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SARI 

Lestari,Rizki. 2016. “Deiksis Persona, Tempat, dan Waktu pada Novel 

Assalamualaikum Beijing Karya Asma Nadia”. Skripsi. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I : Prof.Dr.Rustono, M.Hum, dan Pembimbing II : 

Ahmad Syaifudin, S.S., M.Pd. 

Kata kunci: deiksis, fungsi deiksis, makna deiksis, novel 

Deiksis adalah informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal 

yang menunjuk pada hal tertentu baik berupa benda, tempat, ataupun waktu. 

Percakapan dalam novel cenderung menggunakan rujukan yang berbeda-beda 

dalam menunjuk tokoh, tempat, dan waktu. Wacana tulis berupa novel 

Assalamualaikum Beijing, diduga mempunyai variasi penggunaan deiksis 

persona, tempat, dan waktu. Deiksis digunakan untuk mengetahui makna dan 

fungsi referen yang diperankan oleh kata ganti persona, tempat, dan waktu 

Berdasarkan paparan tersebut, masalah penelitian ini adalah (1) deiksis 

persona apa sajakah yang terdapat pada novel Assalamualaikum Beijing Karya 

Asma Nadia, (2) deiksis tempat apa sajakah yang terdapat pada novel 

Assalamualaikum Beijing Karya Asma Nadia, dan (3) deiksis waktu apa sajakah 

yang terdapat pada novel Assalamualaikum Beijing Karya Asma Nadia. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsi wujud deiksis persona yang terdapat pada novel 

Assalamualaikum Beijing Karya Asma Nadia, mendeskripsi wujud deiksis tempat, 

dan mengidentifikasi wujud deiksis waktu yang terdapat pada novel 

Assalamualaikum Beijing Karya Asma Nadia.  

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni 

pendekatan teoretis yang berupa pendekatan pragmatik dan pendekatan 

metodologis yang berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian ini 

berupa penggalan tuturan pada novel Assalamualaikum Beijing Karya Asma 

Nadia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik catat. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan jenis referensial 

dan metode agih. Metode penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penyajian informal. 

Hasil penelitian ini adalah (1) deiksis persona dalam novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia yang terdapat dalam penelitian ini 

meliputi (a) deiksis persona pertama tunggal; (b) deiksis persona pertama jamak; 

(c) deiksis persona kedua tunggal; (d) deiksis persona kedua jamak; (e) deiksis 

persona ketiga tunggal; dan (f) deiksis persona ketiga jamak. Selain itu, pada 

novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia ditemukan pemakaian bentuk 

dalam bahasa asing. Bentuk-bentuk tersebut adalah I  dalam bahasa Inggris dan 

wo dalam bahasa Mandarin yang memiliki arti saya serta ni dalam bahasa 

mandarin dan you dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kamu. Makna deiksis 

persona adalah sebagai subjek, objek, menyatakan kepemilikan dalam suatu 

tuturan sedangkan unsur-unsur pengisi maknanya menyatakan pelaku, penderita, 
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pengalam, dan penerima. Fungsi deiksis persona yang ditemukan dalam penelitian 

ini adalah (a) deiksis persona pertama tunggal dan jamak sebagai penunjuk orang 

yang berbicara, (b) deiksis persona kedua tunggal dan jamak sebagai penunjukan 

orang yang diajak berbicara, (c) deiksis persona ketiga tunggal dan jamak sebagai 

penunjuk orang yang dibicarakan. Deiksis persona merupakan deiksis yang paling 

sering ditemukan dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam novel 

Assalamualaikum Beijing sangat bervariatif, (2) deiksis tempat dalam novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia yang terdapat dalam penelitian ini 

meliputi (a) jauh dengan penutur dan (b) dekat dengan penutur. Makna deiksis 

tempat adalah penunjuk jarak yang jauh dan yang dekat antara penutur dengan 

tempat yang dimaksud saat tuturan tersebut berlangsung. Fungsi deiksis tempat 

adalah sebagai penunjuk yang menerangkan jarak antara pembicara dan 

pendengar, (3) deiksis waktu dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma 

Nadia yang terdapat dalam penelitian ini meliputi (a) deiksis waktu kini; (b) 

deiksis waktu lampau; dan (c) deiksis waktu yang akan datang. Makna deiksis 

waktu yang ditemukan berdasarkan satuan kalender, rotasi bumi, dan satuan jam. 

Fungsi deiksis waktu adalah sebagai penunjuk yang menerangkan waktu saat 

tuturan berlangsung dengan waktu yang dimaksud saat tuturan tersebut.  

Saran yang dapat disampaikan adalah (1) penelitian deiksis persona, 

tempat, dan waktu dapat dikembangkan dengan memperbanyak rumusan masalah 

pada penelitiannya berikutnya. Bagi peneliti bahasa, wujud deiksis persona, 

tempat, dan waktu dapat diteliti kembali berdasarkan bentuk deiksis, peran 

semantis, dan fungsi deiksis. Selain itu, pada penelitian deiksis persona, tempat, 

dan waktu dapat diperluas lagi dengan menambahkan deiksis wacana dan deiksis 

sosial, (2) hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para peneliti 

bahasa selanjutnya sebagai referensi dan khazanah pengetahuan kategori deiksis, 

khususnya deiksis persona, tempat, dan waktu yang terdapat dalam bentuk lisan 

maupun tulis, (3) bagi para penulis novel hendaknya menyajikan cerita yang lebih 

bervariatif dan khususnya pada penggunaan deiksis persona, tempat, dan waktu 

agar lebih beragam serta memunculkan bentuk-bentuk baru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, isi pikiran, realitas 

dan sebagainya. Bahasa juga berperan penting dalam bidang komunikasi, 

terutama komunikasi antarmanusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Hal inilah yang membuat bahasa sangat dibutuhkan manusia sebagai alat 

pencapaian maksud dan alat penyampaian informasi. Pemakaian bahasa di dalam 

komunikasi memberikan kemudahan bagi pemakainya. Kemudahan tersebut di 

antaranya adanya satu sistem pengacuan atau referensi. Ketiadaan referensi baik

secara lisan maupun secara tulis dapat menjadi sangat menjemukan, sehingga 

untuk menyatakan orang, tempat, waktu akan terjadi pengulangan yang 

membosankan. 

Di sisi lain masih terjadi kebingungan, ketidakjelasan, dan bahkan 

kesalahpahaman makna atau maksud di antara pengguna bahasa. Kebingungan 

tersebut berkaitan dengan pemahaman makna ujaran dengan acuan atau referen. 

Kebingungan pada pemahaman tersebut dapat dianalisis menggunakan deiksis.

Fenomena deiksis merupakan cara yang paling jelas untuk menggambarkan 

hubungan antara bahasa dan konteks dalam struktur bahasa itu sendiri. Di dalam 

novel terdapat banyak pengulangan kata ganti orang, tempat, dan waktu. Hal 

tersebut menyebabkan penafsiran menjadi tidak dapat dimengerti tanpa keutuhan 
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konteks yang sesuai, sehingga dapat pula dikatakan memiliki hubungan 

antarwacana dengan wacana yang sebelumnya.  

Dalam memahami dan menentukan sebuah ujaran bersifat deiksis atau 

tidak tentu membutuhkan pemahaman yang menyeluruh. Salah satu aspek penting 

dalam menganalisis pemakaian bahasa adalah maksud pembicara. Maksud 

pembicara sangat ditentukan oleh konteks waktu, tempat, penutur, partisipan, dan 

situasi. Dengan demikian, analisis makna tuturan didasarkan pada penafsiran 

tuturan yang berdasarkan kehendak atau maksud orang pertama. Maka itulah yang 

menjadi inti dari analisis tuturan tersebut. 

Deiksis merupakan bagian dari ruang lingkup pragmatik. Wijana (2001:1) 

berpendapat bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa tentang struktur bahasa 

secara eksternal yakni bagaimana satuan bahasa itu digunakan di dalam 

komunikasi. Adapun Yule (2006:3) menyatakan bahwa pragmatik adalah studi 

tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh 

pendengar atau pembaca. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur yang terikat 

konteks. Konteks itu ialah lawan bicara, tujuan pembicara, masalah yang 

dibicarakan, dan situasi.  

Kajian deiksis menurut Cahyono (2002:217) merupakan kajian tentang 

suatu cara untuk mengacu hakikat tertentu menggunakan bahasa yang hanya dapat 

ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi oleh situasi 

pembicara. Deiksis berkaitan dengan ungkapan sesuatu yang menjadi acuan di 

dalam komunikasi dengan menggunakan bahasa. Pemakaian bahasa yang tidak 



3 
 

 
 

teratur dan tidak efektif akan menyebabkan kerancuan serta dapat menimbulkan 

persepsi yang berbeda pada penerima bahasa. Tuturan dalam suatu bahasa tidak 

dapat dimengerti apabila tidak diketahui siapa yang sedang mengatakan, tentang 

apa, di mana, dan kapan tuturan itu diucapkan. 

Unsur deiksis dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam bahasa lisan 

dan tulisan, misalnya pada karya cerpen ataupun novel. Novel sebagai bacaan 

yang banyak diminati masyarakat luas sering menggunakan deiksis untuk 

menunjukkan suatu kondisi, baik persona, ruang maupun waktu. Dalam sebuah 

novel peran deiksis sangat penting yaitu digunakan sebagai suatu strategi untuk 

menarik orang agar mengetahui apa peran seorang tokoh dalam novel, apa yang 

dibicarakan pembicara, dan apa yang disampaikan. Hal ini seirama dengan 

pendapat Pastia (2013:1) yang mengungkapkan apabila tidak terdapat referensi 

ataupun deiksis maka terdapat kesulitan dalam memahami makna yang akan 

disampaikan pada novel. Hal tersebut juga tercermin di dalam novel 

Assalamalaikum Beijing karya Asma Nadia. 

Novel Assalamualaikum Beijing merupakan novel hasil karya Asma Nadia 

yang terbit pada Oktober 2013. Novel Assalamualaikum Beijing menyajikan alur 

cerita yang menarik dengan memunculkan permasalahan yang ada dalam syariat 

Islam. Asma Nadia menyajikan novel ini dengan gaya bahasa yang ringan dan 

mudah dimengerti oleh pembaca. Hal tersebut yang membuat novel ini menjadi 

salah satu novel best saller di Indonesia. Penulis tidak hanya menggunakan 

bahasa Indonesia dalam penyampaian cerita kepada pembaca tetapi juga 

menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, disisipkan pula percakapan dalam bahasa 
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Mandarin yang menunjukan Beijing sebagai latar novel tersebut. Tidak hanya itu, 

novel Assalamualaikum Beijing juga memiliki keunikan dibanding novel karya 

Asma Nadia lainnya yaitu penggunaan bahasa yang tidak baku dalam bahasa 

Indonesia, menghadirkan tokoh yang bervariasi, dan latar di dua negara. Begitu 

menariknya novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia ini, satu tahun 

setelah terbit, novel ini diangkat oleh Guntur Soeharjono dalam versi film. Novel 

Assalamualaikum Beijing 

Novel Assalamualaikum Beijing ini juga tidak luput dari penggunaan 

deiksis, khususnya penggunaan deiksis persona, ruang, dan waktu. Novel tersebut 

diidentifikasikan menggunakan deiksis persona, ruang, dan waktu. Hal ini 

berkaitan dengan banyaknya tokoh yang dilibatkan, beberapa tempat yang 

dihadirkan dengan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, sering muncul 

pertanyaan apa yang dimaksud dengan kata ganti itu atau mengapa kata ganti itu 

muncul. Pertanyaan-pertanyaan itu mengacu  kepada deiksis yang terdapat pada 

kutipan novel Assalamualaikum Beijing berikut. 

(1) KONTEKS : DEWA MEMANDANGI FOTO ASMARA YANG 

BERADA DI DALAM DOMPETNYA 

“Dewa memandang penuh kasih foto berukuran kecil yang terselip di 
dompetnya. Foto lusuh yang sudah berada di sana,bahkan sebelum mereka
jadian.” (data 84) 

(2) KONTEKS :  SEKAR MEMBERI NASIHAT KEPADA ASMARA 

AGAR IA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK DEWA 

“Menurutku kamu harus memberi dia kesempatan. Dalam sebuah 

hubungan harus ada yang mau mengalah.” (data 105) 

(3) KONTEKS : DEWA TIDAK MUDAH JATUH CINTA KEPADA 

WANITA 

“Terkait perempuan, dia jarang keliru mengartikan sikap mereka. Dan 

kemarin, hatinya membisikkan mereka berdua sama-sama nyaman 

berbicara.” (data 154) 
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Pada kutipan (1), (2), dan (3) terlihat bahwa deiksis persona ketiga tunggal –nya,

dia dan deiksis persona ketiga jamak mereka mengalami ketidakjelasan jika 

konteksnya dihilangkan karena penggalan tuturan tersebut sangat jelas 

memperlihatkan bahwa yang dimaksud dengan –nya, dia, dan mereka memiliki 

referen sebagai subjek atau kata ganti rujukan dari penutur kepada orang yang 

berada di luar tindak tutur yang berbeda-beda. Selain itu, kutipan (2) terdapat 

deiksis persona pertama dan kedua tunggal yaitu –ku dan kamu. Kata -ku memiliki 

fungsi sebagai sebutan diri diantara dua peserta tutur yang berada di dalam 

konteks pembicaraan, sedangkan kamu berfungsi sebagai kata ganti untuk 

menyapa mitra tutur. Bukan hanya deiksis persona yang ditemukan dalam novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia tetapi juga terdapat deiksis tempat 

pada kutipan (1) yaitu di sana yang memiliki fungsi untuk merujuk kepada tempat 

yang letaknya jauh dari penutur atau mitra tutur. Begitu juga terdapat deiksis 

waktu pada kutipan (2)  yaitu kemarin adalah kata yang menyatakan jarak satu 

hari sesudah saat tuturan atau penutur bertutur tersebut diucapkan.  Berdasarkan 

latar belakang yang diuraikan tentang deiksis yang beragam dalam novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang tuturan dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia,

khususnya deiksis persona, tempat, dan waktu.

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, persoalan-

persoalan yang ada diidentifikasi sebagai berikut: 
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1) variasi deiksis yang dipergunakan dalam novel Assalamualaikum Beijing

karya Asma Nadia sangat banyak; 

2) kurangnya pemahaman pembaca tentang jenis-jenis deiksis yang terdapat 

pada novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia; 

3) wujud deiksis persona, tempat, dan waktu yang terdapat pada novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia; 

4) penggunaan banyak kata yang bersifat deiktis menyebabkan kebingungan 

pembaca; 

5) setiap konteks yang terdapat dalam bacaan atau cerita memiliki makna, 

maksud, simpulan baik secara implisit maupun eksplisit; dan 

6) adanya pemahaman tentang deiksis, akan bisa dipahami tentang fungsi 

penggunaan deiksis dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma 

Nadia. 

1.3 Cakupan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Deiksis Persona, Tempat, dan 

Waktu pada Novel Assalamualaikum Beijing Karya Asma Nadia, penelitian ini 

dibatasi pada segi pragmatis saja. Penulis membuat batasan-batasan objek 

penelitian untuk memfokuskan kajian secara lebih mendalam. Objek yang diteliti 

dalam penelitian ini berupa deiksis persona, tempat, dan waktu.
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah  

sebagai berikut. 

1) Deiksis persona apa sajakah yang terdapat pada novel Assalamualaikum 

Beijing karya Asma Nadia? 

2) Deiksis tempat apa sajakah yang terdapat pada novel Assalamualaikum

Beijing karya Asma Nadia? 

3) Deiksis waktu apa sajakah yang terdapat pada novel Assalamualaikum 

Beijing karya Asma Nadia? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Hakikatnya sebuah penelitian mempunyai tujuan tertentu yang menjadi 

arah pelaksanaan penelitian tersebut. Hal ini dianggap penting agar tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) mendeskripsi wujud deiksis persona yang terdapat dalam novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia; 

2) mendeskripsi wujud deiksis tempat yang terdapat dalam novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia; dan 

3) mengidentifikasi wujud deiksis waktu yang terdapat dalam novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. Secara teoretis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu pragmatik khususnya perkembangan ilmu tentang 

deiksis yang terdapat di dalam novel;  

2) bagi pengembangan ilmu bahasa hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan deksripsi mengenai deiksis persona, tempat, dan waktu yang 

terdapat pada novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. 

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) bagi penulis novel dapat menyesuaikan penggunaan deiksis persona, 

tempat, dan waktu sesuai dengan kontes kalimat di dalam novel; 

2) bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

menambah wawasan mengenai penggunaan deiksis persona, tempat, dan 

waktu pada novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia; 

3) memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mendeskripsi atau 

memahami deiksis yang ada pada wacana, khususnya novel. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang lain.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan topik ini pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya Putri (2009), Fitria (2010), Sonia (2011), Mustika (2012), 

Sari (2012), Utama (2012), Nofitasari (2012), Rahmawati (2013), Sunarwan 

(2013), Zhang (2013), Dewanti (2014), Damsi (2014), Sera (2014), Adene (2014), 

dan Astuti (2015). 

Penelitian yang relevan pertama dilakukan oleh Putri (2009) dengan judul 

“Analisis Deiksis Bahasa Jerman”. Dalam penelitiannya, Putri (2009) meneliti 

deiksis yang terdapat di dalam wacana tulis bahasa Jerman. Dalam wacana 

tersebut ditemukan lima jenis deiksis yang terdapat pada wacana tulis bahasa 

Jerman yaitu deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis sosial, dan 

deiksis tekstual. Deiksis yang paling banyak ditemukan adalah deiksis waktu. Hal 

tersebut berkaitan dengan teks yang dibahas mengenai peristiwa khusus yang 

direalisasikan oleh proses materi.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Putri (2009) dengan penelitian 

ini adalah sama-sama tentang deiksis dan berupa penelitian kualitatif. Akan tetapi, 

Putri (2009) menggunakan teori dari Yule, sedangkan penelitian ini menggunakan 

teori Purwo. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2009) membahas 

deiksis yang terdapat pada wacana tulis yang bersumber dari buku berbahasa 
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Jerman sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji deiksis yang 

terdapat dalam novel yang berbahasa Indonesia. 

Fitria (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Deiksis dalam Bahasa 

Indonesia Seorang Anak Berusia 45 Bulan: Sebuah Studi Kasus”. Dalam 

penelitian tersebut Fitria (2010) menemukan jenis-jenis deiksis yang sudah 

dikuasai oleh anak berusia 45 bulan. Deiksis yang ditemukan oleh Fitria (2010) 

diklasifikasikan menjadi deiksis eksofora dan deiksis endofora. Selain itu, Fitria 

(2010) juga meneliti proses pemerolehan deiksis dalam bahasa Indonesia yang di 

dapat oleh anak berusia 45 bulan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2010) mempunyai persamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada 

bidang kajiannya yaitu sama-sama kajian pragmatik dengan mengambil deiksis 

sebagai pembahasan utama. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Fitria 

(2010) menggunakan objek bahasa anak yang berusia 45 bulan sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis menggunakan novel Assalamualaikum Beijing 

karya Asma Nadia.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sonia (2010) dengan judul 

“Deiksis dalam Berita Utama Harian Solopos Bulan Desember 2010”. Hasil 

penelitian ini adalah (1) bentuk pemakaian deiksis dalam berita utama harian 

Solopos bulan Desember 2010 dikelompokkan menjadi dua yaitu eksofora (luar-

tuturan) dan endofora (dalam-tuturan). Deiksis eksofora (luar-tuturan) meliputi 

deiksis persona, deiksis waktu, dan deiksis ruang atau tempat. Bentuk deiksis 

persona yang digunakan yaitu persona pertama tunggal dan jamak, persona kedua 
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tunggal, serta persona ketiga tunggal dan jamak. Bentuk deiksis waktu yang 

digunakan yaitu saat ini, sekarang ini, hari ini, dan kemarin. Bentuk deiksis ruang 

atau tempat yang digunakan yaitu itu, di depan, di sana (merujuk pada tempat 

yang jauh), dan di sini (merujuk pada tempat yang dekat). Deiksis endofora 

(dalam-tuturan) meliputi pemarkah anafora dan pemarkah katafora. Pemarkah 

anafora yang ditemukan di antaranya hal itu, hal ini, itulah, mereka, dan ia.

Pemarkah katafora yang ditemukan di antaranya adalah yakni, yaitu, dan terdiri 

atas, (2) distribusi atau letak deiksis yang ditemukan dalam berita utama harian 

Solopos bulan Desember 2010 terdapat di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. 

Bahkan dalam satu kalimat terdapat lebih dari satu deiksis. Deiksis persona 

distribusinya paling merata, bisa berada di awal, di tengah, dan di akhir kalimat, 

serta paling banyak ditemukan dalam kolom berita utama harian Solopos bulan 

Desember 2010. Deiksis waktu distribusinya juga menyebar, bisa terdapat di 

awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Deiksis ruang atau tempat distribusinya 

hanya terjadi di tengah saja. Deiksis endofora, yaitu katafora dan anafora 

distribusinya juga menyebar. 

Persamaan penelitian Sonia (2010) dengan penulis terletak pada topik 

penelitian yaitu tentang deiksis. Adapun perbedaan yang ditemukan antara 

penelitian Sonia (2010) dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah 

penelitian yang telah dianalisis. Penelitian Sonia (2010) meneliti deiksis 

berdasarkan eksofora dan endofora, sedangkan penelitian ini tentang deiksis 

eksofora. 
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Penelitian yang serupa selanjutnya adalah penelitian Mustika (2011). Hasil 

penelitian Mustika (2011) yang berjudul “Analisis Deiksis Persona dalam Ujaran 

Bahasa Rusia (Suatu Tinjauan Pragmatik)” adalah bentuk pronomina yang bisa 

menyatakan deiksis persona, yaitu pronomina persona, pronominal posesif, 

pronominal demonstratif, pronominal refleksif, pronominal determinatif, 

pronominal interogatif, pronominal arelatif, pronominal negatif, dan pronominal 

indefinit dalam bahasa Rusia. 

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2011), penelitian 

ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang deiksis dan 

menggunakan pendekatan penelitian yang sama pula, pendekatan teoretis dan 

metodologis. Akan tetapi, Mustika (2011) hanya meneliti mengenai deiksis 

persona, sedangkan penulis meneliti deiksis persona, tempat, dan waktu. Selain 

itu, bahasa yang digunakan dalam penelitian Mustika (2011) bahasa Rusia, 

sedangkan penulis menggunakan bahasa Indonesia. 

Penelitian lain dilakukan oleh Sari (2012) berjudul “Penggunaan Deiksis 

Waktu Dalam Karangan Narasi Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Depok 

Babarsari Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. Hasil penelitiannya yaitu deiksis 

waktu dapat dibedakan menurut bentuk, jenis, dan makna bentuk. Pada bentuk 

deiksis waktu dapat dibagi menjadi kata dan frase. Jenis deiksis waktu dapat 

dibagi menjadi waktu lampau, waktu kini, dan waktu yang akan datang sedangkan 

dalam makna bentuk deiksis waktu dibedakan menjadi satuan kalender, rotasi 

bumi, dan satuan jam. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) mempunyai persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada bidang 

kajiannya yaitu sama-sama penelitian pragmatik dengan bidang kajian deiksis. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajiannya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sari (2010) menggunakan objek  penelitian deiksis waktu yang terdapat 

dalam karangan narasi siswa kelas X di SMA Negeri 1 Depok Babarsari 

Yogjakarta sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan novel 

Assalamualaikum Beijing. 

Penelitian Utama (2012) juga serupa dengan penelitian ini. Judul 

penelitiannya adalah “Pemakaian Deiksis Persona dalam Bahasa Indonesia”. 

Utama (2012) menyimpulkan bahwa kata ganti persona pertama adalah 

katagorisasi rujukan pembicara pada dirinya sendiri. Kata ganti persona pertama 

dibagi menjadi dua, yaitu tunggal dan jamak. Kata ganti persona pertama tunggal 

memiliki dua bentuk, sedangkan kata ganti persona pertama jamak memiliki 

bentuk kami. Kata ganti persona kedua adalah kategorisasi rujukan pembicara 

kepada lawan bicara. Kata ganti persona kedua memiliki bentuk engkau dan 

kamu. Kata ganti persona kedua juga memiliki bentuk jamak, yaitu kalian. Kata 

ganti persona ketiga adalah katagorisasi rujukan pembicara kepada orang yang 

berada di luar tindak komunikasi. Bentuk tunggal kata ganti orang ketiga adalah 

ia dan dia. Bentuk jamak dari kata ganti orang ketiga adalah mereka. 

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang deiksis persona. Selain itu, penelitian tersebut juga bersifat 
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deskriptif yang menggambarkan data dengan kata-kata atau kalimat. Akan tetapi, 

Utama (2012) hanya membahas tentang deiksis persona, sedangkan penulis 

membahas deiksis tempat dan deiksis waktu pula.  

“Deiksis Sosial dalam Novel Laskar Pelangi” merupakan penelitian yang 

dilakukan oleh Nofitasari (2012). Nofitasari (2012) membahas bentuk sintaksis 

deiksis sosial, jenis ungkapan deiksis sosial, fungsi deiksis sosial, dan maksud 

deiksis sosial pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Hasil penelitiannya 

adalah terdapat empat macam deiksis sosial yang dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu deiksis sosial berupa kata, frasa, dan klausa. Kedua deiksis sosial tersebut 

dibedakan menurut makna ungkapannya yaitu lugas dan kias. Ketiga dijabarkan 

fungsi pembeda tingkatan sosial seseorang, menjaga sikap seseorang, dan 

menjaga sopan santun berbahasa. Keempat maksud deiksis sosial mencangkup 

enam maksud, yaitu maksud merendah, meninggikan, kasar, netral, halus, sopan, 

melebih-lebihkan, dan menyindir.  

Topik penelitian Nofitasari (2012) adalah deiksis. Hal ini yang menjadi 

persamaan penelitian Nofitasari (2012) dengan penulis. Penelitian Nofitasari 

(2012) juga sama-sama menggunakan penelitian deskriptif yang menggambarkan 

data dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian penelitian tersebut juga sama-sama 

menggunakan karya sastra prosa yang berbentuk novel. Akan tetapi, penelitian 

yang dilakukan Nofitasari (2012) menggunakan novel Laskar pelangi sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan novel Assalamualaikum 

Beijing. Selain itu, Nofitasari (2012) hanya meneliti deiksis sosial, sedangkan 

penulis meneliti deiksi persona, tempat, dan waktu. 
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Penelitian dengan judul “Analisis Deiksis Sosial Pada Cerpen Karya Siswa 

Kelas X TKJ SMK Penerbangan Angkatan Lanud Iswahjudi” pernah dilakukan 

oleh Rahmawati (2013) dalam skripsinya. Dalam penelitian tersebut Rahmawati 

(2013) membahas jenis, maksud serta hubungan deiksis sosial dengan kesopanan 

berbahasa yang terdapat pada cerpen karya siswa kelas X TKJ 2 sebanyak 20 

cerpen yang dibuat siswa. Deiksis yang ditemukan meliputi deiksis sosial jenis 

gelar, deiksis sosial jenis jabatan, deiksis sosial jenis profesi, dan deiksis sosial 

jenis julukan. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajiannya yaitu sama-

sama membahas mengenai deiksis. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2013) menggunakan objek kumpulan cerpen yang dibuat oleh siswa 

kelas X sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. 

Sunarwan (2013) juga menghasilkan sebuah penelitian yang relevan 

dengan judul “Analisis Deiksis dalam Karangan Cerpen Siswa Kelas X SMA 

Negeri 1 Karanganyar”. Tujuan penelitian ini mendeskripsi bentuk-bentuk deiksis 

yang terdapat dalam  karangan cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Karanganyar. 

Sunarwan (2013) membahas masalah sebagai berikut (1) bentuk-bentuk deiksis 

dalam karangan cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Karanganyar dibagi menjadi 

bentuk persona meliputi (a) berupa bentuk persona pertama tunggal; (b) bentuk 

persona pertama jamak; (c) bentuk persona kedua tunggal; (d) bentuk persona 

ketiga tunggal; (e) bentuk persona ketiga jamak. Bentuk deiksis tempat atau 
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lokasial meliputi (a) leksem bukan verba; (b) pronomina demonstratif lokatif. 

Bentuk deiksis waktu atau temporal meliputi (a) leksem waktu; (b) penambahan 

kata ini dan itu pada leksem waktu; (c) penunjukan waktu secara faktual. Bentuk 

deiksis wacana, meliputi (a) anafora; (b) katafora. Bentuk deiksis sosial meliputi 

(a) honorfik; (b) eufemisme; dan (2) Faktor yang memengaruhi pengunaan deiksis 

dalam karangan cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Karanganyar meliputi (a) 

partisipan atau mitra tutur; (b) Situasi atau tingkat formalitas; dan (c) fungsi 

pemakaian.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sunarwan (2013) dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada kajiannya yaitu sama-sama 

meneliti tentang deiksis. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Sunarwan 

(2013) menggunakan karangan cerpen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis menggunakan novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia.

Zhang (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pragmatic Functions of 

Anti-Pre-Emptive Use of Person Deixis and Pre-Emptive Use of Social Deixis in 

Chinese” juga memiliki fokus penelitian yang sama. Zhang (2013) membahas 

tentang penggunaan anti pre-emptive deiksis orang dan penggunaan pre-emptive

dari deiksis sosial di Cina, serta menyimpulkan fungsi pragmatis mereka dari sifat 

yang sama. Penamaan bentuk serta judul menunjukkan hubungan sosial dan status 

sosial. Dalam mewujudkan hubungan tersebut, pembicara mengatur hubungan 

pribadi, tidak menarik saling dekat tapi menjaga jarak sehingga menunjukkan rasa 

hormat. Istilah kehormatan dan ekspresi diri juga digunakan untuk melambangkan 

hubungan pribadi, kesopanan, serta kata benda dan bentuk penamaan serta judul, 
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meskipun mereka berbeda jenis honorifiknya. Dengan menggunakan istilah 

teknonymous untuk menggantikan pertama kata ganti orang seperti saya,

pembicara bermaksud untuk menarik dekatnya jarak psikologis dengan penerima 

tuturan untuk menunjukkan kedekatan, cinta atau peduli. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi pragmatis penggunaan anti pre-emptive deiksis orang 

dan pra-emptive penggunaan deiksis sosial saling berkaitan dan berasal dari sifat 

yang sama.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Zhang (2013) dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis terletak pada kajiannya yaitu sama-sama membahas 

tentang deiksis persona. Akan tetapi, penelitian Zhang (2013) menggunakan objek 

orang-orang Cina, sedangkan penelitian ini menggunakan objek novel 

Assalamualaikum Beijing. Selain itu, jenis deiksis yang diteliti juga berbeda. 

Peneliti membahas mengenai deiksis persona, tempat, dan waktu sedangkan 

Zhang (2013) membahas deiksis persona dan sosial. 

Artikel jurnal ditulis oleh Dewanti (2014) berjudul “Fillmore’s Sosial Deixis 

Found In Dee’s Perahu Kertas Novel” membahas mengenai ekspresi deiksis sosial 

yang berupa bentuk, kategori yang sering muncul dan arti ekspresi deiksis sosial 

yang ditemukan di novel Perahu Kertas karya Dee. Dalam penelitian tersebut 

ditemukan 59 ekspresi deiksis sosial yang kemudian dikelompokkan ke dalam 

enam kategori. Ekspresi deiksis sosial yang paling sering muncul dalam novel 

Perahu Kertas ditemukan dalam kategori honorifik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewanti (2014) mempunyai sumber 

penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama 
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menggunakan novel. Akan tetapi, Dewanti (2014) menggunakan novel Perahu 

Kertas dalam penelitiannya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

menggunakan novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Selain itu, 

Dewanti (2014) meneliti tentang deiksis sosial sedangkan peneliti membahas 

tentang deiksis persona, tempat, dan waktu. 

Penelitian serupa mengenai deiksis juga pernah dilakukan oleh Damsi 

(2014) dengan judul “Deiksis dalam Novel Yang Miskin Dilarang Maling Karya 

Anwar Rasydie Anwar”. Dalam penelitian tersebut ditemukan lima macam deiksis 

seperti deikis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis 

sosial. Hasil penelitiannya adalah (1) deiksis persona terbagi atas tiga bagian yaitu 

kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama terbagi atas saya, aku, kami, 

dan kita, kata ganti orang kedua terbagi atas kamu, engkau, anda, kalian, saudara,

dan kata ganti orang ketiga, terbagi atas dia, ia, beliau, mereka. (2) deiksis tempat 

terbagi tiga bagian yaitu di sini, di situ, di sana. (3) deiksis waktu terbagi atas kini, 

kemarin, lusa, sekarang, besok, dulu, tadi, nanti. (4) deiksis wacana terbagi atas 

anafora dan katafora, sedangkan (5) deiksis sosial adalah mengungkapkan atau 

menunjukkan perbedaan ciri sosial dan serta penggunaan sistem sapaan dan 

penggunaan gelar. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Damsi (2014) dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis terletak pada kajian yang sama dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu sama-sama menmbahas mengenai deiksis. Akan tetapi, 

penelitian yang dilakukan oleh Damsi (2014) menggunakan novel Yang Miskin 
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Dilarang Maling Karya Anwar Rasydie dalam penelitiannya sedangkan penelitian 

yang dilakukan penulis mengambil novel Assalamualaikum Beijing.

Selanjutnya, Sera (2014) melakukan penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini karena membahas tentang deiksis waktu. Penelitian ini berjudul 

“Deiksis Waktu Dalam Drama  Cleopatra na Onnatachi  Karya  Ooishi Shizuka”. 

Sera (2014) meneliti bentuk dan jenis referensi pada deiksis waktu dalam drama 

Cleopatra na Onnatachi. Peneliti menemukan 64 kata deiksis waktu yang terdiri 

dari 47 kata deiksis waktu bentuk perubahan ruang,  17 kata deiksis waktu bentuk 

perubahan waktu. Kata deiksis waktu yang telah terkumpul tersebut mengandung 

19 kata referensi eksofora, 19 kata referensi katafora, 26 kata referensi  anafora. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sera (2014) mempunyai relevasi dengan penelitian 

yang penulis lakukan.  

Relevasi penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

membahas tentang deiksis yang terdapat pada karya sastra. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Sera (2014) dengan penelitian yang diakukan oleh penulis 

terletak pada karya sastra yang menjadi objek kajian. Penelitian yang dilakukan 

Sera (2014) membahas tentang penanda deiksis pada deiksis waktu dalam drama 

Cleopatra na Onnatachi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas 

tentang deiksis persona, tempat, dan waktu yang terdapat pada novel 

Assamulaikum Beijing karya Asma Nadia. 

Sejalan dengan itu, Adane (2014) juga melakukan penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini dengan judul “Social Deixis in Hadiyya”. Dalam bahasa 

Hadiyya, deiksis sosial dikenal dengan istilah deiksis relasional. Hasil 
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penelitiannya adalah rasa hormat dalam sosial memiliki beberapa sumber di

masyarakat Hadiyya yaitu berasal dari usia. Usia memperngaruhi orang 

mendapatkan rasa hormat. Selain usia adalah status perkawinan dan status sunat. 

Kekerabatan juga menunjukkan hubungan status rujukan pembicara. Semua ini 

digunakan untuk menunjukkan deiksis sosial relasional yang diungkapkan oleh 

kata ganti dan subjek pada verba. Akan tetapi, dalam penelitiannya lebih banyak 

membahas tentang fungsi deiksis sosial. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Adane (2014) dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis terletak pada kajian yang sama dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai deiksis. Akan tetapi, 

penelitian Adane (2014) membahas deiksis sosial secara umum, sedangkan 

penelitian ini membahas tentang deiksis persona, tempat, dan waktu. Selain itu, 

Adane (2014) menggunakan objek bahasa Hadiyya, sedangkan penelitian ini 

menggunakan novel Assamulaikum Beijing karya Asma Nadia. 

Skripsi selanjutnya ditulis oleh Astuti (2015) dengan judul “Bentuk dan 

Fungsi Deiksis Sosial pada Novel Kirti Njunjung Drajat Karya R.Tg. 

Jasawidagda”. Hasil penelitian ini adalah bentuk dan fungsi deiksis sosial yang 

terdapat pada novel Kirti Njunjung Drajat karya R.Tg. Jasawidagda. Bentuk 

deiksis sosial yang ditemukan pada novel Kirti Njunjung Drajat karya R.Tg. 

Jasawidagda berupa kata dasar seperti dhokter, kondhektur, panggulu, pambajeng,

dan bendara. Kata turunan seperti pakiwan dan kawirangan. Kata majemuk 

seperti kangmas, den bei, tilar donya, kaca benggala, dan megar payunge.

Adapun fungsi penggunaan sebagai sopan santun berbahasa meliputi gerah, tilar 
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donya, pakiwan, kaca benggala, megar payunge, kesripahan dan tiyang alit.

Fungsi penggunaan sebagai tingkat pembeda status sosial seseorang berdasar 

penyebutan nama jabatan meliputi demang, presiden, lurah, bupati, carik, 

menggung, den bei dan mas bei. Fungsi penggunaan sebagai tingkat pembeda 

status sosial seseorang berupa penggunaan gelar kebangsawanan yaitu raden.

Fungsi penggunaan sebagai tingkat pembeda status sosial seseorang yang berupa 

profesi meliputi dhokter, kondhektur, mantri, guru, bendara, dan tani. Fungsi 

penggunaan sebagai tingkat pembeda status sosial seseorang berupa julukan 

meliputi tuwan, ndara, setan-setan, landa, tuwan masinis, dan panjenenganipun.

Fungsi penggunaan sebagai tingkat pembeda status sosial seseorang berupa 

sapaan kekerabatan meliputi mas, nduk, mbakyu, mbokmas, sinyo, le, thole, 

kangmas, pak, bapak, dan embok. 

Terkait dengan penelitian Astuti (2015), penelitian ini memiliki sumber 

penelitian yang sama yaitu karya sastra berupa novel. Selain itu, penelitian ini 

juga menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun 

perbedaan yang ditemukan antara penelitian Astuti (2015) dengan penelitian ini 

terletak pada permasalahan yang telah dianalisis. Penelitian Astuti (2015) tentang 

deiksis sosial saja, sedangkan penelitian ini tentang deiksis persona, tempat, dan 

waktu. 

Beberapa dari peneltian yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian tentang deiksis persona, tempat, dan waktu dalam novel 

Assalamualaikum Beijing belum pernah diteliti, baik dari segi pendekatan maupun 

dari objek penelitian. Salah satu penelitian yang bisa dilakukan adalah mengenai 
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deiksis persona, tempat, dan waktu pada novel Assalamualaikum Beijing. Berbeda 

dengan penelitian-penelitian terdahulu, fokus pada penelitian ini adalah mengenai 

wujud deiksis persona, tempat, dan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat 

melengkapi terhadap kajian mengenai deiksis dengan objek kajian wacana tulis 

berupa novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia sebagai objek 

penelitian.  

2.2 Kerangka Teoretis 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori yang relevan. Teori-teori ini 

menjadi acuan penelitian. Kerangka teoretis dalam penelitian ini meliputi (1) 

pragmatik, (2) deiksis, (3) jenis deiksis, dan (5) konteks. 

2.2.1 Pragmatik 

Mempelajari suatu makna kata atau bahasa dengan mempertimbangkan 

konteks situasi pada saat bahasa digunakan biasa disebut dengan istilah 

pragmatik. Levinson (dalam Tarigan 1986:33) mengatakan bahwa pragmatik 

merupakan telaah mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang merupakan 

dasar bagi suatu catatan atau lapisan pemahaman bahasa. Dengan kata lain, telaah 

mengenai kemampuan pemakaian bahasa yang menghubungkan dan 

menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks secara tepat. Sejalan dengan pendapat 

di atas, Tarigan (1986:37) memberikan batasan bahwa pragmatik adalah telaah 

makna dengan hubungannya dengan situasi ujaran. 
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Pendapat lain yang mengenai pragmatik yaitu menurut Nababan (1987:69), 

pragmatik sebagai perincian bentuk bahasa dan penentuan maknanya sesuai 

maksud pembicaraan dengan konteks dan keadaannya. Jadi, makna yang 

ditentukan berdasarkan konteks yang menyertai terjadinya peristiwa bahasa sangat 

membantu dalam menafsirkan maksud tuturan penutur. Penafsiran bahasa 

mengacu pada fakta bahwa untuk mengerti suatu ujaran bahasa diperlukan juga 

pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, yakni dengan 

konteks pemakainya.

Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau 

penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). Sebagai akibatnya, studi 

ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang yang dimaksudkan orang 

dengan tuturan-tuturannya dari pada dengan makna terpisah dari kata atau frasa 

yang digunakan dalam tuturan (Yule 1996:3). Pragmatik melibatkan penafsiran 

tentang sesuatu yang dimaksudkan orang di dalam suatu konteks khusus dan 

bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap tuturan yang dikatakan.

Wijana (1996:3) mengatakan pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa tentang 

penggunaan bahasa berhubungan dengan tata bahasa yang terdiri dari fonologi, 

morfologi, dan sintaksis. Di dalam bahasa, pragmatik terkadang juga 

memperhatikan suara, morfem, struktur kalimat, dan makna suatu kalimat. Oleh 

karena itu, dapat dipahami bahwa kajian pragmatik tidak dapat dipisahkan dengan 

hubungan antarbahasa dan konteks penggunaan bahasa yang berintegrasi dengan 

tata bahasa. 
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Menurut Rustono (1999:5) pragmatik adalah bidang linguistik yang 

mengkaji hubungan timbal balik antara fungsi dan bentuk tuturan. Dalam 

mengkaji hubungan tersebut secara implisit hubungan mencakup penggunaan 

bahasa, komunikasi, dan penafsiran. Berdasarkan pemaparan tersebut komunikasi 

dan penafsiran sangat berhubungan dan memiliki keterkaitan yang erat serta tidak 

dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan di dalam suatu proses komunikasi manusia 

akan selalu menggunakan bahasa sebagai media yang menjembatani dalam proses 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang perlu ditafsirkan dan 

diartikan maksudnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli itu, dapat disimpulkan bahwa 

pragmatik adalah ilmu tentang bahasa dalam pemakaiannya serta maksud yang 

dihasilkan oleh tuturan yang dapat diketahui dengan melihat konteks yang ada 

pada saat tuturan tersebut berlangsung. Oleh sebab itu, dapat diketahui maksud 

yang ingin disampaikan oleh pembicara dengan memperhatikan konteks yang 

melingkupi peristiwa tutur tersebut.

2.2.2 Deiksis 

Istilah deiksis dipinjam dari istilah Yunani kuno, yaitu deiktikos yang 

bermakna “hal penunjukan secara langsung”. Dalam logika istilah Inggris dectic

dipergunakan sebagai istilah untuk pembuktian langsung sebagai lawan dari 

istilah elenctic, yang merupakan istilah untuk pembuktian tidak langsung (Purwo 

1984:2). Deiksis dipakai untuk manggambarkan fungsi kata ganti persona, kata 

ganti demonstratif, fungsi waktu dan macam-macam ciri gramatikal dan leksikal 
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lainnya yang menghubungkan ujaran dengan jalinan ruang dan waktu dalam 

tindak ujaran.  

Sebuah kata dikatakan bersifat deiksis apabila referennya berpindah-pindah 

atau berganti-ganti, bergantung pada siapa yang menjadi si pembicara dan 

bergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Demi pengertian penuh 

istilah deiksis itu, perlu diperhatikan bahwa unsur-unsur yang mengandung arti 

(biasanya: leksem tetapi juga menggantikannya secara pronomial, baik itu berupa 

bentuk bebas maupun bentuk yang terikat secara morfemis) dapat dibedakan 

antara yang refensial dan yang tidak referensial.  Kata seperti saya, sini, sekarang

adalah kata-kata deiktis. Kata-kata ini tidak memiliki referen yang tetap. Referen 

kata saya, sini, sekarang baru dapat diketahui maknanya jika diketahui pula siapa, 

di tempat mana, dan waktu kapan kata-kata itu diucapkan. Jadi, pusat orientasi 

deiksis adalah penutur. 

Menurut Levinson (1983:54) sejatinya deiksis memperhatikan cara bahasa 

mengkodekan esensi konteks dan peristiwa tutur ke dalam gramatika. Selain itu 

deiksis juga memperhatikan bagaimana memaknai tuturan melalui pengkajian 

konteks tuturan tersebut. Selengkapnya penjelasan Levinson dikutip sebagai 

berikut:  

Essentially deiksis concerns the ways in which languages encode or 
grammaticallize features of the context of utterance or speech event, and that 
also concerns ways in which the interpretation of utterance depends on the 
analysis of that context of utterance (Levinson, 1983:54). 

Berdasarkan kutipan Levinson tersebut dapat dipahami bahwa ada tiga tahapan 

proses deiksis. Tahap pertama adalah mengkodekan lebih dulu esensi konteks 

ataupun peristiwa tutur ke dalam bentuk gramatika. Esensi konteks ini merupakan 
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makna atau sesuatu yang dipersepsikan oleh penutur dari konteks. Tahap kedua 

adalah bentuk gramatikal dengan muatan makna direalisasikan dalam wujud 

ekspresi lingual yang pada tahap selanjutnya yakni tahap ketiga, sebagai 

pemahaman mitra tutur terhadap konteks yang melatari ekpresi lingual tersebut. 

Simpulan dari penjelasan Levinson mengenai deiksis adalah (1) deiksis adalah 

fenomena pengacuan bersifat lingual, (2) dalam deiksis terdapat ekspresi pengacu 

terhadap acuan yang dimaksud, yang disebut ekspresi deiksis, (3) acuan ekspresi 

deiksis dapat berpindah-pindah, dan (4) perpindahan acuan ekspresi deiksis 

disebabkan oleh perubahan konteks sosio-personal maupun spasio-temporal dan 

lingual penuturnya. 

Sementara itu, deiksis menurut Cahyono (1995:217) adalah suatu cara 

untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat 

ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi 

pembicaraan. Tuturan tidak dapat ditafsirkan jika konteks fisik penutur tidak 

diketahui. Kata-kata seperti di sini, di sana, ini, itu, sekarang, kemarin, dan 

pronomina saya, kamu tidak dapat dimengerti apabila tidak mengetahui siapa 

yang sedang mengatakan, tentang apa, di mana, dan kapan.  

Berkaitan dengan istilah deiksis, Yule (2006:13) mengemukakan bahwa 

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

yang dilakukan dengan tuturan. Deiksis berarti “penunjukan” melalui bahasa yang 

mengacu pada bentuk yang terkait dengan konteks penutur. Bentuk lingusitik 

yang dipakai untuk menyelesaikan penunjukkan disebut ungkapan deiksis. 

Ungkapan-ungkapan deiksis kadang kala disebut juga indeksikal. Jelas sekali 
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bahwa deiksis mengacu pada bentuk yang terkait dengan konteks penutur yang 

dibedakan secara mendasar antara ungkapan-ungkapan deiksis seperti dekat 

dengan penutur dan jauh dari penutur. Ungkapan-ungkapan itu berada di antara 

bentuk-bentuk awal yang dituturkan oleh anak-anak yang masih kecil dan dapat 

digunakan untuk menunjuk orang dengan deiksis persona (-ku,-mu), menunjuk 

tempat dengan deiksis spasial (di sini,di situ) serta menunjuk waktu dengan 

deiksis temporal (sekarang, kemudian).  

Ada pula pendapat lain mengenai deiksis, menurut Verhaar (2006:397) 

deiksis adalah semantik (di dalam tuturan tertentu) yang berakar pada identitas 

penutur. Semantik itu dapat bersifat gramatikal, dapat pula bersifat leksikal. 

Gejala semantik tersebut terdapat pada kata atau konstruksi yang dapat ditafsirkan 

acuannya menurut situasi pembicara. Senada dengan pendapat tersebut, deiksis 

merupakan kata yang mempunyai acuan dan dapat diidentifikasi melalui 

pembicara, waktu, serta tempat diucapkan tuturan tersebut. Jadi, suatu kata atau 

kalimat itu mempunyai makna deiksis bila salah satu segi kata atau kalimat 

tersebut berganti karena pergantian konteks. 

Deiksis adalah suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan 

menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu 

oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicaraan (Cahyono 1995:217). Tuturan 

tidak dapat ditafsirkan jika konteks fisik penutur tidak diketahui. Kata-kata seperti 

di sini, di sana, ini, itu, sekarang, kemarin, dan pronomina saya, kamu tidak dapat 

dimengerti apabila tidak mengetahui siapa yang sedang mengatakan, tentang apa, 

di mana, dan kapan.  
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Cummings (2007:31) menambahkan bahwa deiksis mencakup ungkapan-

ungkapan dari kategori-kategori gramatikal yang memiliki keragaman sama 

banyak seperti kata ganti dan kata kerja, menerangkan berbagai entitas dalam 

konteks sosial, linguistik, atau ruang sampai waktu ujaran yang lebih luas. Makna 

ungkapan-ungkapan deiksis dapat diperoleh melalui acuan pada entitas berbagai 

konteks. Selama deiksis itu digunakan dengan benar, tentu tindak tutur dapat 

dipahami dengan baik. 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai deiksis di atas, dapat 

disimpulkan bahwa deiksis adalah kata, frasa, atau ungkapan yang memiliki 

referen atau acuan yang berubah-ubah atau berganti-ganti bergantung dari 

pembicara saat mengutarakan ujaran tersebut dan dipengaruhi oleh konteks dan 

situasi yang terjadi saat tuturan berlangsung. Dengan kata lain, sebuah kata dapat 

ditafsirkan acuannya dengan memperhitungkan situasi pembicaraan.  

2.2.3 Jenis-Jenis Deiksis 

Menurut Yule (1996) deiksis dibagi menjadi tiga macam yaitu deiksis 

orang, deiksis tempat, dan deiksis waktu. Sejalan dengan itu, Purwo (1984) 

mengemukakan jenis-jenis deiksis yaitu deiksis persona, deiksis ruang, dan 

deiksis waktu. Selain itu, Nababan (1987) juga mengemukakan jenis-jenis deiksis 

yang meliputi deiksis persona, deiksis ruang, deiksis waktu, deiksis wacana, dan 

deiksis sosial. 
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2.2.3.1 Deiksis Persona

Deiksis persona adalah referen yang diperankan oleh kata ganti persona 

tergantung dari peranan yang dibawakan peserta tindak ujar. Yule (1996:15) 

mengemukakan bahwa deiksis persona menerapkan tiga pembagian dasar yang 

dicontohkan dengan kata ganti orang pertama (saya), orang kedua (kamu), dan 

orang ketiga (dia). Sama halnya dengan bahasa Indonesia mengenal pembagian 

kata ganti orang menjadi tiga yaitu, kata ganti orang pertama, orang kedua, dan 

orang ketiga. Dalam sistem ini, orang pertama ialah kategori rujukan pembicara 

kepada dirinya sendiri, seperti saya, aku, kami, dan kita. Orang kedua adalah 

kategori rujukan kepada seseorang (atau lebih) pendengar atau siapa yang dituju 

dalam pembicaraan seperti kamu, engkau, anda, dan kalian. Orang ketiga adalah 

kategori rujukan kepada orang yang bukan pembicara dan bukan pula pendengar, 

seperti dia, ia, beliau, -nya, dan mereka.

Fungsi deksis persona pertama, kedua, dan ketiga yakni sama-sama 

berfungsi sebagai kata ganti yang merujuk orang. Hanya saja kedudukan untuk 

merujuk yang membedakan fungsi tersebut. Jika pronomina pertama sebagai 

penutur atau orang yang sedang berbicara, persona kedua sebagai lawan tutur atau 

orang yang diajak bicara, dan persona ketiga sebagai mitra tutur atau orang yang 

dibicarakan. 

2.2.3.1.1 Deiksis Persona Pertama 

Dalam Bahasa Indonesia, deiksis persona pertama tunggal adalah saya, 

aku, dan daku. Bentuk saya, biasanya digunakan dalam tulisan atau ujaran yang 
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resmi. Bentuk saya, dapat juga dipakai untuk menyatakan hubungan pemilikan 

dan diletakkan di belakang nomina yang dimilikinya, misalnya rumah saya, 

paman saya. Deiksis  persona pertama aku, lebih banyak digunakan dalam situasi 

non formal dan lebih banyak menunjukkan keakraban antara pembicara atau 

penulis dan pendengar atau pembaca. Deiksis  persona aku mempunyai variasi 

bentuk, yaitu -ku dan ku-. sedangkan untuk persona pertama daku, umumnya 

digunakan dalam karya sastra.

Selain persona pertama tunggal, bahasa Indonesia mengenal persona 

pertama jamak, yakni kami dan kita. Kami bersifat eksklusif artinya mencakupi 

pembicara atau penulis dan orang lain dipihaknya, tetapi tidak mencakupi orang 

lain dipihak pendengar atau pembacanya. Sebaliknya, kita bersifat inklusif artinya 

tidak hanya mencangkup pembicara atau penulis, tetapi juga pendengar atau 

pembaca, dan mungkin pula pihak lain.

2.2.3.1.2 Deiksis Persona kedua 

 Deiksis persona kedua tunggal mempunyai beberapa wujud, yakni 

engkau, kamu, anda, dikau, kau- dan -mu. Deiksis persona kedua engkau, kamu, 

dan -mu, dapat dipakai oleh orang tua terhadap orang muda yang telah dikenal 

dengan baik dan lama; orang yang status sosialnya lebih tinggi; orang yang 

mempunyai hubungan akrab, tanpa memandang umur atau status sosial. 

Anda juga merupakan deiksis persona kedua yang dimaksudkan untuk 

menetralkan hubungan. Selain itu, persona Anda juga digunakan dalam hubungan 

yang tak pribadi, sehingga Anda tidak diarahkan pada satu orang khusus dalam 
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hubungan bersemuka, tetapi pembicara tidak ingin bersikap terlalu formal ataupun 

terlalu akrab. Deiksis persona kedua juga mempunyai bentuk jamak, yaitu bentuk 

kalian dan bentuk persona kedua ditambah sekalian, seperti Anda sekalian dan 

kamu sekalian. Pronomina persona kedua yang memiliki varisi bentuk hanyalah 

engkau dan kamu. Bentuk terikat itu masing-masing adalah kau- dan -mu. 

2.2.3.1.3 Deiksis Persona ketiga 

 Deiksis persona ketiga tunggal terdiri atas ia, dia, -nya dan beliau.

Dalam posisi sebagai subjek, atau di depan verba, ia dan dia sama-sama dapat 

dipakai. Akan tetapi, jika berfungsi sebagai objek, atau terletak di sebelah kanan 

dari yang diterangkan, hanya bentuk dia dan -nya yang dapat muncul. Deiksis 

persona ketiga tunggal beliau digunakan untuk menyatakan rasa hormat, yakni 

dipakai oleh orang yang lebih muda atau berstatus sosial lebih rendah daripada 

orang yang dibicarakan. Dari keempat persona tersebut, hanya dia, -nya dan 

beliau yang dapat digunakan untuk menyatakan milik.

Selain itu, terdapat deikis ketiga jamak yaitu mereka. Pada umumnya 

mereka hanya dipakai untuk insan. Benda atau konsep yang jamak dinyatakan 

dengan cara yang lain, misalnya dengan mengulang nomina tersebut atau dengan 

mengubah sintaksisnya. Mereka digunakan untuk merujuk orang yang sedang 

dibicarakan dengan jumlah banyak.

Pada cerita fiksi atau narasi lain yang menggunakan gaya fiksi, kata

mereka kadang-kadang juga dipakai untuk mengacu pada binatang atau benda 

yang dianggap bernyawa. Mereka tidak mempunyai variasi bentuk sehingga 
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dalam posisi mana pun hanya bentuk itulah yang dipakai, misalnya usul mereka, 

rumah mereka. Tuturan berikut ini merupakan deiksis orang ketiga tunggal dalam 

bahasa Indonesia.

a. “Wulan sangat pintar, dia sering mendapat juara saat mengikuti olimpiade.”

Kata dia termasuk ke dalam deiksis persona yaitu deiksis persona ketiga tunggal. 

Dia memiliki rujukan sebagai orang yang sedang dibicarakan. Pada tuturan 

tersebut dia mengacu kepada Wulan. 

2.2.3.2 Deiksis Ruang  (Tempat)

Menurut Levinson (dalam Nadar 2009:55-56) deiksis tempat berhubungan 

dengan pemahaman lokasi atau tempat yang digunakan peserta pertuturan dalam 

situasi pertuturan. Deiksis tempat (lokasional) dibedakan menjadi tempat yang 

dekat dengan penutur dan yang jauh dengan penutur. Dalam berbahasa, orang 

akan membedakan antara di sini, di situ, dan di sana. Hal ini dikarenakan di sini

lokasinya dekat dengan si pembicara, di situ lokasinya tidak dekat pembicara, 

sedangkan di sana lokasinya tidak dekat dari si pembicara dan tidak pula dekat 

dari pendengar. Yule (1996:19-20) menyampaikan konsep tentang jarak yang 

telah disebutkan berhubungan erat dengan deiksis tempat, yaitu tempat hubungan 

antara orang dan bendanya ditunjukkan. Akan tetapi, dalam mempertimbangkan 

deiksis tempat perlu diingat bahwa tempat dari sudut pandang penutur dapat 

ditetapkan baik secara mental maupun fisik. Fungsi deiksis lokasional berfungsi 

sebagai kata tunjuk untuk menujuk tempat yang jaraknya dekat atau jauh, baik 
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jika dipandang dari lokasi pijak pembicara dan lawan bicara. Tuturan-tuturan 

berikut ini merupakan deiksis tempat.

(1) “Duduklah kamu di sini.”
(2) “Di sini dijual gas Elpiji.”
(3) ”Rumah Sarah terkena banjir, di sana sudah tidak ada penghuninya.”

Frasa di sini pada tuturan (1) mengacu ke tempat yang sangat sempit, yakni 

sebuah kursi atau sofa. Pada tuturan (2), acuannya lebih luas, yakni suatu toko 

atau tempat penjualan yang lain. Frasa di sana pada tuturan (3) mengacu ke 

tempat yang jauh jangkauannya, yakni sebuah rumah. Pada tuturan (3), pembicara 

berada jauh dari tempat yang dimaksud. 

2.2.3.3 Deiksis Temporal (Waktu)

Deiksis waktu adalah pengungkapan jarak waktu dipandang dari waktu 

atau saat suatu ungkapan dibuat oleh pembicara seperti sekarang, pada saat itu,

kemarin, besok dan lain sebagainya. Deiksis waktu paling sering dikodekan dalam 

bahasa Inggris dalam berbagai kata keterangan seperti “now‟ dan “then‟ dan 

dalam istilah-istilah penanggalan (istilah-istilah yang didasarkan pada kalender) 

seperti, yesterday, today, dan tomorrow (Cummings 1999:35). Deiksis waktu 

dalam bahasa Indonesia adalah hari ini, kemarin, lusa, besok, bulan ini, minggu 

ini, atau pada suatu hari. Deiksis waktu memiliki fungsi untuk merujuk pada 

keterangan waktu yang mengungkapkan lama atau tidaknya durasi peristiwa 

tersebut dituturkan.  

Menurut Nababan (1987:41) deiksis waktu adalah pemberian bentuk pada 

rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa bahasa. Dalam 
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banyak bahasa, deiksis (rujukan) waktu ini diungkapkan dalam bentuk “kala” 

(Inggris:tense). Kala atau tenses adalah informasi dalam tuturan yang menyatakan 

waktu terjadinya perbuatan, kejadian, tindakan, atau pengalaman yang disebutkan 

di dalam predikat. Sehubungan dengan kala, dapat dikatakan bahwa bahasa Indo-

Eropa tidak hanya memiliki kala, tetapi juga memiliki nomina temporal sebagai 

alat untuk menyatakan deiksis temporal. Tuturan berikut ini merupakan 

pemakaian deiksis waktu dalam bahasa Inggris. 

(1) “I bought a book.”
(2) “I am buying a book.”

Meskipun tanpa keterangan waktu, dalam tuturan (1) dan (2) penggunaan deiksis 

waktu sudah jelas karena penggunaan tenses dalam bahasa Inggris. Namun, 

apabila diperlukan pembeda atau ketegasan yang lebih terperinci, dapat 

ditambahkan sesuatu kata atau frasa keterangan waktu misalnya, yesterday, last 

year, now, dan sebagainya. Tuturan-tuturan berikut merupakan deiksis waktu 

yang lebih rinci dalam bahasa Inggris. 

(3) “I bought the book yesterday.”
(4) “I bought the book 2 years ago.”

Deiksis waktu juga ditujukan pada partisipan dalam wacana. Now berarti waktu 

saat pembicara sedang menghasilkan ujaran. Waktu pengujaran berbeda dari 

waktu penerimaan, meskipun dalam praktiknya peristiwa berbicara dan menerima 

memungkinkan berdekatan atau kotemporal. Jumlah hari secara deiksis juga 

berbeda dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Tuturan berikut merupakan deiksis 

waktu dalam bahasa Indonesia. 

(5) “Kami akan mengunjungi sahabat lama yang ada di Semarang besok.”
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Kata besok merupakan deiksis waktu yang memiliki arti hari sesudah hari ini atau 

hari esok yang akan datang. Besok termasuk deiksis waktu yang akan datang.  

2.2.3.4 Deiksis Wacana

Deiksis wacana adalah deiksis yang mengacu pada acuan yang ada di 

dalam wacana dan bersifat intratekstual. Cahyono (2002:218) mengemukakan 

bahwa deiksis wacana adalah rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana 

yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Deiksis wacana mencakup 

anafora dan katafora. Anafora adalah penunjukkan kembali pada sesuatu yang 

telah disebutkan sebelumnya dalam wacana dengan pengulangan atau substitusi. 

Katafora adalah penunjukkan ke sesuatu yang disebutkan kemudian.  

Cummings (2007:40) mengemukakan dalam deiksis wacana, ungkapan 

linguistik digunakan untuk mengacu pada suatu bagian tertentu dari wacana yang 

lebih luas tempat terjadinya ungkapan-ungkapan. Deiksis wacana dibedakan 

menjadi dua yaitu anafora dan katafora yang memiliki fungsi sebagai alat kohesi 

teks. Bentuk–bentuk yang dipakai mengungkapkan deiksis wacana itu adalah kata 

atau frasa ini, itu, yang terdahulu, yang berikut, yang pertama disebut, begitulah, 

dan sebagainya. Tuturan-tuturan berikut ini merupakan deiksis wacana. 

(1) Rizki baru saja datang dari Medan. Dia terlihat sangat letih. 

Kata dia pada kalimat diatas menggantikan Rizki yang telah disebutkan terdahulu 

sehingga bersifat anaforis. 

(2) Gaya bicaranya yang khas, membuat Dilan mudah dikenali. 
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Bentuk terikat –nya dalam kalimat tersebut bersifat kataforis karena mengacu 

pada konstituen di sebelah kanannya yaitu Dilan. 

2.2.3.5 Deiksis Sosial

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

berdasarkan perbedaan kemasyarakatan yang mempengaruhi peran pembicara dan 

pendengar perbedaan itu dapat ditunjukkan dalam pemilihan kata. Kata mati, 

meninggal, wafat, dan mangkat merupakan penggunaan deiksis sosial untuk 

menyatakan keadaaan meninggal dunia. Tiap-tiap kata tersebut berbeda 

pemakaiannya, begitu juga penggantian kata pelacur dengan tunasusila, kata 

gelandangan dengan tunawisma, yang kesemuanya dalam tata bahasa disebut 

eufemisme (pemakaian kata halus). Selain itu, deiksis sosial juga ditunjukkan oleh 

sistem honorifiks (sopan santun berbahasa) misalnya penyebutan pronomina 

persona (kata ganti orang), seperti kau, kamu, dia, dan mereka, penggunaan sistem 

sapaan, dan penggunaan gelar. 

Deiksis sosial mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang 

terdapat antara peran peserta, terutama aspek peran sosial antara pembicara dan 

pendengar serta antara pembicara dengan rujukan atau topik yang lain. Dalam 

beberapa bahasa, perbedaan tingkat sosial antara pembicara dengan pendengar 

yang diwujudkan dalam seleksi kata atau sistem morfologi kata-kata tertentu 

(Nababan, 1984:42). Dalam bahasa Jawa umpamanya, pemakaian kata nedo dan 

kata dahar (makan), menunjukkan perbedaan sikap atau kedudukan sosial antara 

pembicara, pendengar dan orang yang dibicarakan atau yang bersangkutan. 
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Deiksis sosial berhubunngan dengan hubungan sosial antara partisipan, status, dan 

hubungannya dengan topik wacana. 

2.2.4 Konteks 

Konteks diartikan sebagai aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan 

fisik dan sosial sebuah tuturan. Selain itu, konteks juga sebagai suatu pengetahuan 

latar belakang yang secara bersama dimiliki penutur dan pendengar. Konteks 

berfungsi untuk membantu pendengar menafsirkan atau menginterpretasi maksud 

tuturan penutur (Leech 1993:20). Menurut Hymes (dalam Rustono 1999:21-22) 

menjabarkan konteks menjadi delapan jenis pertama latar (setting, waktu, tempat) 

yaitu mengacu pada tempat (ruang-space) dan waktu atau tempo (ritme)

terjadinya percakapan. Kedua peserta (particip ant) mengacu pada peserta 

percakapan, yakni pembicara dan pendengar. Ketiga hasil (ends) mengacu pada 

hasil percakapan dan tujuan percakapan. Keempat amanat (message) mengacu 

pada bentuk dan isi amanat. Kelima cara (key) ,mengacu pada semangat 

melaksanakan percakapan. Keenam sarana (instrument), jalur (chanel) mengacu 

pada apakah pemakaian bahasa dilaksanakan secara lisan atau tulis dan mengacu 

pula pada variasi bahasa yang digunakan. Ketujuh norma mengacu pada perilaku 

peserta percakapan. Kedelapan jenis atau genre yaitu mengacu pada kategori 

bentuk dan ragam bahasa. 

Brown dan Yule (1996) membahas konteks dalam kaitannya dengan 

kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi referen-referan yang bergantung 

pada satu atau lebih pemahaman orang itu terhadap ekspresi yang diacu. Berkaitan 
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dengan penjelasan tersebut, Yule (1996) membedakan konteks dan koteks. 

Konteks didefinisikan sebagai lingkungan fisik sebuah kata yang dituturkan.

Koteks menurut Yule (1996) adalah bahan linguistik yang membantu memahami 

sebuah ekspresi atau ungkapan. Koteks adalah bagian linguistik dalam lingkungan 

tempat sebuah ekspresi dipergunakan.

Konteks dapat berupa orang atau benda, tempat, waktu, bahasa, alat, dan 

tindakan. Konteks berupa orang adalah siapa yang berbicara dan dengan siapa ia 

berbicara. Konteks berupa tempat adalah di mana ujaran tersebut diucapkan, 

bagaimana kondisi masyarakatnya dan norma yang ada di masyarakat. Konteks 

berupa waktu adalah kapan ujaran tersebut diucapkan dan dalam situasi 

bagaimana. Misalnya muncul tuturan berikut ini.

Dialog I 
Pembicara : Ibu 

Pendengar : Bapak 

Tempat : Rumah  

Situasi : Sedang menunggu anaknya kembali dari rumah neneknya 

karena mengambil sesuatu yang dipinjam  

Waktu :Pukul 11.00 WIB 

Ketika si anak kembali, si ibu mengatakan, “Cepat sekali kamu pulang.”

Dialog II  
Pembicara : Ibu 

Pendengar : Bapak 

Tempat  : Rumah  

Situasi  :Menunggu anaknya yang belum kembali dari rumah temannya 

Waktu  : Pukul 00.00 WIB 

Ketika si anak datang, si Ibu mengatakan, “Cepat sekali kamu pulang”.

Tuturan “Cepat sekali kamu pulang” yang diucapkan si ibu pada dialog I dan II 

memiliki bentuk yang sama, tetapi maknanya berbeda. Tuturan pada dialog I, si 

ibu sungguh-sungguh mengatakan bahwa anaknya sangat cepat kembali dari 

rumah paman atau dapat dikatakan si Ibu memuji anaknya yang melaksanakan 
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perintah atau kerja dengan cepat. Berbeda dengan dialog II, tuturan itu memiliki 

makna sindiran pada anaknya yang terlambat pulang ke rumah. Tuturan “Cepat 

sekali kamu pulang” pada tuturan dialog II bukan makna sebenarnya yang 

menanyakan si anak pulang dengan cepat, malah sebaliknya, yaitu pulangnya 

lambat. 

Hal ini harus diterangkan secara pragmatis karena kata-kata maupun 

kalimatnya secara semantik tidak memperlihatkan arti sindiran. Dengan begitu, 

pendengar atau pembaca harus mengetahui konteks tuturan tersebut agar dapat 

mengetahui maksud suatu tuturan itu dengan tepat. Begitu pentingnya mengetahui 

konteks sebuah kalimat atau wacana karena hal itu dapat menimbulkan perbedaan 

antara dua kalimat yang sama seperti yang ada dalam tuturan di atas. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan konteks mengakibatkan perbedaan 

makna. 

Berdasarkan penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa konteks adalah 

ruang dan waktu yang meliputi lingkungan fisik dan sosial tertentu dalam 

memahami suatu tuturan. Tuturan yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya teks-

teks yang dilisankan dan yang ditulis, melainkan termasuk pula kejadian-kejadian 

yang nirkata (nonverbal) lainnya atau keseluruhan lingkungan teks itu. Selain itu, 

konteks juga dianggap sebagai penyebab terjadinya suatu pembicaraan atau 

interaksi komunikasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, simpulan yang 

dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

(1) Deiksis persona dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia 

meliputi (a) deiksis persona pertama tunggal berupa bentuk saya, aku, -ku,

dan bentuk tidak baku dalam bahasa Indonesia yaitu gue; (b) deiksis persona 

pertama jamak berupa bentuk kami dan kita; (c) deiksis persona kedua 

tunggal berupa bentuk engkau, kamu, -mu, dan bentuk tidak baku dalam 

bahasa Indonesia yaitu lo; (d) deiksis persona kedua jamak berupa bentuk 

kalian ; (e) deiksis persona ketiga tunggal berupa bentuk dia, beliau, dan -nya

; dan (f) deiksis persona ketiga jamak berupa bentuk mereka. Selain itu, pada 

novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia ditemukan pemakaian 

bentuk dalam bahasa asing. Bentuk-bentuk tersebut adalah I  dalam bahasa 

Inggris dan wo dalam bahasa Mandarin yang memiliki arti saya serta ni dalam 

bahasa mandarin dan you dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kamu.

Makna deiksis persona adalah sebagai subjek, objek, dan menyatakan 

kepemilikan dalam suatu tuturan sedangkan unsur-unsur pengisi maknanya 

menyatakan sebagai pelaku, penderita, pengalam, dan penerima. Fungsi 

deiksis persona yang ditemukan dalam penelitian ini adalah (a) deiksis 

persona pertama tunggal dan jamak sebagai penunjuk orang yang berbicara,

(b) deiksis persona kedua tunggal dan jamak sebagai penunjukan orang yang 
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mendengar, (c) deiksis persona ketiga tunggal dan jamak sebagai penunjuk 

orang yang dibicarakan. Deiksis persona merupakan deiksis yang paling 

sering ditemukan dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam novel 

Assalamualaikum Beijing sangat bervariatif. 

(2) Deiksis tempat dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia 

meliputi (a) jauh dengan penutur berupa frasa di sana dan (b) dekat dengan 

penutur berupa frasa di sini. Makna deiksis tempat di sana adalah penunjuk 

jarak yang jauh antara penutur dengan tempat yang dimaksud saat tuturan 

tersebut sedangkan makna deiksis tempat di sini adalah penunjuk jarak yang 

dekat antara penutur dengan tempat yang dimaksud saat tuturan tersebut . 

Fungsi deiksis tempat adalah sebagai penunjuk yang menerangkan jarak 

antara pembicara dan pendengar. 

(3) Deiksis waktu dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia 

meliputi (a) deiksis waktu kini yang berupa sekarang dan hari ini (b) deiksis 

waktu lampau berupa sudah lewat pukul satu malam, tiga belas abad lalu, 

kemarin, sore tadi, dan enam bulan terakhir, dan (c) deiksis waktu yang akan 

datang berupa sebulan lagi, besok, dua tahun kemudian, dan esok harinya.

Makna deiksis waktu yang ditemukan berdasarkan satuan kalender, rotasi 

bumi, dan satuan jam. Fungsi deiksis waktu adalah sebagai penunjuk yang 

menerangkan waktu saat tuturan berlangsung dengan waktu yang dimaksud 

saat tuturan tersebut. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan hasil analisis data penelitian yang telah dikemukakan 

tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 

(1) Penelitian deiksis persona, tempat, dan waktu dapat dikembangkan dengan 

memperbanyak rumusan masalah pada penelitiannya berikutnya. Bagi 

peneliti bahasa, wujud deiksis persona, tempat, dan waktu dapat diteliti 

kembali berdasarkan bentuk deiksis, peran semantis, dan fungsi deiksis. 

Selain itu, pada penelitian deiksis persona, tempat, dan waktu dapat diperluas 

lagi dengan menambahkan jenis deiksis wacana dan deiksis sosial. 

(2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para peneliti bahasa 

selanjutnya sebagai referensi dan khazanah pengetahuan kategori deiksis, 

khususnya deiksis persona, tempat, dan waktu yang terdapat dalam bentuk 

lisan maupun tulisan. 

(3) Bagi para penulis novel hendaknya menyajikan cerita yang lebih bervariatif 

dan khususnya pada penggunaan deiksis persona, tempat, dan waktu agar 

lebih beragam serta memunculkan bentuk-bentuk baru. 
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Jenis Deiksis Waktu kini

Makna

Makna kata sekarang dalam tuturan tersebut 

digunakan untuk menyatakan kondisi Asmara yang 

sedang sakit

Fungsi
Sebagai rujukan yang mengacu kepada waktu yang 

sedang terjadi saat tuturan berlangsung


