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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dan bahasa adalah dua komponen yang tidak terpisahkan satu sama 

lain. Bahasa merupakan media yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan 

dan mengungkapkan perasaan, ide-ide serta segala sesuatu yang terekam atau 

tersimpan dalam memori otaknya. Keunikan manusia itu sendiri sebenarnya tidak 

terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan dalam 

berbahasanya karena melalui bahasa, manusia dapat mengekpresikan semua yang ada 

dalam pikirannya. Bahasa sebagai sarana komunikasi yang menjembatani interaksi 

antarmanusia yang satu dengan manusia yang lain dalam suatu masyarakat akan 

membentuk suatu sistem sosial. Sistem sosial yang dimaksud adalah kultur bahasa 

yang unik yang menjadi penanda khas bagi masyarakat tersebut, sekaligus yang 

membedakannya dari komunitas masyarakat bahasa lain yang secara regional maupun 

kultural itu berbeda. 

Bahasa merupakan salah satu ciri khas manusia yang membedakan dari 

makhluk lain. Tanpa adanya bahasa, manusia tidak dapat berinteraksi antarindividu 

maupun kelompok. Berbicara mengenai bahasa, maka seorang manusia tidak dapat 

terlepas dari bahasa itu. Hal ini karena pada dasarnya bahasa adalah salah satu alat 

komunikasi antarmanusia untuk saling berbagi informasi dan menceritakan berbagai 

pengalaman, dan untuk meningkatkan kemampuan intelektual. Di dalam komunikasi, 

dapat diasumsikan bahwa seorang penutur mengartikulasikan tuturan dengan maksud 

untuk menginformasikan sesuatu kepada mitra tuturnya, dan mengharap lawan bicara 
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dapat memahami apa yang hendak dikomunikasikan. Lubis (1991: 1) berpendapat 

bahwa bahasa adalah untuk menyampaikan pikiran, perasaan seseorang kepada orang 

lain. Bahasa dan komunikasi adalah salah satu kesatuan yang hakiki bahwa dalam 

setiap komunikasi tidak terlepas dari bahasa. Komunikasi adalah alat mentransfer hal 

yang ingin kita ucapkan melalui kata-kata, baik itu secara lisan maupun secara tertulis.  

Ilmu  tentang  bahasa (linguistik) memiliki  beberapa  cakupan  antara  lain  

sintaksis, semantik, pragmatik, sosiolinguistik, dan sebagainya. Begitu  banyaknya 

bidang  ilmu bahasa, kali  ini  peneliti  mencoba  memfokuskan  salah  satu penelitian  

dalam  bidang  linguistik  yaitu  wacana yang terkait dengan deiksis. Deiksis 

merupakan hal atau fungsi yang menunjukkan suatu di luar bahasa, kata tunjuk 

pronomina, ketakrifan, dan mempunyai fungsi deiksis (Kridalaksana, 2008: 45). 

Sementara itu, pragmatik sendiri merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari 

struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan 

dalam komunikasi (Wijana, 1996: 1). Ilmu pragmatik erat kaitannya dengan 

komunikasi yang menunjuk pada kata yang di dalamnya menggunakan deiksis sebagai 

sarana mempermudah komunikasi. Komunikasi bahasa bukan sekedar lambang kata, 

kalimat, tetapi akan lebih tepat apabila disebut produk atau hasil dari lambang atau 

kalimat yang terwujud. Pragmatik  banyak  digunakan dalam berbahasa baik secara 

lisan maupun tulisan. Deiksis dipakai untuk menggambarkan fungsi kata ganti 

persona, fungsi waktu, dan bermacam-macam ciri gramatikal dan leksikal lainnya 

yang menghubungkan ujaran dengan jalinan ruang dan waktu dalam ujaran  (Lyons 

dalam Purwo, 1984: 2). 

Televisi merupakan media elektronik yang berguna sebagai penyampaian 

informasi dan sarana komunikasi. Tidak hanya itu, di sisi lain televisi juga berfungsi 
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sebagai sarana hiburan. Seiring dengan pergantian zaman program acara hiburan di 

televisi semakin beragam, salah satunya adalah acara talkshow. Talkshow merupakan 

acara yang di dalamnya terdapat perbincangan yang saling tukar menukar pendapat 

dan membahas sebuah topik yang diperbincangkan. Program ini tampil dalam bentuk 

sajian yang mengetengahkan pembicaraan seseorang mengenai sesuatu yang menarik 

dan sedang hangat dibicarakan oleh kalangan masyarakat, serta menampilkan hiburan 

seperti musik show. Salah satu program acara talkshow tersebut adalah talkshow “Satu 

Jam Lebih Dekat” yang ditayangkan di TvOne setiap Sabtu, pukul 19.00 WIB. 

Berawal dari kebiasaan peneliti yang suka menonton acara talkshow, peneliti 

tertarik pada sebuah talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” yang di tayangkan oleh stasiun 

televisi TvOne  setiap Sabtu pukul 19.00 WIB. Talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” 

merupakan acara talkshow yang berbeda dari talkshow yang lainnya. Dalam acara 

talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” ini menghadirkan bintang tamu dari berbagai 

kalangan baik kalangan selebiriti, politikus dan komedian. Pada saat peneliti 

menonton acara talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” yang di tayangkan pada tanggal 31 

Januari 2015, peneliti menemukan kata saya. Kata saya  peneliti temukan pada 

wacana tuturan berikut: 

(1) “Saya sebentar santai santai dulu. Sekarang saya mengajar, banyak 

membaca buku lagi. Saya ngajar di Pogram Pascasarjana, Universitas Jaya 

Baya. Saya kembali ke pekerjaan tetap saya sejak dari tahun 1980 an” 

(Hamdan Zulva, 31 Januari 2015) 

 

Pada tuturan (1) di atas, saya merupakan kata ganti persona I tunggal. Saya pada 

tuturan di atas mengacu kepada Hamdan Zulva. Hamdan Zulva adalah ketua 

Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015. Pada tuturan tersebut, Hamdan Zulva 

menceritakan kesibukannya setelah Ia berhenti menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.  
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Fenomena selanjutnya peneliti temukan pada tanggal 07 Februari 2015. 

Peneliti menemukan kata anda pada wacana tuturan berikut: 

(2) “Untuk anda mungkin cuplikan cuplikan tadi sudah tidak asing lagi ya, 

kalau anda sering menonton sinetron dan beberapa  film bioskop. Tapi 

tahukah anda sinetron sinetron tadi adalah saduran dari novel novel yang 

mungkin juga menjadi favorite anda. Saya pegang dua di antaranya, tapi 

siapa penulisnya. Ia adalah seorang wanita tangguh, saya panggilan Asma 

Nadia”(Asma Nadia, 07 Februari 2015) 

 

Bentuk persona kata ganti anda merupakan bentuk persona yang digunakan oleh 

orang yang belum akrab ubungannya. Pada wacana tuturan (2) di atas, kata anda 

mengacu kepada Asma Nadia. Maksud Pada wacana tuturan (2) di atas, pembawa 

acara membuka acara talksow “Satu Jam Lebi Dekat” di TvOne. Pada tanggal 07 

Februari 2016 tokoh yang hadir yaitu seorang penulis novel. Ia adalah Asma Nadia. 

 Ketika peneliti menonton acara talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” di TvOne, 

peneliti juga menemukan tuturan yang mengandung deiksis persona ketiga tunggal 

pada tanggal 18 Januari 2015 sebagai berikut: 

(3) “Tamu kami malam ini memiliki peran yang cukup lengkap, ia adalah 

Ibunda dari 5 putri. Dia adalah politis, ia juga aktivis. Masih biasa ya, 

tetapi peran yang satu ini peran yang tidak bisa semua orang alami, beliau 

adalah permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gusti Kanjeng Ratu 

Hemas”(GKR Hemas, 18 Januari 2015) 

 

Pada wacana tuturan (3) di atas, terdapat adanya bentuk persona ketiga tunggal yaitu 

ia, dia, beliau. Bentuk persona ketiga tunggal ia, dia, beliau mengacu kepada salah 

satu tokoh yang hadir dalam acara talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” di TvOne. 

Bentuk persona ketiga tunggal tersebut mengacu kepada Gusti Kanjeng Ratu Hemas. 

Beliau adalah istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Maksud dari wacana tuturan 

(3) di atas, pembawa acara memberitahukan kepada penonton acara talkshow “Satu 

Jam Lebih Dekat” di TvOne bahwa tokoh yang hadir pada saat itu merupakan tokoh 

spesial karena tokoh merupakan tersebut salah satu keluarga dari keraton Yogyakarta. 
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Pada episode selanjutnya, ketika menonton acara talkshow “Satu Jam Lebih 

Dekat” di TvOne, peneliti juga menemukan tuturan yang mengandung bentuk deiksis 

persona pertama tunggal pada tanggal 28 Februari 2015 sebagai berikut: 

(4) “Itu bukan bosan, dalam arti gini saya sering diundang di beberapa acara 

sarasehan dan sekitarnya mengenai musik keronong, tapi ujung-ujungnya 

ribut mengenai sejarah keronong terus”(Sundari Soekoco, 28 Februari 

2015) 

 

Bentuk persona pertama tunggal saya terdapat pada wacana tuturan (4) di atas. Pada 

wacana tuturan (4) di atas kata ganti saya mengacu kepada salah satu tokoh yang hadir 

dalam acara talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” di TvOne. Beliau adalah Sundari 

Soekoco. Sundari Soekoo merupakan penyanyi keronong di era tahun 1980. Maksud 

dari wacana tuturan (4) di atas, Sundari menceritakan pengalamannya ketika mengisi 

di beberapa acara, selain itu dirinya mengklarifikasi mengenai artikel yang 

menyatakan bahwa dirinya bosan untuk bernyanyi keroncong. 

Dari beberapa contoh di atas, menunjukkan bahwa percakapan bintang tamu 

talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” terdapat adanya deiksis. Deiksis adalah hal yang 

menunjuk secara langsung. Dalam hal ini, deiksis terdapat dalam setiap percakapan 

antara pembawa acara dan bintang tamu dalam acara talkshow “Satu Jam Lebih 

Dekat” di TvOne. 

Dari beberapa fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa percakapan bintang 

tamu pada acara talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” di TvOne banyak menggunakan 

deiksis. Untuk membuktikan asumsi peneliti maka perlu dilakukan sebuah penelitian. 

Agar dapat diketahui oleh kebenarannya, maka peneliti melakukan kajian secara 

mendalam. Oleh karena itu penelitian dengan judul  “Penggunaan Deiksis Dalam 

Percakapan Pada Acara TalkShow “Satu Jam Lebih” Dekat Di Stasiun Televisi TvOne 

Episode Maret 2015” penting untuk di teliti. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah “Jenis deiksis apa sajakah yang digunakan dalam acara talkshow 

“Satu Jam Lebih Dekat” di TvOne?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis deiksis yang digunakan 

dalam acara talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” di TvOne. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis 

1. Secara Teoretis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang bahasa, 

khususnya kajian wacana. 

b. Dapat digunan sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia  

 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam hal kajian wacana 

khususnya deiksis. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam meneliti bahasa-bahasa lain 

dari segi struktural. 
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