
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur di 

dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dalam 

berkomunikasi pada aktivitas sehari-hari, salah satu alat yang paling sering digunakan 

adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Pada dasarnya, bahasa 

memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, 

yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, 

sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan 

atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial (Keraf, 1997: 3). 

Berbagai aktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa, seperti yang 

diungkapkan Leech (1983:14) bahwa “Pragmatics deal with verbal acts or 

performances which take place in particular situations, in time”. Menurutnya, 

pragmatik berhubungan dengan tindakan lisan atau perbuatan yang berlangsung 

dalam berbagai situasi tertentu. 

Dalam pragmatik deiksis merupakan salah satu bagian dari kajian pragmatis, 

seperti yang diungkapkan Gazdar (1979:2) bahwa “Pragmatics is the study of deixis 

(at least in part), implicature, presupposition, speech acts and aspects of discourse 

structure”. Deiksis merupakan bagian dari bahasa yang selalu hadir baik dalam 



komunikasi sehari-hari maupun dalam suatu teks atau bacaan. Deiksis merupakan 

kata-kata yang bersifat menunjuk pada hal tertentu, baik orang atau benda, waktu  

maupun tempat. Deiksis merupakan istilah teknis untuk salah satu hal paling 

mendasar yang kita lakukan dengan ucapan-ucapan, seperti yang diungkapkan Yule 

(1996:1) “The technical term for one of the most basic things we do with utterances. 

It means ‘pointing’  is called deictic expression”. Deiksis digunakan untuk 

mengetahui siapa penutur dan mitra tuturnya atau apa yang dimaksud dalam tuturan 

tersebut, dan kapan waktu tuturan itu terjadi, hal ini juga disebut dengan konteks 

kalimat. Dengan kata lain deiksis juga terikat dengan konteksnya untuk menentukan 

mengacu kemanakah rujukannya tersebut. Sifat rujukan digunakan untuk mengetahui 

arah rujukan yang dituturkan oleh penutur. 

“Deixis is clearly a form of referring that is tied to the speaker’s context, with 

the most basic distinction between deictic expressions being near speaker and the 

away from speaker” (Yule, 1996: 9). Menurutnya, deiksis ialah bentuk jelas dari 

merujuk yang sangat berkaitan erat dengan konteks penutur atau pembicara, dengan 

perbedaan paling mendasar antara ekspresi deiktis yang dekat dengan pembicara dan 

yang jauh dari pembicara. Yule mengungkapkan bahwa deiksis dapat ditentukan dari 

jarak penutur dan konteksnya. 

Dalam pragmatik deiksis terbagi menjadi 5 jenis yaitu deiksis persona, deiksis 

waktu, deiksis spasial, deiksis sosial, dan deiksis wacana. Deiksis persona menurut 

Yule (1996:10) ialah “Person deixis clearly operates on a basic three-part division, 

exemplified by the pronouns for first person (‘I’), second person (‘you’), and third 



person (‘he’, ‘ she’, or ‘ it’)”. Yule mengungkapkan bahwa deiksis persona terbagi 

menjadi  3 divisi yang dicontohkan oleh pronoun untuk persona pertama, persona 

kedua, dan persona ketiga. Sedangkan Yule (1996:14) mengungkapkan deiksis waktu 

ialah 

“We have already noted the use of the proximal form ‘now’ as indicating both 
the time coinciding with the speaker’s utterance and the time of speaker’s 
voice being hard (the hearer’s ‘now’). In contrast to ’now’, the distal 
expression ‘then’ applies to both past and future time relative to the speaker’s 
present time”. 

Menurutnya, bentuk penggunaan proksimal ‘now’ sebagai indikasi dua waktu yang 

bertepatan dengan tuturan pembicara dan waktu pembicara berada. Deiksis spasial 

ialah “The core of place deixis constitute a small class of expressions that are of 

fundamental significance to the organization of deictic system: demonstratives such 

as English this and that, here and there” (cf. Himmelman 1997; Diesel 1999; Dixon 

2003). Maksudnya, inti dari deiksis spasial merupakan kelas kecil dari ekpresi-

ekpresi signifasi mendasar untuk sistem deiktis: demonstartif  seperti this dan that, 

here dan there. 

Deiksis sosial menurut Yule (1996: 12) ialah “Categories of speaker, 

addressee, and other(s) are elaborated with markers of relative social status. 

Expressions which indicate higher status are described as honorifics or social 

deixis”. Menurutnya, kategori pembicara atau penutur, pendengar atau mitra tutur, 

serta lainnya dijabarkan dengan relatif penanda status sosial. Ekpresi yang 

menunjukkan status yang lebih tinggi digambarkan sebagai sebutan kehormatan. 



Deiksis wacana menurut Sudaryat (2009:124) adalah deiksis yang mengacu pada 

acuan yang ada dalam wacana dan bersifat intratekstual. 

Berdasarkan uraian penulis di atas deiksis spasial yang menjadi fokus pada 

penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data-data deiksis spasial 

dalam sebuah film animasi yang berjudul Shrek. Pada film Shrek, penulis 

menemukan banyak jenis deiksis spasial. Oleh karena itu, penulis tertarik 

menganalisis kata yang termasuk dalam jenis deiksis spasial tersebut secara lebih 

mendalam ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Deiksis Spasial pada Film 

Shrek Karya William Steig dan Ted Elliot: Kajian Pragmatis.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Sesuai dengan judul penelitian “Deiksis Spasial pada Film Shrek Karya 

William Steig dan Ted Elliott: Kajian Pragmatis”. Kajian dalam penelitian ini dibatasi 

dari makna pragmatis. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah: 

1. Deiksis spasial apa saja yang terdapat pada film Shrek? 

2. Apa makna leksikal dan kontekstual dalam deiksis spasial pada percakapan 

film  Shrek? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Deiksis Spasial pada Film Shrek 

Karya William Steig dan Ted Elliot: Kajian Pragmatis,” maka data dalam penelitian 

ini dibatasi dan dikaji dari segi semantis dan pragmatis. Penulis membuat batasan-



batasan objek penelitian untuk mencegah meluasnya permasalahan. Objek yang 

diteliti dalam penelitian ini berupa deiksis spasial.. Dalam melakukan penelitian ini, 

penulis menggunakan kajian semantis dan pragmatis dengan sumber teori yang 

mengacu pada Leech (1983), Yule (1996), Wijana (1996), Grundy (2000), Rahardi 

(2008), Purwo (1990), J.D Parera (2004), Halliday (1976). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan mengenai deiksis spasial there dan here pada percakapan film 

Shrek, yaitu: 

1. Mengidentifikasi jenis deiksis spasial yang terdapat pada film Shrek. 

2. Menganalisis makna leksikal dan kontekstual dari deiksis spasial yang 

digunakan pada percakapan film Shrek. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan, khususnya bentuk makna kontekstual yang berkaitan dengan suatu 

percakapan bagi orang-orang yang menontonnya dan juga orang-orang yang sulit 

menentukan rujukan mengenai siapa penutur dan mitra tuturnya, siapa atau apa yang 

dimaksud dalam percakapan, dan kapan waktu percakapan tersebut terjadi sehingga 

mereka dapat memahami dan tidak terjadi kesalahpahaman interpretasi cerita dalam 

film ini maupun dalam kehidupan sehari-hari.  

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 



Objek pada penelitian ini adalah tuturan yang terdapat dalam percakapan film 

Shrek. Data yang dijadikan objek penelitian ini diambil dari skrip film yang terdapat 

pada internet movie database atau IMDb .com. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2004:31). Kemudian metode deskriptif 

adalah metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan 

tujuan untuk membuat suatu deskripsi, gambaran, atau lukisan, secara sistematis, 

factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki (Nazir, 2000:63,64). Setelah itu penulis menganalisis data-data yang 

diperoleh pada skrip percakapan film Shrek untuk mendapatkan rujukan dan 

memperoleh makna leksikal dan makna kontekstual. Langkah selanjutnya adalah 

penyusunan data yang telah dikumpulkan agar dapat dilakukan penarikan 

kesimpulan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam tiga bab, dengan 

penyusunan sebagai berikut: 



 Pada bab I ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 Dalam bab II membahas mengenai kajian teori yang berisi pembahasan 

tentang kajian pragmatis yang mencakup seluruh teori yang digunakan mengenai 

deiksis spasial (spatial deixis). 

      Pada bab III analisis data, merupakan bagian pokok pada penelitian ini yang 

berisi analisis data deiksis spasial. 

      Dalam bab IV kesimpulan dan saran, merupakan bab yang berisi kesimpulan 

yang diperoleh dari hasil bab III analisis data dan berisi saran yang kemudian dikaji 

pada bab IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


