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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang deiksis sudah pernah dilakukan sebelumnya. Untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti meninjau dua 

penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mahasiswa tersebut 

adalah Apriliana Dyah Wulansari dan Sri Susanti. Penelitian yang ditulis oleh 

mahasiswa tersebut yaitu menganalisis novel Menebus Impian karya Abidah El 

Khalieqy dan wacana popindo radio Paduka Fm Purwokerto. Perbedaan pada 

penelitian sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut. 

 

1. Apriliana Dyah Wulansari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto, 0700140111 dengan judul “Pemakaian Deiksis dalam Novel 
Menebus Impian Karya Abidah El Khalieqy Sebuah Kajian Pragmatik” 

 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data yang disediakan dalam 

penelitian ini adalah wacana yang mengandung deiksis dalam novel Menembus 

Impian karya Abidah El Khalieqy. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel 

Menembus Impian karya Abidah El Khalieqy. Tahap penyediaan datanya 

menggunakan metode simak dengan teknik dasar teknik sadap, sedangkan tahap 

analisis datanya menggunakan metode padan. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa deiksis yang ditemukan  meliputi deiksis persona, deiksis waktu 

dan deiksis ruang. 
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2. Sri Susanti Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Puwokerto, 0001040048 

dengan judul “Deiksis dalam Wacana Popindo Radio Paduka FM 

Purwokerto” 

 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian 

ini berupa tuturan (kalimat). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percakapan remaja pada radio Paduka FM Purwokerto. Teknik pengumpulan datanya 

yaitu dengan teknik rekam, dan teknik catat. Teknik analsis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode agih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa deiksis yang 

ditemukan meliputi deiksis persona, deiksis waktu, deiksis ruang dan deiksis wacana. 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, ,maka penelitian yang berjudul 

Penggunaan Deiksis dalam Percakapan pada Acara TalkShow “Satu Jam Lebih Dekat” 

di Stasiun Televisi TvOne Episode Maret 2015, berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada data, sumber data, dan teknik analisis 

data. Skripsi sebelumnya menggunakan novel Menembus Impian karya Abidah El 

Khalieqy dan wacana popindo radio Paduka Fm Purwokerto. Dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti data yang digunakan adalah percakapan yang dilakukan oleh 

bintang tamu (tokoh) dalam acara talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” di TvOne, 

sedangkan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu tokoh-tokoh dalam acara 

talkshow “Satu Jam Lebih Dekat”. Dalam teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian sebelumnya menggunakan metode padan, sedangkan teknik analisis data 

yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode agih. Oleh karena itu penelitian 

yang digunakan oleh peneliti dengan penelitian yangs sebelumnya  memeliki 

perbedaan di samping memiliki pesamaan.  
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B. Bahasa 

1. Pengertian bahasa 

Menurut Kridalaksana (2008: 24) bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

abitrer dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Keraf (2004: 1) mendefinisikan bahasa adalah 

alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh 

alat ucap manusia. Sejalan dengan pendapat Kridalaksna (2008: 24), Chaer dan 

Leonie Agustina (2004: 11) mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, 

itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat 

dikaidahkan. 

Aslinda dan Leni Syafyahya (2010: 11) mengatakan bahasa merupakan suatu 

sistem vocal simbol bebas yang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk 

berinteraksi. Bloomfield (dalam Sumarsono, 2009: 18) mengatakan bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang (arbitrer) yang dipakai oleh 

anggota-anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa 

merupakan sistem lambang/simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, 

bersifat arbitrer dan digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi 

untuk bekerja sama, berinteraksi, mengidentifikasi diri. 

 

2. Fungsi Bahasa 

Chaer (2007, 23) mendefinisikan bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi. Dalam kapasitas sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki fungsi-fungsi 

yang lebih khusus dalam masyarakat, seperti untuk menjalani sebuah hubungan atau 
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kerja sama sesama manusia, menyatakan pikiran dengan perasaan, menyatakan 

keinginan, alat untuk mengidentifikasi diri dan sebagainya. Menurut Keraf (2004: 3-7) 

bahasa memiliki empat fungsi yaitu: (a) alat untuk menyatakan ekspresi diri, (b) alat 

komunikasi, (c) alat mengadakan integrasi dan adaptasi social, (d) alat mengadakan 

kontrol sosial. 

 

a. Alat untuk Menyatakan Ekspresi Diri 

Sebagai alat untuk meyatakan eskpresi diri, bahasa menyatakan tentang segala 

sesuatu yang ada di dalam dada kita, sekurang-kurangnya untuk memaklumkan 

keberadaan kita. Melalui bahasa dapat diketahui ekspresi senang atau sedih seseorang. 

Kita dapat mengetahui ekspresi seseorang melalui bahasa yang diucapkan tanpa 

bertatap muka. Selain dapat mengetahui ekspreso seseorang, melalui bahasa kita dapat 

menarik perhatian orang lain dan juga dapat memebebaskan diri kita dari semua 

tekanan emosi. Jadi setiap orang dapat berekspresi sesuai dengan bahasa yang 

digunakannya setiap berkomunikasi. 

 

b. Alat Komunikasi 

Sebagai alat komunkasi, bahasa merupakan saluran alat perumusan maksud 

kita, melahirkan perasaan kita dan menginginkan kita menciptakan kerjasama dengan 

sesama warga. Dengan bahasa dapat mengatur berbagai macam aktivitas 

kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Dalam kelompok 

masyarakat, alat komunikasi digunakan untuk berinteraksi yang dihubungkan dengan 

komuniaksi. Salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. 

Dalam hal ini bahasa sebagai alat komunikasi dapat terjadi di semua lingkungan 

masyarakat. 
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c. Alat Mengadakan Integrasi dan Adaptasi Sosial 

Melalui bahasa, seorang anggota masyarakat perlahan-lahan belajar mengenai 

adat istiadat, tingkah laku, dan tata-krama masyarakat. Dengan bahasa kita  mencoba 

menyesuaikan dirinya (adaptasi) dengan semuanya melalui bahasa. Bila dapat 

meyesuaikan dirinya maka ia pun dengan mudah membaur dirinya (integrasi) dengan 

segala macam tata-krama masyarakat tertentu. Selain itu salah satu unsur kebudayaan 

memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalamn-pengalaman. Dalam hal ini, 

bahasa lebih memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok 

sosial yang dimasukinya. 

 

d. Alat Mengadakan Kontrol Sosial 

Kontrol sosial adalah usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak 

tanduk orang lain. Semua kegiatan sosial akan berjalan dengan baik karena dapat 

diatur dengan menggunakan bahasa. Semua tutur pertama-tama dimaksudkan untuk 

tanggapan, baik tanggapan yang berupa tutur, maupun tanggapan yang berbentuk 

tindakan atau perbuatan. Dalam mengadakan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi 

dengan proses-proses sosialisasi suatu masyarakat, melalui bahasa setiap orang akan 

berfikir dalam berbahasa di lingkungan sosial. Conthnya seorang pemimpin akan 

kehilangan wibawa bila bahasa yang dipergunakan untuk menyampaikan atau 

penerangan kepada bawahannya adalah bahasa yang kacau dan tak teratur. Kekacauan 

dalam bahasanya akan menggagalkan pula usahanya untuk memperngaruhi tingkah 

laku dan tindak-tanduk bawahannya.  

Penggunaan Deiksis dalam Percakapan..., Silvia Nofitasari, FKIP UMP, 2016



 

 

12 

 

 

Wardhaugh (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 15) mengatakan bahwa 

fungsi bahasa sebagai alat komunikasi manusia, baik tertulis maupun lisan. Chaer dan 

Leonie Agustina, 2004: 15-16) mengatakan bahwa fungsi bahasa antara lain: sebagai 

berikut: 

 

1) Dari Sudut Penutur, Bahasa itu Berfungsi Personal atau Pribadi 

Dilihat dari sudut penutur bahasa itu berfungsi personal atau pribadi, ada juga 

yang menyebutnya emotif. Maksudnya penutur menyatakan sikap terhadap apa yang 

dituturkannya. Dalam hal ini, penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat 

bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. 

Pihak pendengar juga dapat menduga apakah si penutur sedih, marah, atau gembira. 

Seperti dalam keadaan sedih, marah, atau gembira akan terlihat dari emosi penutur. 

 

2) Dari Segi Pendengar atau Lawan Bicara. 

Dilihat dari segi pendnegar atau lawan bicara, bahasa itu berfungsi dierktif 

yaitu bahasa mengatur tingkah laku pendengar. Dalam hal ini bahasa itu tidak hanya 

membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan sesuatu, tetapi 

melakukan kegiatan yang sesuai dengan dimaui si pembicara. Hal ini dilakukan si 

penutur dengan menggunakan kalimat-kalimatt yang menyatakan perintah, himbauan, 

permintaan mau pun rayuan. Contohnya pada kalimat Harap tenang ada ujian. Jadi 

terdapat aksi dari pendengar setelah mendengar si penutur berbicara. 

 

3) Dari Segi Kontak antara Penutur dan Pendengar Bahasa. 

Dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar baasa berfungsi sebagai 

fatik. Maksudnya bahasa berfungsi untuk menjalin hubungan, memelihara, 
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memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas. Ungkapan-ungkapan yang 

digunakan biasanya sudah berpola tetap, seperti pada waktu berjumpa, pamit, dan 

menanyakan keluarga. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapannya tidak dapat diartikan 

atau diterjemahkan secara harfiah. Misalnya ada ungkapan seperti Apa kabar, 

Bagaimana anak-anak, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan fatik ini biasanya juga 

disertai dengan unsur paralinguistik, seperti senyuman, gelengan kepala, gerak-gerik 

tangan dan kedipan mata. Ungkapan-ungkapan tersebut yang disertai unsur 

paralinguistik tidak mempunyai arti, dalam arti memberikan informasi, tetapi 

membangun kontak sosial antara partisipan di dalam pertuturan itu. 

 

4) Dari Segi Topik Ujaran 

Dilihat dari segi topik ujaran, bahasa berfungsi sebagai referensial, ada juga 

yang menyebutnya kognitif. Maksudnya bahasa itu berfungsi sebagai alat untuk 

membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada pada 

budaya pada umumnya. Fungsi referensial inilah yang melahirkan paham tradisional, 

bahwa bahasa adalah alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan bagaimana 

pendapat si penutur tentang dunia di sekelilingnya. Selain itu, fungsi referensial disni 

juga berarti bahasa sebagai referen untuk membicarakan suatu topik tertentu. 

Contohnya seperti Ibu dosen cantik sekali adalah contoh penggunaan bahasa yang 

berfungsi referensial. 

 

5) Dari Segi Kode yang Digunakan 

Dilihat dari segi kode yang digunakan bahasa berfungsi metalingual atau 

metalinguistik, yaitu bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri.  
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Artinya bahasa itu digunakan untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa. Memang 

agak aneh, biasanya bahasa itu digunakan untuk mebicarakan masalah lain seperti 

ekonomi, politik, atau pertanian. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran 

bahasa di mana kaidah-kaidah atau aturan-aturan bahasa dijelaskan dengan bahasa. 

Juga dalam kamus monolingual, bahasa itu digunakan untuk menjelaskan arti bahasa 

(dalam hal ini kata) itu sendiri. 

 

6) Dari Segi Amanat 

Dilihat daris segi amanat (message), bahasa berfungsi maginatif atau poetic 

speach. Artinya, bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan baik yang sebenarnya, maupun yang cuma imaginasi (khayalan, rekaan) saja. 

Fungsi imaginatif ini biasanya terdapat pada karya seni. Bahasa yang digunakan 

dalam karya seni umumnya berupa cerita khayal saja. Contohnya seperti puisi, cerita, 

dongeng, dan lelucon yang digunakan unutk kesenangan penutur mauoun para 

pendengarnya 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan fungsi bahasa yaitu sebagai alat untuk 

menjalin hubungan terhadap sesama. Di dalamnya terdapat pesan atau amanat aik 

untuk membicarakan satu objek atau bahasa itu sendiri. Hal ini membuat penutur 

dapat menyatakan sikap terhadaap apa yang dituturkannya dan pendengar dapat 

mengatur tingkah launya. Bahasa baik berupa bahasa lisan maupun tulis, mempunyai 

fungsi yang sama. Tentunya berdasarkan kebutuhsn seseorang yang berbeda secara 

sadar maupun tidak sadar. 

Penggunaan Deiksis dalam Percakapan..., Silvia Nofitasari, FKIP UMP, 2016



 

 

15 

 

 

C. Wacana 

Mulyana (2005: 3), kata wacana berasal dari kata wac, yang dalam lingkup 

morfologi bahasa Sansekerta, termasuk kata kerja golongan III parasmaepadan(m) 

yang bersifat aktif, yaitu melakukan tindakan ujar. Kata tersebut kemudian mengalami 

perubahan menjadi wacana. Bentuk ana yang muncul di belakang sufiks (akhiran), 

yang bermakna membendakan (nominalisasi). Jadi kata wacana dapat diartikan 

sebagai perkataan atau tuturan. Wacana adalah kesatuan bahasa yang diucapkan atau 

ditulis panjang atau pendek, itulah yang dinamakan teks atau discourse. Menurut 

Tarigan (dalam Mulyana, 2005: 6), wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, 

lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, 

mempunayi awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan dapat disampaikan 

secara lisan maupun tertulis 

Chaer (2011, 29) mengemukakan bahwa wacana terbentuk dari satuan bahasa 

terkecil, yaitu kata. Kata-kata akan mebentuk atuan bahasa yang lebih besar, yaitu 

frasa, kemudian frasa-frasa membentuk satuan paragraf. Rentetan kalimat yang 

berkaitan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain membentuk 

satu kesatuan di sebut wacana (Alwi, dkk. (2010: 431). Dari pengertian wacana di 

atas, dapat disimpulkan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap 

memililki kohesi dan koherensi yang baik dan berkaitan menghubungkan anatara 

proposisi yang satu dengan proposisi yang lain membentuk satu kesatuan secara 

berkesinambungan. Dalam wacana percakapan, dalam penelitian ini deiksis 

diperhitungkan sebagai kata/konstruksi yang membangun satu kesatuan makna 

(kohesi dan koherensi) dengan memperhitungkan peristiwa tutur. 
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D. Peristiwa Tutur  

Dalam setiap proses komunikasi terjadilah apa yang disebut peristiwa tutur dan 

tindak tutur dalam situasi tutur. Istilah peristiwa tutur sering disebut juga dengan 

peristiwa bahasa. Menurut Chaer dan Leonie Agustina (2004: 47) merupakan 

berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang 

melibatkan dua pihak. Kedua pihak tersebut yaitu pihak pertama sebagai penutur dan 

pihak kedua sebagai mitra tutur dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, 

dan situasi tertentu. Kridalkasan (2011: 190) persitiwa bahasa (language event, state 

of affairs) adalah apa yang terjadi sebagai akibat pengungkap bahasa. Hymes (dalam 

Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 48-49) menjelaskan bahwa sebuah peristiwa tutur 

harus memenuhi delapan komponen yang diakronimkan menjadi SPEAKING. Dari 

akronim SPEAKING tersebut memiliki pengertian yaitu setting and scane, 

participant, end, act sequences, key, instrumentalities, norm of interaction and 

interpretation, dan genre. Kedelapan komponen tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

1. Setting and Scene 

Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tuturan berlangsung. Scene 

mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi psikologis pembicara (Chaer dan 

Leonie Agustina, 2004: 48). Waktu, tenpat dan situasi tuturan yang berbeda dapat 

meyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Selain itu, Hymes (dalam 

Aslinda dan Leni Syafyahya, 2001: 32) menyebutkan bahwa komponen ini 

berhubungan dengan waktu, tempat, dan sittuasi pembicaraan berlangsung. Misalnya 
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jika penutur sedang menghadiri suatu pertemuan yang resmi, maka penutur akan 

menyesuaikan dengan menggunakan bahasa yang baku dan terkesan formal. 

 

2. Participant 

Kompoen participant merupakan salah satu penyebab terjadinya peristiwa 

tutur. Hymes (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 48) menyebutkan bahwa 

pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tutur, bisa pembicara dan pendengar, 

penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima. Dua orang yang bercakap-cakap 

dapat berganti peran sebagai pembicara atau pendengar, tetapi semisal dalam khotbah 

di Masjid, khotib sebagai pembicara dan jamaah sebagai pendengar yang tidak dapat 

bertukar pesan. Status sosial partisipan sangat menentukan ragam bahasa yang 

digunakan (Aslinda dan Leni Syafyahya, 2010: 32). Misalnya seorang anak akan 

menggunakan ragam atau bahasa yang berbeda bila berbicara dengan orang tuanya 

atau gurunya bila dibandingkan saat dia berbicara dengan teman-teman sebayanya. 

 

3. End 

Komponen end menunjuk pada maksud dan tujuan pertuturan (Chaer dan 

Leonie Agustina, 2004: 49). Seperti contohnya peristiwa tutur yang terjadi di ruang 

kelas. Guru berusaha menjelaskan materi pelajaran agar dapat dipahami oleh 

siswanya. Materi yang disampaikan juga harus tersusun dan terkonsep dengan benar. 

Dalam hal ini, tujuan penuturan guru tersebut adalah agar siswa memahami materi 

yang diajarkan. Dalam peristiwa tutur di ruang pengadilan bermaksud menyelesaikan 

suatu kasus perkara. Namun para partisipan di dalam peristiwa tutur itu mempunyai 

tujuan yang berbeda. Jaksa ingin membuktikan kesalahan si terdakwa, pembela 
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berusaha membuktikan bahwa si terdalwa tidak bersalah, sedangkan hakim berusaha 

memberikan keputusan yang adil. 

 

4. Act Sequences 

Menurut Hymes (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 49) menyatakan 

komponen ini mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan 

dengan kata-kata yang digunakan, sementara isi berkaitan dengan topik pembicaraan 

(Aslinda dan Leni Syafyahya, 2010: 32). Misalnya bentuk ujaran dalam kuliah umum, 

dalam percakapan biasa, dan dalam pesta tentunya berbeda. Begitu juga dengan isi 

yang dibicarakan. Biasanya, bentuk ujaran dalam kuliah umum lebih bersifat formal 

dengan penggunaan ragam bahasa baku, gaya yang netral dan terkesan serius. 

 

5. Key 

Komponen key merupakan salah satu penyebab terjadinya peristiwa tutur. 

Komponen ini mengacu pada nada, cara dan semangat seorang penutur dalam 

menyampaikan pesan, apakah dengan sombong, rendah hati, angkuh atau dengan cara 

yang lainnya. Hal ini juga ditunjukan dengan gesture/gerak tubuh/ekspresi dan isyarat 

(Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 49). Hymes (dalam Aslinda dan Leni Syafyahya, 

2010: 32) juga menjelaskan bahwa komponen ini berhubungan dengan nada suara 

(tone), penjiwaan (spirit), sikap atau cara (manner) saat sebuah tuturan diujarkan, 

misalnya dengan gembira, santai, dan serius. 

 

6. Instrumentalities 

Salah satu komponen terjadinya peristiwa tutur adalah instrumentalities. 

Hymes (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 49) menjelaskan komponen 
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instrumentalities mengacu pada jalur bahasa yang digunakan dalam pertuturan. 

Misalnya soal oral, tulisan, isyarat, baik berhadap-hadapan maupun melalui telepon 

untuk saluran oral, tulisan bisa juga dengan telegraf. Instrumentalities juga mengacu 

pada kode ujaran yang digunakan bahasa, dialek, fragmen atau register. Selain tiu 

komponen ini berkenaan dengan saluran (lisan, tulisan, isyarat) dan bentuk bahasa 

yang digunakan dalam pertuturan (Aslinda dan Leni Syafyahya, 2010: 32).  

 

7. Norm of Interaction and Interpretation 

Komponen ini mengacu pada norma-norma atau aturan yang harus dipahami 

dalam berinteraksi. Juga mengacu pada norma penafsiran teradap ujaran dari lawan 

bicara. Norma interaksi dicerminkan oleh tingkat oral atau hubungan sosial dalam 

sebuah masyarakat bahasa (Aslinda dan Leni Syafyahya, 2010: 32). Norma interaksi 

menunjuk tentang bisa atau tidaknya seseorang dalam menyampaikan informasinya 

kepada mitra tutur. Misalnya yang berhubungan dengan cara berinteraksi, bertanya, 

dan sebagainya. Komponen ini juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran 

dari lawan bicara. 

 

8. Genre 

Hymes (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 49) komponen ini mengacu 

pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah, doa dan sebagainya. 

Berbeda jenis tuturannya akan berbeda pula bentuk yang dipakai bertutur itu. Orang 

berpidato tentu menggunakan bentuk penyampaian yang berbeda dengan oprang 

bercerita. Demikian pula orang yang berceita tidak dapat disamakan dengan kode 

orang yang sedang bercakap-cakap. Selain itu menurut Arini (dalam Aslinda dan Leni 
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Syafyahya, 2010: 33) komponen genre juga berkaitan dengan tipe-tipe tuturan yang 

berhubungan untuk berkomunikasi.  

 

E. Deiksis 

1. Pengertian Deiksis 

Deiksis adalah kata- yang tidak jelas referennya. Menurut Yule (2006: 13), 

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

kita lakukan dengan tuturan. Berbeda halnya dengan pendapat Alwi, dkk. (2010: 42), 

mengatakan bahwa deiksis merupakan gejala semantis yang terdapat pada kata atau 

konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan memperhitungkan situasi 

pembicaraan.  Menurut Purwo (1984: 2), deiksis adalah unsur yang referennya dapat 

diidentifikasi hanya dengan memperhatikan identitas si pembicara serta saat dan 

tempat diutarakannya tuturan yang mengandung unsur yang bersangkutan. Selain itu, 

menurut Kridalaksana (2008: 36), deiksis adalah hal atau fungsi menunjuk sesuatu di 

luar bahasa, kata tunjuk pronomina, dan sebagainya 

 

2. Jenis Deiksis 

a. Deiksis Persona 

Deiksis persona adalah pronomina persona (kata ganti orang), yang meliputi 

persona pertama (persona I), kedua (persona II) dan  ketiga (persona III) baik tunggal 

maupun jamak. Pronomina peronsa I tunggal, persona II tunggal, dan III tunggal, ada 

yang berupa bentuk bebas (morfem bebas) dan ada pula yang terikat (moerfem terikat) 

(Sumarlam (Ed), 2003:25-26). Bentuk persona I terdiri dari kata ganti persona I 
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tunggal (aku, saya) dan kata ganti persona I jamak (kami, kami semua, kita). Berikut 

ini contoh tuturan yang termasuk dalam deiksis persona I tunggal. 

(1) “Banyak banget. Saya dikeluarkan dari Dewa. Kemudian saya dengan 

masa drugs. Kalo lagu cinta, perbedaan itu juga pengalaman pribadi. 

Bercerita tentang perbedaan religi tetapi saya kemas sedemikian rupa 

sehingga tidak sempit perbedaannya. Dua lagu itu mungkin salah satu lagu 

yang cukup personal. Kemudian cintailah Aku Sepenuh Hati, itu juga 

cukup  personal, karena saya tulis liriknya saat saya cuiti bernyanyi selama 

9 bulan karena ada masalah dengan pita suara. Lagu itu saya 

persembahkan untuk temen-temen fans Ari Lasso yang selalu mencintai 

saya disaat apapun juga” (Ari Lasso, 10 Januari 2015) 

 

(2) “Saya bayangkan begini, calon Kapolri sudah jelas tersangka, ada dugaan 

keras mengenai integritas, Saya katakan untuk apa disiproblem contes lagi 

oleh DPR. Saya katakan presiden tarik saja karena sudah ditetapkan 

sebagai tersangka. Presiden tidak menarik lagi, maka saya katakan yang 

kedua kalo calon Kapolrinya tepilih menjadi Kapolri pada sisi lain. Pada 

saat menjadi Kapolri dicekal ke luar negeri biasanya ditahan, masa 

seorang Kapolri ditahan apa kata dunia?. Itu yang sangat saya 

khawatirkan, apa yang terjadi dengan negara ini.” (Hamdan Zulva, 31 

Januari 2015) 

(3) “Adegan itunya memang pengalamn pribadi. Jadi saya memang ke Beijing 

waktu itu patah hati karena saya harus mundur dari suatu penerbit yang 

saya bidangi sejak awal gitu kan, jadi saya diminta memberikan wokshop 

di Hongkong dari sana saya minta izin ke suami boleh gak bunda ke 

Hongkong, kebetulan sedang menyusun buku Jilba Traveler, nah jadi 

suami memberikan izin kemudian pas disana saya bingung kan mencari 

orang yang bisa bahasa Inggris, katanya setelah oilmpiade gampang 

ternyata engga ternyata susah gitu” (Asma Nadia, 7 Februari 2015) 

 

Kata saya pada wacana (5) menunjuk kepada Ari Lasso, seorang musisi yang 

menceritakan kejadian pada saat menulis lagu Misteri Ilahi. Kata saya pada wacana 

(6) menunjuk kepada Hamdan Zulva ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 

yang menyatakan artikel yang berisi “Kalau tersangka menjadi kapolri, apa kata 

dunia?” itu memang benar pernah dilontarkan olehnya. Kata saya pada wacana (7) 

menunjuk kepada seorang penulis novel yaitu Asma Nadia yang menceritakan 

mengeani adegan di film Assalamualaikum Beijing.  Kata saya pada wacana (5), (6), 
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(7) menunjukkan bahwa pada saat tuturan itu diucapkan dalam keadaan resmi serta 

antara penutur dengan mitra tutur belum saling mengenal satu sama lain. 

Bentuk persona kedua terdiri dari kata ganti persona kedua tunggal dan kata 

ganti persona kedua jamak. Kata ganti persona kedua tunggal (yaitu engkau, anda, 

kau, dan kamu,) sedangkan kata ganti persona kedua jamak (kalian). Bentuk persona 

kedua engkau dan kamu dapat dipergunakan di antara peserta ujaran yang sudah akrab 

hubungannya, atau dipakai oleh orang yang mempunyai status sosial lebih tinggi 

untuk menyapa lawan bicara yang berstatus sosial lebih rendah. 

(4) “Jadi memang sebenarnya tidak ada kata-kata kamu dipecat ya, tidak 

pernah. Malah ada cerita yang mungkin belum pernah diceritakan. Setelah 

Once masuk, tapi album itu belum dirilis. Sebenarnya Once sempat keluar 

dari Dewa, sebelum album bintang 5 dirilis. Suatu tengah malam, Dani 

metelfon saya, saya lagi di Jakarta, Ri aku mau ketemu kamu, oke. Once 

keluar ini. Kata dia. Karena ada ketidak cocokkan dengan yang lain. 

Kamu mau balik lagi ke Dewa gak. Itu belum setahun saya keluar ini 

belum ada yang tahu cerita ini” (Ari Lasso, 10 Januari 2015) 

(5) “Resiko dari profesi ya. Saya mendapat berita seperti ini, yang pertama ni, 

udah ni dua kali karena berita seperti ini saya nikah dengan menteri ini 

dan ditulis disitu kalau anda bukan apa itu pasti keluar dulu istirnya ini 

katanya. Aku gini aku baca kan ya lho gila ya kenapa saya digosipin kenal 

aja enggak paling paling di istana di acara salaman aja, hanya salaman. 

Suatu ketika ketemu sama beliau saya lagi dipanggung nyanyi rame beliau 

lewat dadah dadah dia begitu sama saya, eh siapa itu oh si itu pak itu kok 

digosipin sama dia saya tuh bingung” (Sundari Soekoco, 28 Februari 

2015) 

 

Kata yang dicetak miring merupakan deiksis persona kedua. Pada contoh (8) kata 

kamu merujuk pada kata ganti orang kedua yaitu pada Ari Lasso. Pada contoh (9) kata 

anda merujuk kepada seluruh penonton yang berada di studio TvOne. Bentuk persona 

ketiga terdiri dari kata ganti persona ketiga tunggal (ia, dia, beliau) dan kata ganti 

persona ketiga jamak (mereka). Bentuk kata ganti orang ketiga seperti pada contoh di 

bawah ini: 
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(10) “Jadi memang sebenarnya tidak ada kata-kata kamu dipecat ya, tidak 

pernah. Malah ada cerita yang mungkin belum pernah diceritakan. 

Setelah Once masuk, tapi album itu belum dirilis. Sebenarnya Once 

sempat keluar dari Dewa, sebelum album bintang 5 dirilis. Suatu tengah 

malam, Dani menelfon saya, saya lagi di Jakarta, Ri aku mau ketemu 

kamu, oke. Once keluar ini. Kata dia. Karena ada ketidak cocokkan 

dengan yang lain. Kamu mau balik lagi ke Dewa gak. Itu belum setahun 

saya keluar ini belum ada yang tahu cerita ini” (Ari Lasso, 10 Januari 

2015) 

(11)  “Sebetulnya kalo mendobrag tidak. Sebetulnya ini yang harus menjawab 

pak Sultan, bukan saya ya tapi dia beliau sendiri mengatakan bahwa 

memang eranya sudah berubah dan kehidupan kami adalah kehidupan 

yang juga normal dalam arti kebtulan kami bergeran banyak dan selalu di 

lingkungan masyarakat, jadi saya kira kita juga banyak menyesuaikan 

dengan kehidupan itu. Yang kedua juga pernah beliau mengatakan 

bahwa sebetulnya saya adalah generasi yang hdiup sekarang tentu sudah 

pernah merasakan generasi kehidupan masa lalu” (GKR Hemas, 17 

Januari 2015) 

 

Kata yang dicetak miring merupakan deiksis persona kedua. Kata ia, dia, beliau, 

mereka pada kata ganti diri yang menunjuk pada kata ganti orang ketiga. Pada contoh 

(10) kata kamu merujuk pada kata ganti orang kedua yaitu pada Akhmad Dani. Pada 

contoh (11) kata dia,beliau merujuk kepada Sultan Hamengkubuwono X. Deiksis 

persona lebih diperjelas dengan tabel di bawah ini 

Jenis Deiksis Tunggal Jamak 

Persona I Aku, saya, hamba. Gua/gue, ana/ane 

Terikat, lekat kiri     :ku- 

       lekat kanan  :-ku 

Kami, 

Kami semua 

Kita 

Persona II Kamu, anda 

Terikat, lekat kiri :kau- 

 lekat kanan :-mu 

Kamu semua 

Kalian 

Kalian semua 

Persona III Ia, dia, beliau 

Terikat, lekat kiri  : di- 

 lekat kanan  : nya 

Mereka 

Mereka semua 

 

b. Deiksis Waktu 

Menurut Sumarlam (Ed) (2003: 25-26), deiksis waktu disebut juga pronomina 

demonstratif waktu. Waktu ada yang mengacu pada waktu kini (seperti kini dan 
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sekarang), lampau (seperti kemarin dan dulu), akan datang (seperti besok dan yang 

akan datang), dan waktu netral (seperti pagi dan siang).  Waktu kini menyatakan 

waktu yang sedang terjadi, contonya “Hari Ini bapak Dosen sedang pergi ke luar 

kota”. Waktu lampau merupakan waktu yang suda lama terjadi atau aktu yang suda 

terjadi, misalnya “beberapa taun yang lalu, aku pergi ke Jogjakarta”. Waktu akan 

datang merupakan waktu yang belum terjadi atau waktu yang akan terjadi,misalnya 

“tanggal 27 Maert 2016 seluru maasiswa Prodi Pendidikan Baasa dan Sastra 

Indoneisa mengikuti yudisium”. Aktu netral merupakan waktu yang tidak memiliki 

ketetapan, contonya “pagi-pagi beliau sudah pergi ke kampus”. Di bwah ini 

merupakan bagan dari penggolongan deiksis waktu. 

 

   

 

 

 

 

c. Deiksis Ruang 

Deiksis ruang: nomina baru dapat menjadi lokatif (tempat) apabila 

dirangkaikan dengan preposisi hal ruang, leksem ruang dapat berupa adjektiva, 

adverbia atau verba (Purwo dalam Sumarlam (Ed), 2003: 25-26). Deiksis ruang 

disebut pronomina demonstratif tempat (lokasional), ada yang mengacu pada tempat 

atau lokasi yang dekat dengan pembicara (sini, ini), jauh dengan pembicara (sana) dan 

menunjuk secara eksplisit (Surakarta, Yogyakarta) (Sumarlam (Ed), 2003: 25-26). 

Kini : kini, sekarang, saat ini 

Lampau : kemarin, dulu, yang lalu 

Yang akan datang : besok,...depan,...yang akan datang 

Netral : pagi, siang, sore, pukul 12 
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Klasifikasi pronomina demonstratif dapat diilustrasikan dalam bentuk bagan sebagai 

berikut: 

Deiksis Ruang 

   

 

 

 

Bagan di atas merupakan penggolongan deiksis ruang. Deiksis runag dekat 

dengan penutur digunakan untuk menggambarkan kedekatan jarak yang sangat dekat 

antara penutur dan lawan tutur, contonnya “Di sini aku menuntut ilmu”. Berbeda 

halnya dengan deiksis agak dekat dengan penutur, posisi kedekatan antara penutur dan 

lawan tutur tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, misalnya “Di situ buku saya”.  

Deiksis ruang jauh dengan penutur, posisi antara penutur dan lawan tutur tidak dalam 

jarak yang dekat, misalnya “Di sana tempatku berbagi ilmu”. Deiksis ruang 

menunjukkan secara eksplisit dalam penggambarannya kedekatan antara penutur dan 

lawan tutur di tunjukkan secara eksplisit posisi tempat secara langsung, mislanya 

“Tempat tinggalnya jauh di pulau Samosir” 

 

F. TalkShow 

Talkshow adalah ungkapan bahasa Inggris yang berasal dari dua kata: Talk dan 

Show. Show berarti tontonan, pertunjukkan atau pameran, sedangkat talk artinya 

omong-omong, obrol-obrol. Dengan begitu talkshow berarti pertunjukkan orang-orang 

yang sedang mengobrol. Wibowo (2007: 67) talkshow adalah program yang 

Dekat dengan penutur : sini, ini 

Agak dekat dengan penutur : situ, itu 

Jauh dengan penutur : sana 

Menunjuk secara eksplisit : Solo, Yogyakarta 
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ditampilkan dalam bentuk sajian yang mengetengahkan pembicaraan seseorang atau 

lebih mengenai sesuatu yang menarik. Acara talkshow  berupa program televisi atau 

radio bahwa seseorang atau grup berkumpul bersama mendiskusikan berbagai hal 

topik dengan suasana santai tapi serius, yang dipadukan dengan seorang moderator. 

Pewawancara televisi seperti berada di dalam tayangan seseorang pembawa acara 

talkshow (Santana, 2005: 106). 

Dalam talkshow dialog percakapan dapat membahas tentang satu topik tertentu 

atau dua topik yang berbeda. Satu topik yang dibagi dan dibicarakan oleh dua orang 

atau banyak pembicara disebut sebagai topik tunggal yaitu dialog yang hanya 

membicarakan satu topik (Mulyana, 2005: 40).  Dari penjelasan tersebut dapat 

diketahui talkshow merupakan program televisi dipandu oleh seorang mederator atau 

pembawa acara yang menghadirkan bintang tamu untuk membicarakan topik tertentu 

dan kadangkala menjawab pertanyaan dari pemirsa atau pendengar. 

 

G. TalkShow “Satu Jam Lebih Dekat” 

Talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” merupakan salah satu acara talkshow yang 

diproduksi oleh stasiun televisi swasta di Indonesia yaitu TvOne, yang mengupas 

mengenai perjalanan hidup dan karir seseorang. Talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” 

tayang setiap hari Sabtu, pukul 19.00 WIB berdurasi 60 menit. Konsep talkshow “Satu 

Jam Lebih Dekat” berbeda dengan talkshow yang lainnya. Pada talkshow ini 

menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan seperti komedian, politikus, 

penyanyi, penulis novel dan sebagainya. Selain itu, juga menghadirkan kerabat atau 

keluarga terdekat dari tokoh yang dihadirkan untuk mengupas lebih dalam tentang 

tokoh yang dihadirkan pada acara tersebut tanpa sepengetahuan tokoh yang 

bersangkutan. Selain itu bahasa yang digunakannya pun menggunakan bahasa yang 
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mudah dimengerti dan dipahami oleh semua orang. Topik dalam acara talkshow “Satu 

Jam Lebih Dekat” tidak bersifat monoton dan terpusat hanya pada satu masalah saja 

tetapi tayangan ini mengulas berbagai topik dari sudut pandang yang berbeda. Acara 

talkshow “Satu Jam Lebih Dekat” ini hanya terfokus pada pembahasan satu tokoh 

secara mendalam hingga menyentuh sisi humanisnya. Penggalian informasi dari 

narasumber dan penyampaian informasi kepada khalayak pun hanya seputar tokoh 

yang menjadi narasumber atau tentang bintang tamu tersebut.  

 

H. Kerangka Pikir 

Skripsi yang berjudul Penggunaan Deiksis dalam Percakapan Pada Acara 

TalkShow “Satu Jam Lebih Dekat” Di Stasiun Televisi TvOne Episode Maret 2015 ini 

menekankan pada analisis wacana khususnya deiksis. Teori yang digunakan untuk 

menganalisis yaitu teori tentang bahasa dan fungsinya, wacana, deiksis, peristiwa tutur 

dan talk show. Jenis deiksis dibagi menjadi tiga yaitu deiksis persona, deiksis waktu 

dan deiksis ruang. Ketiga jenis deiksis tersebut di bagi lagi menjadi beberapa bagian. 

Deiksis persona terdiri dari deiksis persona I, deiksis persona II dan deiksis persona 

III. Bagian deiksis persona tersebut dibagi lebih rinci lagi, yaitu terdiri dari deiksis 

persona I tunggal dan jamak, deiksis persona II tunggal dan jamak, dan deiksis 

persona III tunggal dan jamak. Deiksis waktu di bagi kedalam beberapa bagian yaitu 

deiksis waktu kini, deiksis waktu lampau, deiksis waktu yang akan datang dan deiksis 

waktu netral. Deiksis yang terakhir yaitu deiksis ruang dibagi menjadi beberapa 

bagian, deiksis ruang dekat dengan penutur, deiksis ruang agak dekat dengan penutur, 

deiksis ruang jauh dengan penutur dan deiksis ruang menunjuk secara eksplisit. Teori-

teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipetakan dalam bagan I berikut ini:
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