 

Kabar Solopos Edisi April 2015”. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apa sajakah jenis dan wujud deiksis dalam Tajuk Rencana Harian Solopos 

edisi April 2015? 

2. Jenis dan wujud deiksis apa sajakah yang dominan muncul dalam Tajuk 

Rencana Harian Solopos edisi April 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai arah dan tujuan tertentu. Tujuan 

dalam penelian ini berdasarkan perumusan masalah adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis dan wujud deiksis dalam Tajuk Rencana Harian 

Solopos edisi April 2015. 

2. Mendeskripsikan Jenis dan wujud deiksis yang dominan muncul dalam Tajuk 

Rencana Harian Solopos edisi April 2015. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Sebuah penelitian yang dilakukan haruslah memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1. Manfaat Teoritis  

a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

pragmatik. 

b. Memperkaya kajian tentang deiksis dalam wacana tulis. 

c. Memperkenal bagaimana proses penggunaan bahasa yang dihubungkan 

dengan konteks dan situasi pemakaiannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan kemudahan untuk mendeskripsikan ungkapan deiksis 

dalam bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan bagi peneliti. 

b. Dapat memberikan kemudahan dalam memahami deiksis yang terdapat 

dalam karangan atau wacana lainnya bagi pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


