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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam komunikasi tentunya terjadi interaksi. Interaksi tersebut umumnya 

disertai kesantunan. Interaksi seperti ini terutama dilakukan masyarakat yang 

menjunjung tinggi nilai kesantunan seperti masyarakat Indonesia. Kesantunan dalam 

interaksi antara lain terlihat pada bahasa yang digunakan. Unsur-unsur kebahasaan 

yang menunjukkan kesantunan antara lain  adalah deiksis sosial. 

Menurut Cahyono (2002: 219) deiksis sosial adalah rujukan yang dinyatakan 

berdasarkan perbedaan kemasyarakatan yang mempengaruhi peran pembicara dan 

pendengar. Deiksis sosial yang digunakan harus sesuai tingkat sosial penutur karena 

deiksis sosial berfungsi sebagai bentuk kesopanan dalam berbahasa. Hal ini didukung 

oleh pendapat Nababan (2001:92) deiksis sosial menunjukkan atau mengungkapkan 

perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat antara peran peserta, terutama 

aspek peran sosial antara pembicara dan pendengar serta antara pembicara dan 

rujukan atau topik yang lain. Dengan demikian, deiksis sosial adalah rujukan yang 

dinyatakan berdasarkan perbedaan kemasyarkatan yang terdapat pada peran sosial 

antara pembicara dan pendengar yang berfungsi sebagai bentuk kesopanan dalam 

berbahasa. 

Deiksis sosial dapat dilihat dari penggunaan bahasa untuk berkomunikasi atau 

bertutur.  Deiksis sosial tidak hanya ditemukan dalam bahasa lisan seperti tuturan 

langsung antara penutur dan mitra tutur, tetapi juga ditemukan dalam bahasa tulis 

seperti novel, cerpen, surat kabar, dan lain sebagainya. Deiksis sosial banyak ditemui 

pada cerpen dan novel yang bertema sosial. 
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Novel  merupakan kisahan atau cerita fiksi yang diemban oleh pelaku-pelaku 

tertentu dengan pemeranan, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang 

bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya hingga terjalin suatu cerita yang detail dari 

satu peristiwa ke peristiwa lainnya (Nurgiyatoro, 2005: 286-287). 

Salah satu novel yang ada di Indonesia adalah novel O karya Eka Kurniawan 

yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2016. Novel O memiliki 

latar belakang sosial di dalam ceritanya sehingga terdapat banyak hal menarik di 

dalam novel tersebut, khususnya penggunaan deiksis sosial. Ketika membaca novel 

yang berjudul O karya Eka Kurniawan, peneliti menemukan bentuk deiksis sosial 

dalam kutipan berikut: 

(1.1)“Siapa menyiksa siapa? Jangan asal ngomong, Polisi.” 

“Kau menyiksa perempuan ini. Kau tidak lihat mukanya, memarnya. Lihat 

bibirnya? Kalau bukan kau, siapa yang melakukannya? Mau 

kukembalikan kau ke sarang? Kau tak akan kukembalikan ke sarang. Kau 

akan ditembak mati di Nusa kambangan. Aku janji.” (Data No. 33) 

 

Kutipan tersebut menunjukkan adanya bentuk deiksis sosial relational (relasional) 

jenis penutur dan acuan (honorifik acuan) pada kata „polisi‟. Polisi merupakan aparat 

negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Untuk menjadi polisi, seseorang memerlukan beberapa tahap pendaftaran, tes, hingga 

rangkaian panjang seleksi penerimaan harus dihadapi. Polisi merupakan jenis penutur 

dan acuan (honorifik acuan) yang lebih mengekspresikan status seseorang yang 

sedang dibicarakan, yang dikodekan dengan sapaan. Polisi merupakan bentuk 

penghormatan penutur terhadap seseorang yang berprofesi sebagai aparat negara yang 

mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.  
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Sebagai karya sastra tulis, novel memiliki ciri khas tersendiri dalam hal 

penggunaan bahasa, yaitu ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi 

untuk menggambarkan suasana yang ada di dalamnya. Penyajian di dalam novel 

biasanya mencakup penggunaan tempat dan ruang, sehingga keberadaan manusia 

dalam masyarakat biasanya menjadi topik utama. Dalam novel juga sangat terbuka 

kemungkinan adanya penggunaan deiksis sosial. Hal ini berhubungan dengan manusia 

yang menjadi topik utama dalam cerita fiksi novel.  

Ketika membaca novel O karya Eka Kurniawan pada halaman berikutnya, 

peneliti juga menemukan bentuk deiksis sosial pada kutipan berikut: 

(1.2) “Anjing ini telah membunuh kawanku, dan tak ada uang yang bisa 

membayar nyawa kawanku. Kau pernah dengar pepatah nyawa dibayar 

nyawa, Nyonya?” 

 

Pada kutipan tersebut, kata „nyonya‟ termasuk bentuk deiksis sosial relational 

(relasional) jenis penutur dan petutur (honorifik petutur), yaitu rasa hormat yang dapat 

langsung disampaikan tanpa menambahkan nama orang yang diberikan 

penghormatan. Dikatakan honorifik petutur karena „nyonya‟ merupakan panggilan 

kepada seorang wanita yang sudah bersuami. Biasanya kata „nyonya‟ juga digunakan 

untuk memanggil wanita dalam golongan menengah ke atas. Penggunaan kata 

„nyonya‟ dapat digunakan tanpa menambahkan nama orang yang diberikan 

penghormatan. 

Ketika membaca novel O karya Eka Kurniawan pada halaman berikutnya, 

peneliti juga menemukan bentuk deiksis sosial pada kutipan berikut: 

(1.3) “Hingga suatu hari datang seorang lelaki dan salat di sana. Ia 

membersihkan surau tersebut. Lalu tinggal dan menetap. Ketika orang-

orang dari permukiman datang kepadanya dan bertanya, siapa dirinya, 
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ia memperkenalkan namanya.” Murid-muridku memanggilku Syekh 

Asyhadie.” 

 

Kutipan tersebut menunjukkan adanya bentuk deiksis sosial absolute (mutlak) jenis 

authorized recipient (penerima yang berwenang) yaitu bentuk penghormatan yang 

ditujukan kepada penerima yang berwenang. Bentuk penghormatan yang terdapat 

dalam kutipan tersebut yaitu kata „syekh‟. Kata „syekh‟ pada kutipan tersebut 

digunakan untuk menyebut ahli-ahli agama Islam. „Syekh‟ adalah gelar kehormatan 

bagi seseorang yang telah memperoleh izin pemimpin tarekat untuk mengajarkan, 

membimbing dan mengangkat para murid dari tarekat tersebut. Jadi, kata „syekh‟ 

digunakan sebagai bentuk penghormatan untuk memanggil pemimpin tarekat yang 

ahli dalam agama Islam. 

Novel termasuk dalam wacana tulis yang terkait dengan ketentuan gaya 

bahasa. Dalam gaya bahasa pada novel juga terdapat ketentuan untuk memperhatikan 

sebutan penghormatan dan juga pemilihan kata-kata sebagai bentuk kesopanan dan 

keformalitasan bahasa. 

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut peneliti berasumsi bahwa dalam 

novel O karya Eka Kurniwan terdapat penggunaan deiksis khususnya deiksis sosial. 

Diasumsikan pula bahwa novel O karya Eka Kurniawan merupakan salah satu karya 

sastra yang di dalamnya terdapat jenis-jenis deiksis, dan deiksis tersebut tidak dapat 

diketahui bila tidak memperhatikan konteksnya. Namun hal tersebut baru merupakan 

asumsi. Oleh karena itu, penelitian berjudul Deiksis Sosial dalam Novel “O” karya 

Eka Kurniawan perlu dilakukan untuk membuktikan kebenaran asumsi peneliti 

mengenai deiksis sosial. Alasan lain, dalam novel tersebut terdapat banyak percakapan 

antar tokoh sehingga memungkinkan adanya deiksis sosial.  
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Selain itu, novel merupakan satu di antara bentuk karya sastra yang sebagian 

besar objek penceritaannya berupa masalah kehidupan manusia sehingga mudah 

diterima oleh masyarakat pembaca. Berkaitan dengan hal di atas, penggunaan deiksis 

dalam novel tersebut perlu dibahas karena banyaknya makna yang terkandung di 

dalamnya. Deiksis tersebut berguna untuk membantu pembaca memahami status 

sosial tokoh-tokohnya. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: Bagaimana bentuk deiksis sosial yang digunakan dalam novel O 

karya Eka Kurniawan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu mendeskripsikan bentuk deiksis sosial yang digunakan dalam 

novel O karya Eka Kurniawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian di bidang 

bahasa, khususnya pada bidang ilmu pragmatik yaitu mengenai deiksis sosial. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian deiksis sosial ini dapat bermanfaat untuk pembaca dalam 

berkomunikasi sehari-sehari agar dapat menggunakan bahasa yang lebih baik lagi 

dengan memperhatikan lawan bicara dan konteks pembicaraan 
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b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai bentuk-

bentuk deiksis sosial. 
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