
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak dapat hidup sendiri 

tanpa bantuan orang lain. Kehidupan seperti itu disebut kehidupan sosial. 

Dalam kehidupan sosial manusia memerlukan alat untuk berinteraksi antara 

manusia satu dengan manusia yang lain. Alat yang dipakai manusia untuk 

berinteraksi antara manusia satu dengan manusia yang lain adalah bahasa.  

Robbins (dalam Rohmadi dan Nasucha, 2015:66) menyatakan bahwa 

Bahasa adalah sistem arbitrer lambang-lambang bunyi yang digunakan oleh 

sebuah kelompok masyarakat untuk melakukan kerja sama. (Saddhono dalam 

Rohmadi dan Nasucha, 2015:66) mengatakan bahwa bahasa sistem lambang 

bunyi yang bersifat sewenang-wenang (arbitrer) yang dipakai oleh anggota-

anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi.Bahasa juga 

digunakan untuk menyampaikan informasi. 

Setiap hari masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru dalam 

berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui surat kabar 

harian. Surat kabar harian Kompas merupakan sebuah media komunikasi 

tertulis yang di dalamnya banyak memuat informasi-informasi yang meliputi 

aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pemerintahan, hukum, atau 

olahraga bahkan entertaimen. 

Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur 

(atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). Sebagai 

akibatnya studi ini banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang 

dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya dari pada dengan makna 

terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri (Yule, 

2006:3). Tuturan dilakukan antara penutur dengan lawan tutur. Penutur perlu 

mempertimbangkan makna yang akan disampaikan dari tuturan tersebut. Jika 

tuturan yang disampaikan sudah jelas, maka akan terjadi situasi tutur yang 

efektif dan efisien.  
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Pada bidang pragmatik, kita sering mendengar tentang deiksis.Deiksis 

adalah istilah teknis (dari bahasa Yunani) untuk salah satu hal mendasar yang 

kita lakukan dengan tuturan (Yule, 2006:13).Menurut Kridalaksana 

(2008:45), deiksis adalah hal atau fungsi yang menunjuk sesuatu di luar 

bahasa; kata tunjuk pronomina, ketakrifan, dan sebagainya.Deiksis juga 

terbagi menjadi beberapa macam, yaitu deiksis persona, deiksis tempat, 

deiksis sosial, deiksis waktu, dan deiksis wacana.Deiksis tidak hanya terdapat 

dalam teks sastra, tetapi juga terdapat dalam teks nonsastra. Salah satunya 

dalam surat kabar, terutama pada kolom tajuk rencana. 

Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah di buang, 

biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang 

berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Tajuk rencana adalah artikel 

pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan reaksi terhadap 

peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu 

diterbitkan.  

Seringkali orang mengalami kesulitan dalam memahami makna yang 

terdapat pada tajuk rencana.Hal ini disebabkan oleh terdapat banyak variasi 

deiksis, terutama deiksis persona.Deiksis persona yang merupakan kata ganti 

penunjukkan orang. Data yang berupa deiksis persona yang ditemukan dalam 

tajuk rencana surat kabar Kompas edisi November 2015 ini akan 

diimplikasikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum 2013. 

Karena hal tersebut sesuai dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia 

yang tercantum di kurikulum 2013 bahwa belajar bahasa Indonesia tidak 

sekedar memakai bahasa Indonesia menyampaikan materi belajar, namun, 

perlu juga dipelajari soal makna atau bagaimana memilih kata yang tepat. 

Selama ini pembelajaran bahasa Indonesia tidak dijadikan sarana pembentuk 

pikiran padahal teks merupakan satuan bahasa yang meiliki struktur berpikir 

yang lengkap. Karena itu  pembelajaran bahasa Indonesia harus berbasis teks.  

Penyampaian deiksis persona merupakan hal yang penting untuk 

disampaikan dalam pembelajaran menulis bahasa Indonesia bagi siswa SMA. 

Temuan penelitian sementara bahwa materi deiksis persona telah 
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disampaikan walaupun bukan dalam bentuk materi khusus. Materi yang 

sesuai dengan deiksis persona ini yaitu materi tentang sudut pandang. Dalam 

silabus SMA kelas XI semester 1 ini kata ganti disamakan dengan istilah 

sudut pandang. Sudut pandang disebut juga pengisahan, yaitu bagaimana 

peran seorang pengarang (narator) dalam menyampaikan ceritanya. Sudut 

pandang sering diajarkan dengan menggunakan media teks cerita pendek. 

Sudut pandang dalam teks cerita pendek dapat dibagi menjadi 3, yaitu kata 

ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Hal ini sama seperti apa 

yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik umtuk melakukan penelitian 

deiksis persona dalam tajuk rencana surat Kompas edisi November 2015. 

Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Analisis Deiksis Persona 

dalam Tajuk Rencana Surat Kompas Edisi November 2015 dan Implikasinya 

terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada tiga masalah yang perlu dicari 

jawabannya. 

1. Bagaimanakah bentuk deiksis persona dalam tajuk rencana surat kabar 

Kompas  edisi November 2015? 

2. Bagaimanakah rujukan deiksis persona dalam tajuk rencana surat kabar 

Kompas  edisi November 2015? 

3. Bagaimanakah implikasi deiksis persona terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia kurikulum 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, ada tiga 

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk deiksis persona dalam tajuk rencana surat kabar 

Kompas  edisi November 2015. 
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2. Mendeskripsikan rujukan deiksis persona pada tajuk rencana surat kabar 

Kompas  edisi November 2015. 

3. Mendeskripsikanimplikasi deiksis persona terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia kurikulum 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik, yaitu dapat 

mencapai tujuan secara optimal, dapat menghasilkan laporan yang sistematis, 

dan dapat bermanfaat secara umum.Ada dua manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini memberikan pengetahuan lebih 

dalam mengenai ilmu bahasa bidang deiksis, khususnya pada deiksis 

persona. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian  ini dapat menambah pengetahuan tentang kajian ilmu 

bahasa dan pendidikan terutama mengenai deiksis persona. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya, untuk menyelesaikan tugas akhirnya. 

c. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi 

terhadap penelitian yang sejenis oleh peneliti lain. 

d. Penelitian ini dapat digunakan guru bahasa dan sastra Indonesia di 

sekolah sebagai acuan materi ajar mata pelajaran bahasa Indonesia. 

 


