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KAJIAN TEORI 

 

2.1 Pragmatik 

Di dalam kajian pragmatis penutur tidak selalu atau bahkan biasanya 

mengatakan apa yang mereka maksud. Penutur atau pembicara sering kali memiliki 

arti yang lebih bahkan bertentangan dengan kata-kata yang diucapkan pada tuturan 

langsung seperti contoh berikut ini: “It’s hot in here!” Tuturan tersebut dapat berarti 

“Please open the window!” atau “Is it all right if I open the window?” atau bahkan 

“You’ re wasting electricity!”. Tuturan tersebut dapat kita ketahui makna sebenarnya 

tergantung pada konteks pada saat tuturan tersebut diucap, seperti yang dikatakan 

Jenny Thomas (1995:1-2) “The most common definitions of pragmatics were: 

meaning in use or meaning in context”. Menurutnya, definisi pragmatik yang paling 

umum ialah makna didalam konteks. 

Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang  

dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Makna bahasa tersebut dapat dimengerti 

bila diketahui konteksnya. Batasan pragmatik adalah aturan-aturan pemakaian bahasa 

mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks dan 

keadaan. Wijana (1996:2) menekankan pentingnya konteks dalam pragmatik, beliau 

menyebutkan bahwa pragmatik mengkaji makna yang terikat konteks. Ditegaskan 

pula oleh Searle, Kiefer dan Bierwich (1980:9) menyatakan bahwa bahwa  

“Pragmatics is concerned with the way in which the interpretation of syntactically 



defined expression depends on the particular conditions of their use in context”. 

Pragmatik berkaitan dengan interpretasi suatu ungkapan yang dibuat mengikuti aturan 

sintaksis tertentu dan cara menginterpretasi ungkapan tersebut di dalam konteks. 

Definisi lain diajukan oleh Levinson (1983:9) yang mendefinisikan pragmatik ialah 

kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang tergramatikalisasi atau terkodifikasi 

dalam struktur bahasa. Definisi tersebut terlihat bahwa pemahaman bahasa merujuk 

pada fakta bahwa untuk mengerti sesuatu ungkapan bahasa diperlukan juga 

pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, yaitu hubungan 

dengan konteksnya. Dalam literatur yang berkaitan dengan pragmatik, ada pula yang 

menekankan kepada struktur bahasa, aspek makna tertentu dan hakikat 

ketergantungan dengan konteks. 

George Yule (1996:133) mengemukakan bahwa “Pragmatics is the study of 

speaker meaning as distinct from word or sentence meaning”, yang berarti pragmatik 

mempelajari tentang makna yang dimaksudkan penutur yang berbeda dengan makna 

kata atau makna kalimat. Batasan ini mengemukakan bahwa makna yang 

dimaksudkan oleh penutur merupakan tuturan yang telah dipengaruhi oleh berbagai 

situasi tuturan, hal ini berbeda dengan makna kata atau kalimat, karena makna kata 

atau kalimat merupakan makna yang sesuai dengan makna yang berdasarkan arti 

tertulis saja. Pengertian pragmatik dapat diintisarikan sebagai ilmu yang mempelajari 

struktur bahasa secara eksternal, yang ditentukan oleh konteks dan situasi yang 

melatarbelakangi pemakaian bahasa dalam komunikasi yang merupakan dasar 



penentuan pemahaman maksud penggunaan tuturan oleh penutur dan mitra tutur. 

Yule juga menyebutkan empat definisi pragmatik, yaitu: 

1. Bidang yang mengkaji makna penutur, 

2. Bidang yang mengkaji menurut konteksnya, 

3. Bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji 

makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara, 

4. Bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang. 

membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu 

Gazdar (1979:2) mengemukakan bahwa “Pragmatics is the study of deixis (at 

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

structure”. Menurutnya, kajian pragmatik meliputi deiksis, implikatur, presuposisi, 

tindak tutur dan aspek-aspek struktur wacana. 

Pragmatik menurut Geoffrey Leech (1993: 8) adalah ilmu tentang maksud 

dalam hubungannya dengan situasi-situasi tuturan (speech situation). Proses tindak 

tutur ditentukan oleh konteks yang menyertai sebuah tuturan tersebut. Dalam hal ini 

Leech menyebutnya dengan aspek-aspek situasi tutur, antara lain: Pertama, yang 

menyapa (penyapa) dan yang disapa (pesapa); kedua, konteks sebuah tuturan; ketiga, 

tujuan sebuah tuturan; keempat, tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan tindak 

tutur (speech act), dan kelima, tuturan sebagai hasil tindak verbal (Leech, 1993: 19-

20). 



Pragmatik juga diartikan sebagai syarat-syarat yang mengakibatkan serasi 

tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi; aspek-aspek pemakaian bahasa atau 

konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada makna ujaran 

(Kridalaksana, 1993:177) 

Menurut Ver Haar (1996:14), pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik 

yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi 

antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-

hal ekstralingual yang dibicarakan. 

Purwo (1990:16) mendefinisikan pragmatik sebagai telaah mengenai makna 

tuturan (utterance) menggunakan makna yang terikat konteks. Sedangkan 

memperlakukan bahasa secara pragmatik ialah memperlakukan bahasa dengan 

mempertimbangkan konteksnya, yakni penggunaannya pada peristiwa komunikasi 

(Purwo, 1990:31). 

Pragmatik berkaitan dengan makna sebagai komunikasi oleh penutur dan 

diinterpretasikan oleh mitra tutur. Bambang Kaswati Purwo (1990) menjelaskan 

bahwa arti dari pragmatik ialah sebagai bidang kajian linguistik dan sebagai salah 

satu segi di dalam bahasa; lazim pula disebut fungsi komunikatif. Pragmatik yang 

dimaksudkan sebagai bahan pengajaran bahasa atau yang juga disebut “fungsi 

komunikatif”, lazimnya disajikan di dalam pengajaran bahasa asing. Setiap bahasa 

memiliki sejumlah fungsi komunikatif dan di dalam fungsi komunikatif tersebut 

terdapat utaran-utaran seperti menyatakan setuju, menyatakan tidak setuju, 



menyatakan penolakan terhadap ajakan, dan menyatakan ucapan terima kasih. 

Utaran-utaran seperti inilah yang dijabarkan sebagai pokok bahasan pragmatik. 

Analisis pragmatik tidak dianut pengertian ambigu dan sinonim jika 

dibandingkan dengan analisis struktural. Jika dikaitkan dengan konteksnya, maka 

kalimat tidak dapat ditafsirkan secara ganda (tidak dapat ambigu). 

Sebagai contoh: 

[1]  a. John gave the book to Mary. 

      b. John gave Mary the book. 

Turut dipertimbangkan di dalam analisis pragmatik pada [1a] dan [1b] itu adalah 

bagaimana konteks pengujaran kalimat [1a], dan bagaimana konteks pengucapan 

kalimat [1b]. Amatilah kontkes yang mendorong pemakaian konstruksi [1a] yang 

berbeda dari [1b] berikut ini. 

 [2] a. A: Who did John give the book to? 

      B: John gave the book to Mary. 

  b. A: What did John give Mary? 

      B: John gave Mary the book. 

Bahwa konstituen-konstituen pada [1a] dan [1b] itu ditata atau diurutkan secara 

berbeda, hal itu dilandasi oleh alasan pragmatik tertentu: mana konstituen yang 

membawa informasi baru dan mana yang membawa informasi lama. Jadi kontekslah 

yang menjadi pijakan utama di dalam analisis pragmatik. Yang dimaksudkan dengan 

konteks tentang siapa yang mengatakan (penutur) kepada siapa (mitra tutur), tempat, 

dan waktu diujarkannya suatu kalimat. Dapat disimpulkan bahwa yang ditangani di 



dalam analisis pragmatik yaitu: (i) suatu satuan lingual (atau kalimat) dapat dipakai 

untuk mengungkapkan sejumlah fungsi di dalam komunikasi, dan (ii) suatu fungsi 

komunikatif tertentu dapat diungkapkan dengan sejumlah satuan lingual (Purwo, 

1990:12-14). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah 

ilmu yang mempelajari bahasa dalam pemakaiannya serta makna yang dihasilkan 

oleh kalimat yang dapat diketahui dengan melihat konteks yang ada saat tuturan 

tersebut berlangsung. Maka kita dapat mengetahui makna yang diinginkan oleh mitra 

tutur dengan memperhatikan konteks yang melingkupi peristiwa tutur tersebut. 

 

2.2 Referensi 

Referensi ialah sebagai tindakan di mana penutur atau penulis menggunakan 

bentuk linguistik yang disebut reffering expressions untuk memungkinkan mitra tutur 

atau pembaca mengidentifikasi suatu hal. Reffering expressions terdiri dari proper 

nouns, noun phrases dan pronouns. Untuk mencapai referensi yang tepat referensi 

juga mencakupi visual konteks dan pronomina yang memiliki fungsi sebagai ekspresi 

deiktis (deictic expressions). Selain itu harus memperhatikan peranan dari kesimpulan 

(inference), karena tidak berhubungan langsung antara objek-objek dengan kata-kata 

(Yule, 1996:17). 

Dalam bukunya, Halliday (1976:31) mengatakan bahwa referensi merupakan 

ciri khusus jenis kohesi. Di dalam bahasa Inggris referensi terbagi menjadi tiga, yaitu 



personals, demonstratives dan comparatives. Halliday juga memaparkan bahwa 

secara umum referensi terdiri dari dua hal, yaitu exophoric dan endophoric. 

Referensi yang paling umum pertama ialah kata ganti persona (personal 

pronouns) seperti I, you, he, she, it, we and they, bersama dengan bentuk objeknya 

me, him, etc. Kemudian bentuk posesif seperti my, your, mine, yours, etc. Kedua ialah 

demonstratif (demonstrative) meliputi kata this, that, these dan those. This dan these 

biasanya menunjuk sesuatu yang jaraknya dekat, sementara itu that dan those 

menunjuk sesuatu yang lebih jauh dari penutur. Ketiga ialah konstruksi komparatif 

(comparative construction) yaitu ketika dua hal atau lebih di bandingkan di dalam 

sebuah teks dan seringkali berkontribusi kohesif. Konstruksi komparatif dibagi 

menjadi dua, yaitu general comparison dan specific comparison. General comparison 

ialah dua hal dikatakan sama atau berbeda tanpa melihat detail, sedangkan specific 

comparison ialah dua hal yang dibandingkan dengan sehubungan properti tertentu 

atau spesifik (Raphael Salkie, 1995:66-68). 

Menurut Raphael Salkie (1995:64) mengemukakan bahwa kata-kata referensi 

tidak memiliki makna yang utuh di dalam situasi apapun. Referensi harus memiliki 

rujukan kata pengiringnya untuk menciptakan makna utuh. Referensi teks melibatkan 

kata atau kalimat pengiring sebelum atau sesudahnya, hal ini disebut referensi teks 

(text reference). Ketika referensi merujuk pada dunia nyata disebut referensi situasi 

(situation reference). Dapat disimpulkan bahwa referensi ialah relasi antara arti atau 

maksud dari sebuah kata dengan pengiringnya di dalam sebuah teks. Raphael Salkie 

menjelaskan lebih jauh di dalam bukunya, kata-kata referensi yang termasuk ke 



dalam referensi teks (text reference) dan referensi situasi (situation reference) 

meliputi kata seperti he, we, it, its, this, today dan larger dalam teks berikut ini. 

 A businessman would not consider a firm to have solved its problems of 
production and to have achieved viability if he saw that it was rapidly 
consuming its capital. How, then, could we over-look this vital fact when it 
comes to that very big firm, the economy of Spaceship Earth? One reason for 
overlooking this vital fact is that we are estranged from reality and inclined to 
treat as valueless everything that we have not made ourselves. Now, we have 
indeed laboured to make some of the capital which today helps us to produce 
things – a large fund of scientific, technological, and other knowledge; an 
elaborate physical infrastructure; innumerable types of sophisticated capital 
equipment, etc – but all this is just a small part of the total capital we are 
using. Far larger is the capital provided by nature and not by man – and we 
do not even recognize it as such. This larger part is now being used up at an 
alarming rate.  

Pada kalimat pertama terdapat kata he yang kita ketahui bahwa he adalah kata ganti 

orang pria. Referensi teks selalu ada kata atau kalimat pengiring, maka dapat dilihat 

kata atau kalimat sebelum atau sesudahnya. Kata a businessman menunjukan bahwa 

itu adalah rujukan yang tepat. Demikian pula dengan kata its problems, kata ini tidak 

dapat diinterpretasikan langsung sampai kita benar-benar mengetahui rujukan it itu 

sendiri. Dalam hal ini its merujuk pada a firm. Kata we termasuk ke dalam referensi 

situasi. We sebagai contoh mengacu pada sekelompok orang termasuk penulis dan 

pembaca. Arti dari we di dalam teks (A) penulis termasuk ke dalam kumpulan orang-

orang di grup tersebut. 

 

2.2.1 Jenis-jenis Referensi 

Halliday (1976:37) menyebutkan bahwa ada tiga jenis referensi yaitu 

personal, demonstratives dan comparative. Jenis yang pertama Halliday menyatakan 



bahwa “Personal reference is reference by means of function in the speech situation, 

through the category of person.” Menurutnya, referensi persona merupakan referen 

kategori persona yang berfungsi di dalam suatu bahasa, melalui kategori persona. 

Jenis yang kedua yaitu referensi demonstratif, Halliday menyatakan bahwa 

“Demonstrative reference by means of location, on a scale of proximity”. Menurutnya 

referensi demonstratif diketahui melalui lokasi atau jarak skala kedekatan mitra tutur 

dengan objek. Jenis yang ketiga seperti yang dikatakan Halliday bahwa “Comparative 

reference is indirect reference by means of identity or similarity”. Menurutnya 

referensi komparatif ialah referensi tidak langsung melalui identitas atau kesamaan. 

 

2.2.1.1 Referensi Persona 

Halliday (1976:43) menyatakan bahwa “The category of personals includes 

the three classes of personal pronouns, possessive determiners (usually called 

‘possesive adjectives’), and possessive pronouns”. Menurutnya, kategori persona 

termasuk ke dalam tiga kelas yaitu kata ganti persona, penentu posesif yang biasanya 

disebut kata sifat posesif, dan kata ganti posesif seperti tabel berikut ini.  

Tabel 1: Referensi persona 

Existential Possessive 

Head Modifier 

noun (pronoun) determiner 

 
 
I me 

 
 
mine 

 
 
my 



Semantic category 

Grammatical function 

Class 

Person: 

Speaker (only) 

Addressee(s), with/without  
other person(s) 

 
Speaker and other person(s) 
Other person, male 

Other person, female 

Other person; objects 

Object; passage of text 

Generalized person 

       (Halliday, 1976:38) 

Halliday (1976:44) mengemukakan bahwa “This system of reference is known 

as person, where ‘person’ is used in the special sense of ‘role’; the traditionally 

recognized categories are first person, second person, and third person, intersecting 

with the number categories of singular and plural”. Menurutnya, sistem dari referensi 

dikenal sebagai ‘persona’, dimana persona digunakan di dalam arti khusus ‘peran’; 

secara tradisional diakui ke dalam 3 kategori yaitu persona pertama, persona kedua, 

dan persona ketiga, berpotongan dengan kategori jumlah tunggal dan jamak. 

 

2.2.1.2 Referensi Demonstratif 

Halliday (1976: 57) menyatakan bahwa “Demonstrative reference is 

essentially a form of verbal pointing. The speaker identifies the referent by locating it 

You yours your 

we us ours our 

he him his his 

she her hers her 

they them theirs their 

It [its] its 

One  one’s 



on a scale of proximity”. Menurutnya, referensi demonstratif pada dasarnya ialah 

sebuah bentuk verbal menunjuk. Penutur mengidentifikasi rujukan dengan 

menempatkan pada skala kedekatan seperti table berikut ini. 

Tabel 2: Referensi demonstratif 

 

Semantic category 

 Grammatical function 

Class 

Proximity:   

Near 

Far 

Neutral 

((Halliday, 1976:38) 

 

2.2.1.3 Referensi Komparatif 
 

Halliday (1976:76) mengemukakan bahwa 

“By ‘general comparison’  is meant comparison that is simply in terms of 
likeness and unlikeness, without respect to any particular property: two things 
may be the same, similar or different (where ‘different’ uncludes both ‘not the 
same’ and ‘not similar’)”. 
 

Menurutnya, dengan ‘general comparison’ dimaksudkan perbandingan yang 

sederhana di dalam istilah-istilah kemiripan dan ketidakmiripan, tidak terhadap setiap 

properti tertentu: 2 hal yang sama, serupa atau berbeda. 

 

Selective Non-selective 

Modifier/head Adjunct Modifier 

Determiner Adverb Determiner 

 
 
this these 

 
 
here [now] 

 

that those there then 
 

  
the 



2.3 Deiksis 

Deiksis merupakan istilah teknis untuk salah satu hal mendasar yang kita 

lakukan dengan tuturan. Kata deiksis berasal dari bahasa Yunani yaitu deiktikos yang 

berarti hal penunjukan secara langsung. Sebuah kata dikatakan bersifat deiktis apabila 

referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung pada saat dan tempat 

dituturkannya kata itu (Kaswanti Purwo,1983:1-2); (Parker,1986:38). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, deiksis memiliki arti: 

Deiksis: noun hal atau fungsi menunjuk sesuatu di luar bahasa; kata yang mengacu 

kepada persona, waktu, dan tempat suatu tuturan. 

Deiktis: adjective bersangkutan dengan atau mempunyai sifat deiksis. 

“The term deixis refers to a class of linguistic expressions that are used to 

indicate elements of the situational and/or discourse context, including the speech 

participants and the time and location of the current speech event” (cf. Buhler: 

1934). Maksudnya, istilah deixis mengacu pada kelas ekspresi linguistik yang 

digunakan untuk menunjukkan elemen konteks situasional dan / atau wacana, 

termasuk para peserta pembicara, waktu, dan lokasi saat tuturan berlangsung. 

“Deictic expressions are commonly divided into semantic categories; three 

categories are traditionally distinguished; person, place, and time” (cf. Buhler 1934). 

Menurutnya, ekpresi-ekspresi deiktis umumnya terbagi ke dalam 3 kategori semantik 

yaitu persona, tempat, dan waktu. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa 

“ In English, each category is associated with particular deictic expressions: I 
and you are person deictics, here and there and this and that are place deictic 



expressions, and now and then, and today, yesterday and tomorrow are 
temporal deictics”. 
  

Maksudnya, di dalam bahasa Inggris setiap kategori terkait dengan expresi deiktis 

tertentu: I dan You adalah deiktis persona, here dan there, this dan that adalah ekpresi 

deiktis tempat, dan now dan then, today, yesterday, tomorrow adalah deiktik waktu. 

Deiksis merupakan kata-kata yang bersifat menunjuk pada hal tertentu, baik 

orang atau benda, waktu maupun tempat, dan seperti yang diungkapkan Yule 

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

utterances. It means ‘pointing’ is called deictic expression”. Menurutnya, 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.        

Yule (1996:9) mengemukakan bahwa “Deixis is a technical term (from 

Greek) for one of the most basic things we do with utterances. It means ‘pointing’  via 

language”. Menurutnya, deiksis ialah istilah teknis untuk salah satu hal-hal yang 

paling mendasar yang kita lakukan dengan tuturan-tuturan, yang berarti menunjuk 

melalui bahasa. Kemudian Yule menjelaskan lebih lanjut bahwa “Any linguistic form 

used to accomplish this ‘pointing’ is called a deictic expression”. Menurutnya, setiap 

bentuk linguistik yang digunakan untuk menyempurnakan ‘menunjuk’ ini disebut 

ekpresi deiktis. 



“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 yang paling mendasar antara ekspresi deiktis dekat dengan pembicara dan 

yang jauh dari pembicara. Deiksis dapat ditentukan dari jarak penutur dan 

konteksnya. 

      Levinson (1983:9) menerangkan bahwa: 

“Deixis is a word which its reference always moves or changes depending on 
the context. It is also stated that deixis is a part of pragmatics that has 
connection with certain word or sentence that changes because of the context. 
The change of context in sentence is often caused by the change of situation 
including personal, time and place.” 

 
Dapat disimpulkan bahwa deiksis adalah kata yang acuannya selalu berubah-ubah 

tergantung pada konteksnya. Perubahan konteks tersebut sering dikarenakan 

perubahan dari situasi penutur  dan mitra tutur, waktu dan tempat. 

Yule (1996:4) bahwa “Pragmatic is the study of the relationships between 

linguistic forms and the users of those forms” . Hanya pragmatik yang memberikan 

manusia ke dalam analisis. Keuntungan dari pragmatik ialah mempelajari bahasa 

melalui persepsi orang, asumsi, tujuan, dan berbagai tindakan. Yule lebih lanjut 

menjelaskan istilah deiksis diartikan sebagai teknik menentukan atau menunjuk yang 

disebut ekpresi deiktis. Ekspresi deiktis memiliki tiga objek yang mendasar, yaitu 

deiksis persona, deiksis spasial, dan deiksis waktu. 



Deiksis dapat juga diartikan sebagai lokasi dan identifikasi orang, objek, 

peristiwa, proses atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang sedang diacu 

dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktunya, pada saat dituturkan oleh 

pembicara atau yang diajak bicara (Lyons dalam Djajasudarma, 1993: 43). 

Fenomena deiksis merupakan cara yang paling jelas untuk menggambarkan 

hubungan antara bahasa dan konteks dalam struktur bahasa itu sendiri. Kata seperti I, 

here, now adalah kata-kata deiktis. Kata-kata ini tidak memiliki referen yang tetap. 

Referen kata I, here, now baru dapat diketahui maknanya jika diketahui pula siapa, di 

tempat mana, dan waktu kapan kata-kata itu diucapkan. Jadi, yang menjadi pusat 

orientasi deiksis adalah penutur. Penutur ketika berbicara dengan mitra tuturnya 

seringkali menggunakan kata-kata yang menunjuk baik pada orang, waktu dan 

tempat. Kata-kata deiksis tersebut berfungsi sebagai menunjukkan sesuatu. Maka 

keberhasilan suatu interaksi antara penutur dan mitra tutur bergantung pada 

pemahaman deiksis yang dipergunakan oleh seorang penutur. 

Deiksis merupakan penunjukan kata-kata yang merujuk pada 

sesuatu, yakni kata-kata tersebut dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu penutur 

dan dipengaruhi situasi pembicaraan. Sebuah kata pada deiksis dapat berubah 

berdasarkan situasi pembicaraan. Deiksis dibedakan atas lima macam, yaitu deiksis 

persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial (Nababan, 

1987:40-45). 

 

2.3.1 Deiksis Persona (person deixis) 



Menurut pendapat Becker dan Oka dalam Purwo (1984: 21) bahwa deiksis 

persona merupakan dasar orientasi bagi deiksis ruang dan tempat serta waktu. Deiksis 

persona memakai istilah kata ganti diri; dinamakan demikian karena fungsinya yang 

menggantikan diri orang. Deiksis orang menunjuk peran atau peserta di dalam sebuah 

percakapan yang meliputi penutur (pembicara/speaker), mitra tutur 

(pendengar/hearer). 

Peran peserta deiksis persona dibagi menjadi tiga. Pertama ialah orang 

pertama (pembicara), yaitu kategori rujukan pembicara kepada dirinya atau kelompok 

yang melibatkan dirinya misalnya ‘I.’ Kedua adalah orang kedua (pendengar) yaitu 

kategori rujukan pembicara kepada seorang pendengar atau yang hadir bersama orang 

pertama seperti ‘you.’ Ketiga ialah orang ketiga, yaitu kategori rujukan kepada orang 

yang bukan pembicara atau pendengar ujaran itu baik hadir atau tidak, misalnya ‘he’, 

‘she’, ‘it’. 

Deiksis persona merupakan deiksis yang menunjukkan diri penutur. Orang 

yang sedang berbicara mendapat peranan yang disebut persona pertama. Apabila ia 

tidak berbicara lagi dan kemudian menjadi pendengar, maka ia berganti menjadi 

persona kedua. Orang yang tidak hadir dalam tempat terjadinya pembicaraan (tetapi 

menjadi bahan pembicaraan) disebut persona ketiga (Djajasudarma, 2009:52). 

Deiksis persona menunjuk kepada orang, contoh ‘me’, ‘ you’, ‘ she’, ‘ he’. 

“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, 1996:10). Kategori deiksis ini diuraikan dalam relatif status sosial, 



ekpresi ini disebut sebagai sebutan kehormatan (honorifics) atau di sebut juga dengan 

social deixis, contoh: 

a. Would his highness like some coffee? 

b. We clean up after ourselves around here. 

2.3.2 Deiksis Waktu (temporal deixis) 

Sistem perhitungan dan pengukuran waktu di semua bahasa didasari oleh 

peredaran siang dan malam, lingkaran bulan, musim, dan tahun. Sistem tersebut dapat 

digunakan sebagai ukuran atau juga digunakan untuk menunjuk kapan terjadinya 

peristiwa. 

Menunjuk pada satuan tempo yang ada dalam ujaran. Disini dibedakan coding 

time (waktu ujaran) dan receiving time (waktu dimana informasi diterima oleh 

audien). Penunjuk kala dan kata keterangan waktu (now, tomorow, next year) masuk 

dalam kategori ini. Lebih jauh jenis deiksis dapat ditambahkan leksem waktu dalam 

pragmatik akan bersifat deiktis apabila leksem waktu tersebut dipandang dari waktu 

saat ungkapan tersebut dibuat. 

Cahyono (2002:218) menjelaskan deiksis waktu adalah pemberian bentuk 

pada rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa berbahasa. 

Deiksis waktu mengacu ke waktu berlangsungnya kejadian, baik masa lampau, kini, 

maupun mendatang (Sudaryat, 2009:123). 

Deiksis waktu ialah pengungkapan (pemberian bentuk) kepada titik atau jarak 

waktu dipandang dari waktu sesuatu ungkapan dibuat (peristiwa berbahasa), 



yaitu now, bandingkan yesterday, this month, dan sebagainya. Hal senada 

dikemukakan Nadar (2009:55), deiksis waktu berhubungan dengan pemahaman titik 

ataupun rentang waktu saat tuturan dibuat. Lebih lanjut Purwo (1984:71), 

mengemukakan bahwa kata deiksis waktu seperti siang, pagi, sore, dan malam tidak 

bersifat deiksis, karena perbedaan masing-masing kata itu ditentukan berdasarkan 

patokan posisi bumi terhadap matahari. Kata waktu bersifat deiksis, apabila yang 

menjadi patokan adalah si pembicara. Kata ‘sekarang’ bertitik labuh pada saat si 

pembicara mengucapkan kata itu (dalam kalimat), atau yang disebut saat tutur. 

 

2.3.3 Deiksis Spasial (spatial deixis) 

2.3.3.1 Pengertian Deiksis Spasial 

 Pada butir ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai deiksis spasial 

dan hal-hal yang terkait dengan deiksis spasial tersebut berdasarkan dari para ahli. 

Teori yang diperoleh dari beberapa ahli yaitu Dixon (2003), Fillmore (1971), Yule 

(1996), Nababan (1987), Nadar (2009), Fludernik (1991), Lyons (1977), Enfield 

2003), Stirling dan Huddleston (2002), danWebber (1991). 

 Deiksis spasial menurut Dixon (2003) dan Fillmore (1971) ialah 

“Spatial deixis is the marking in language of the orientation or position in 
space of the referent of a linguistic expression. The most obvious place- 

deictic terms in English are the demonstratives pronouns ‘this‘ and ‘that‘, 
along with their plural forms, and the locative adverbs ‘here‘ and ‘there‘. 

Menurut mereka, deiksis spasial ialah tanda dalam orientasi bahasa atau posisi dalam 

ruang referen dari ekpresi linguistik. Istilah yang paling jelas dari ruang deiktis yaitu 



demonstratif pronon ‘this’ dan ‘that’, bersama dengan bentuk jamaknya, dan 

adverbial lokatif ‘here’ dan ‘there’.  

“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” (Dixon 2003). Menurutnya, inti dari deiksis 

spasial merupakan kelas kecil dari ekpresi-ekpresi signifasi mendasar untuk sistem 

deiktis: demonstartif  seperti this dan that, here dan there. 

Menurut Yule (1996:12) deiksis spasial adalah “The concept of distance 

already mentioned is clearly relevant to spatial deixis, where the relative location of 

people and things is being indicated”. Menurutnya, konsep jarak sudah disebutkan 

bahwa sangat relevan dengan deiksis spasial, dimana lokasi relatif orang-orang dan 

hal lainnya diindikasikan. Dalam mempertimbangkan deiksis penting untuk diingat 

bahwa lokasi dari pandangan pembicara bisa diperbaiki secara mental maupun fisik. 

Deiksis merupakan bentuk jelas yang mengacu pada konteks pembicara yang terikat, 

dengan perbedaan paling mendasar diantara ekpresi deiktis. Ekspresi deiktis ini 

meliputi: 

a. Dekat dengan pembicara atau bahasa proximal (near speaker), yaitu ‘this’, 

‘here’, ‘ these’ 

b. Jauh dari pembicara atau proximal terms (the away from speaker) yaitu 

‘ that’, ‘ there’, ‘ those’ 

Deiksis spasial adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang atau tempat 

yang dipandang dari lokasi pemeran serta dalam peristiwa berbahasa itu (Nababan, 



1987:41). Menurut Nadar (2009:55), deiksis tempat berhubungan dengan pemahaman 

lokasi atau tempat yang dipergunakan peserta pertuturan dalam situasi pertuturan. 

Dalam berbahasa, orang akan membedakan antara here, that, dan there. Hal ini 

dikarenakan here lokasinya dekat dengan si pembicara, that lokasinya tidak dekat 

pembicara, sedangkan there lokasinya tidak dekat dari si pembicara, dan tidak pula 

dekat dari pendengar. 

 

2.3.3.2 Deiksis Spasial yang Menggunakan Demonstratif 

Diessel (1999:1) mengemukakan bahwa:  

“All languages have demonstratives, but their form, meaning and use very 
tremendously across the languages of the world. Some languages have only a 
few demonstrative particles, which are employed in a variety of syntactic 
contexts for a wide range of semantic and pragmatic functions. Other 
languages have demonstrative that are morphologically complex, 
syntactically restricted, and semantically and pragmatically very specific in 
function”. 

Menurutnya, setiap bahasa memiliki demonstratif, tetapi bentuk, makna dan 

penggunaannya sangat bervariasi di seluruh bahasa dunia. Beberapa bahasa hanya 

memiliki tidak banyak partikel demonstratif yang digunakan dalam berbagai konteks 

sintaksis untuk berbagai fungsi semantis dan pragmatis. Bahasa lain memiliki 

demonstratif yaitu morfologi kompleks, sintaksis dibatasi, dan semantis dan 

pragmatis sangat spesifik dalam fungsi. 

Fludernik (1991:194) mendefinisikan bahwa “Demonstratives as those 

lexically and morphologically encoded expressions that are accompanied by a 

pointing finger that establishes their referent(s)”. Menurutnya, demonstratif sebagai 



ekspresi leksikal dan morfologis yang dikodekan dengan disertai jari menunjuk yang 

menetapkan rujukannya. 

Dixon (2003:61-62) mendefinisikan bahwa “Demonstrative as any item, other 

than 1st and 2nd person pronouns, which can have pointing (or deictic) reference”. 

Menurutnya, demonstratif sebagai hal apapun, selain kata ganti persona pertama dan 

kedua yang menunjuk (atau deiktis) referensi. Dixon lebih jauh lagi menegaskan 

bahwa ada 3 jenis demonstratif, yaitu: 

a) Nominal — dapat terjadi dalam NP dengan kata benda atau kata ganti 

misalnya “this stone is hot” atau, dalam kebanyakan bahasa, dapat 

membuat NP lengkap misalnya “this is hot”. Stirling dan Huddleston 

(2002) menyebutnya sebagai dependen dan independen, 

b) Local adverbial — terjadi sendiri sebagai contoh “put it here” atau dengan 

kata benda dengan menyertai tanda lokal, sebagai contoh “put it (on the 

table) there”, 

c) Verbal — “do it like this”, dengan menyertai tindakan meniru dapat terjadi 

sebagai satu-satunya verba di dalam predikat, atau bersama-sama dengan 

verba leksikal. 

 

 

2.3.3.2.1 Fitur Semantis Demonstratif 

 Lyons (1977) mengemukakan bahwa 



“Demonstratives belong to the class of so-called ‘deictic’ expressions. 
Generally speaking, deictic expressions are linguistic elements whose 
interpretation makes essential reference to some aspect of the speech 
situation” 

 
Menurutnya, demonstratif disebut ekspresi ‘deiktis’. Secara umum, ekspresi deiktis 

ialah elemen-elemen linguistik yang interpretasinya membuat referensi penting untuk 

beberapa aspek pada situasi tuturan. Kemudian Lyons menerangkan lebih lanjut 

bahwa fungsi dari kata ganti demonstratif ialah untuk menggambarkan perhatian dari 

mitra tutur ke referensi yang deskripsi tersirat oleh penggunaan kata ganti jenis 

kelamin, nomor, status, dll. 

 Lyons juga menjelaskan lebih jauh bahwa deskripsi makna demonstratif 

terdiri dari dua macam fitur, yaitu 1) deictic features, yang menunjukkan lokasi 

rujukan relatif ke pusat deiktis, dan 2) qualitative features yaitu mencirikan rujukan. 

Deictic features menunjukkan apakah rujukan itu dekat atau jauh dari pusat deiktis. 

Qualitative features mngklasifikasikan informasi tentang rujukan. 

 

2.3.3.2.1.1 Fitur Deiktis 

Diessel (1999) mengemukakan bahwa  

“All languages have at least two demonstrative, which are deictically 
contrastive, locating the referent at two different points on a distance scale: a 
proximal demonstrative reffering to an entity near the deictic centre, and a 
distal demonstrative indicating a referent that is located at some distance to 
the deictic centre”. 

 
Menurutnya, semua bahasa memiliki 2 demonstratif yaitu deiktis kontrastif, lokasi 

rujukan pada 2 poin yang berbeda yaitu proximal demonstrative dalam jarak skala 



yang dekat dengan pusat deiktis dan distal demonstrative menunjukkan rujukan yang 

jauh dari pusat deiktis. 

 Di dalam bahasa Inggris, demonstrative pronouns dan demonstrative 

adjectives seperti ‘this’ dan ‘that’, dan juga demonstrative adverbs seperti ‘here’ dan 

‘ there’ semuanya adalah deiktis utama dan diinterpretasikan ke lokasi dari peserta 

tutur di dalam konteks deiktis (Lyons: 1977). Proximal dan distal adalah istilah 

relatif, interpretasinya tergantung pada konseptualisai di dalam situasi tutur. Batas 

antara proximal dan distal didefinisikan oleh keterlibatan area (Enfield 2003). 

 Membandingkan lokasi spasial relatif dari rujukkannya this dan that dapat 

diilustrasikan dengan mempertimbangkan situasi berikut: 

John and Mary are sitting at a table on which two bowls of strawberries are palced, 
X and Y; bowl X is nearer to both John and Mary with Y being further away. 
 
Dapat ditunjukkan diagram sebagai berikut: 

 

      
     Mary 
 
 
         John 

Mary menawarkan John semangkuk stroberi, dia dapat menawarkan X atau Y, 

bertanya di dalam dua kasus “Would you like this one?” Dugaan bahwa John lebih 

memilih mangkuk yang lain, balasan dia akan berbeda tergantung pada apakah dia 

telah ditawarkan X atau Y. Pertimbangkan hal berikut: 

a. Mary: Would you like this one?  [pointing at X] 

Y 

X 



John: No, I’d rather have that one. [pointing at Y] 

b. Mary: Would you like this one?  [pointing at Y] 

John: No, I’d rather have this one. [pointing at X] 

Dalam kalimat (a) Mary menawarkan John mangkuk yang lebih dekat dan 

ditunjukkan oleh this; John lebih memilih mangkuk yang jauh, dan ditunjukkan oleh 

that. Dalam kalimat (b) Mary menawarkan John mangkuk yang lebih jauh 

ditunjukkan oleh this. John lebih memilih yang lain, akan tetapi dia tidak bisa 

menunjukkannya dengan that, karena mangkuk tersebut adalah paling dekat 

dengannya, dan harus menggunakan this. Perlu dicatat bahwa reaksi dalam kalimat 

(b) dapat diperluas: No, I’d rather have this one [pointing at X] than that one 

[pointing at Y] (Dixon: 2003). 

 Adverbial demonstratives yaitu here dan there memiliki deiktis paralel 

digunakan untuk this dan that seperti skenario di bawah ini: 

Referring again to the table at which John and Mary are sitting, suppose now that X 
and Y are plates. Mary holds a cake in her hand and enquires as to which plate she 
should put it on. 
 

a. Mary: Shall I put it here?  [pointing at X] 

John: No, put it there.  [pointing at Y] 

b. Mary: Shall I put it here?  [pointing at Y] 

John: No, put it here.  [pointing at X] 

Sama seperti halnya this dan that, akan tetapi tidak harus diasumsikan bahwa 

adverbial demonstrative selalu memiliki deiktis yang sama sebagai nominal 



demonstrative. Kata ‘here’ menunjukkan wilayah si pembicara, ‘there’ lebih jauh dari 

si pembicara. 

 Stirling dan Huddleston (2002) menyatakan bahwa 

“The primary use of the demonstrative is, in NPs, refer to objects present in 
the situation of utterance, with this applying to objects relatively close to the 
speaker (proximal), and that to objects relatively distant from the speaker 
(distal)”. 

 
Menurut mereka penggunaan utama dari demonstratif yaitu Noun Phrase merujuk 

pada objek yang disajikan di dalam situasi tuturan, dengan menerapkan ke relatif 

objek dekat dengan pembicara (proximal), dan relatif objek jauh dari pembicara 

(distal). Seperti contoh berikut ini: 

a. This apple looks riper than that one. 

b. Is this yours? 

c. What’s that you’ re eating? 

Meringkas bahwa di dalam bahasa Inggris memiliki 2 istilah sistem deiktis yaitu 

demonstratif yang dekat dengan pembicara yaitu here dan this dan yang jauh dari 

pembicara yaitu there and that. 

 

2.3.3.2.1.2 Fitur Kualitatif 

Diessel (1999:47) menyatakan bahwa “The qualitative features are divided 

into the following categories: (i) ontology, (ii) animacy, (iii) humanness, (iv) sex, (v) 

number, and (vi) boundedness”. Menurutnya, fitur kualitatif terbagi menjadi 6 

kategori yaitu ontology, animacy, humanness, sex, number, dan boundedness. Lebih 



lanjut Diessel menjelaskan bahwa kategori ontology termasuk dalam fitur semantik 

yang menunjukkan demonstratif menunjuk pada lokasi atau pada objek atau persona. 

Di dalam bahasa Inggris, demonstrative adverbs hanya merujuk pada lokasi, 

sementara itu demonstrative pronouns digunakan untuk menunjukkan persona atau 

objek. Dapat dikatakan bahwa semantik membedakan antara rujukan locational dan 

non-locational sesuai dengan perbedaan kategori antara demonstrative adverbs dan 

pronouns seperti contoh berikut ini: 

a. This lollipop is for you, Jenny.  (identifying an object) 

b. That man is my brother.   (identifying a person) 

c. Put it there, on the table.   (identifying a location) 

d. Place it here.    (identifying a location) 

Di dalam bahasa Inggris, demonstrative pronouns mengubah jumlah untuk 

membedakan antara tunggal (singular) dan jamak (plural). Kata this dan that 

digunakan ketika penunjukkan pada hal yang tunggal (singular) sebagai contoh kata 

benda yang dapat dihitung seperti “this box”, “ that book” dan kata benda yang tidak 

dapat dihitung seperti “this music”. Kata these dan those digunakan ketika pembicara 

membicarakan tentang hal atau kata benda yang lebih dari satu atau banyak (plural 

count nouns) seperti “these flowers”, “ those magazines”. Sebagai contoh: 

a. This chair is more comfortable that that. [=that chair] 

b. Those apples are sweeter than these. [=these apples] 

 

2.3.3.2.2 Penggunaan Pragmatis Demonstratif 



Penggunaan pragmatis demonstratif dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 

exophoric, anaphoric, discourse deictic, dan recognitial uses (Himmelman: 1996, 

1997 dan Diessel: 1999). Bagian ini menjelaskan berbagai penggunaan pragmatis 

demonstratif di dalam bahasa Inggris. Diessel (1999:91) menyatakan bahwa “The 

exophoric use is the basic use from which all other uses derive”. Menurutnya, 

 

2.3.3.2.2.1 Penggunaan Eksoporik 

Di dalam eksoporik dibedakan antara 2 kegunaannya: yang pertama yaitu 

gestural dan yang kedua ialah symbolic (Fillmore: 1971). Penggunaan gestural 

membutuhkan pengamatan tuturan agar mengidentifikasi rujukan, sedangkan 

penggunaan symbolic melibatkan pengetahuan mengenai situasi komunikasi dan 

rujukannya. Penggunaan kedua ini dicontohkan berikut ini: 

a. This finger hurts  (gestural) 

b. This city stinks  (symbolic)  

Demonstratif dalam kedua kalimat di atas melibatkan pembicara (atau beberapa 

orang) sebagai pusat deiktis. Tuturan tersebut berada di dalam situasi tuturan yang 

menunjukkan eksoporik. Namun, hanya demonstrative pada kalimat (a) dapat disertai 

oleh isyarat menunjuk. Contoh tersebut mengilustrasikan penggunaan gestural. 

Demonstratif di dalam kalimat (b) tidak melibatkan rujukan isyarat, menggambarkan 

pengetahuan mengenai situasi konteks yang lebih luas yang melibatkan lebih dari 

situasi langsung yang berada disekitarnya. Demonstratif eksoporik terkadang dapat 

dijelaskan sebagai penunjuk yang hanya menempatkan objek di dalam dunia nyata. 



 

 

 

2.3.3.2.2.2 Penggunaan Anaporik 

 Lyons (1977:660) mengemukakan bahwa “Anaphora is a process where a 

word or a phrase (anaphor) refers back to another word or phrase which was used 

earlier in a text or a conversation”. Menurutnya, anaphora ialah proses dimana kata 

atau frasa merujuk ke belakang pada kata atau frasa lain yang digunakan sebelumnya 

di dalam suatu teks atau percakapan. 

 

2.3.3.2.2.3 Penggunaan Deiktis Wacana 

 Demonstratif deiktis wacana menunjuk pada elemen yang berada disekitarnya. 

Demonstratif deiktis wacana yaitu tidak berkoreferensi  dengan NP sebelumnya, 

melainkan menunjuk pada proposisi atau tindak tutur (Lyons:1977). Dengan  kata 

lain fokus pada perhatian pendenar pada berbagai aspek makna oleh klausa, kalimat, 

paragraph, atau keseluruhan cerita, seeprti contoh berikut ini. 

A: Hey, management has reconsidered its position. They’ve promoted Fred to 

second vice president. 

B: a. That’s false. (reference to proposition) 

     b. That’s a lie (reference to illocution) 



Dalam demonstratif pada tuturan (a) menunjuk pada isi proposisional dari tuturan 

sebelumnya, sementara itu demonstratif dalam tuturan (b) fokus pada perhatian 

pendengar pada kekuatan ilokusi (Webber, 1991:112). 

 

 

 

2.3.3.2.2.4 Penggunaan Recognitional 

 Dalam recognitional fungsi demonstratif yaitu untuk menunjukan bahwa 

pembicara dan pendengar akrab dengan rujukan karena memiliki pengalaman yang 

sama (Himmelmann: 1996), sebagai contoh “Do you still have that radio that your 

aunt gave you for your birthday?”. 

Diessel (1999) menyatakan bahwa  

“The recognitional use is distinguished from the three other uses by two 
features: first, it does not involve any kind of pointing or discourse-internal 
reference. Second, recognitional demonstratives are always accompanied by 
a coreferential noun. There are no recognitional demonstrative pronouns or 
adverbs”. 

 
Menurutnya, penggunaan recognitial terkenal dengan 3 penggunaan lainnya oleh 2 

fitur: yang pertama ialah tidak terlibatnya apapun penunjukan atau rujukan internal 

wacana. Kedua yaitu demonstratif recognitional selalu disertai oleh kata benda 

berkoreferensi. Tidak ada recognitional demonstrative kata ganti atau kata 

keterangan. Sebagai contoh: 

a. I went out with a friend of yours last night. Well, this person told me… 



b. Could this person you’ve been telling me about by any chance be a native 

speaker of Albanian? 

 

2.3.4 Deiksis sosial (social deixis) 

Deiksis sosial adalah suatu ungkapan yang menunjukkan atau 

mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat di antara peran-

peran peserta pembicara terutama aspek peran sosial antara pembicara dengan 

rujukan yang lain. Deiksis sosial ialah rujukan yang dinyatakan berdasarkan 

perbedaan kemasyarakatan yang mempengaruhi peran pembicara dan pendengar. 

Deiksis sosial erat kaitannya dengan unsur kalimat yang mengekspresikan 

atau diekspresikan oleh kualitas itu dalam situasi sosial (Sudrajat, 2009:124). 

Sementara itu menurut 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. 

 

2.3.5 Deiksis Wacana (discourse deixis) 

Deiksis wacana adalah deiksis yang mengacu pada acuan yang ada dalam 

wacana dan bersifat intratekstual (Sudaryat, 2009:124). Dalam Cahyono (2002:218) 

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 kesesuatu yang disebutkan kemudian. 

 

2.4 Makna 

Makna ialah sesuatu atau referen yang diacu oleh kata atau leksem. Hanya 

perlu dipahami bahwa tidak semua kata atau leksem memiliki acuan konkret di dunia 

nyata. Didalam penggunaannya dalam pertuturan yang nyata makna kata atau leksem 

itu seringkali, dan mungkin juga biasanya terlepas dari pengertian atau konsep 

dasarnya dan juga acuannya. Oleh karena itu, banyak pakar yang mengatakan bahwa 

kita baru dapat menentukan makna sebuah kata apabila kata itu sudah berada dalam 

konteks kalimatnya, dan makna kalimat baru dapat ditentukan apabila kalimat itu 

berada di dalam konteks wacananya atau konteks situasinya (Chaer, 1994:288). 

Lyons (1968:136) "Meanings are ideas or concept with can be transferred 

from the mind of the speaker to the mind of the hearer to embodying them as it were 

in the forms of one language or another." Menurutnya makna merupakan sekumpulan 

konsep atau ide-ide penutur yang dialihkan atau dikirimkan ke pikiran mitra tutur 

untuk menciptakan adanya suatu bentuk bahasa yang sama. Berkaitan dengan hal itu, 

terwujudnya suatu bentuk bahasa yang sama di dalamnya terdapat peserta mitra tutur 

dan penutur di dalam konteks yang sama. 

Catford mendefinisikan bahwa makna ialah "The total network of relations 

entered into by any linguistics form text, item-in-text, structure, element of structure, 

class, term in system, or whatever it maybe" (1974:35). Menurutnya hubungan 



jaringan yang total dimasukkan ke dalam berbagai linguistik baik dalam bentuk teks, 

bagian-bagian di dalam teks, struktur, elemen struktur, kelas, sistem istilah atau 

apapun. Lebih jauh Catford (1965:36) membagi makna ke dalam tiga jenis yaitu 

makna gramatikal, makna leksikal, dan makna kontekstual. Dalam penelitian ini 

makna lebih difokuskan pada makna kontekstual. 

Makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. 

Kridalaksana (1984:120) memberikan batasan makna sebagai berikut: 

1. Maksud pembicara. 

2. Pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia 

atau    kelompok manusia. 

3. Hubungan, dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan 

alam diluar bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjuknya. 

4. Cara menggunakan lambang-lambang bahasa. 

 

2.4.1 Makna Leksikal 

Sebagaimana dikemukakan Soedjito (1986), makna leksikal adalah makna 

kata secara lepas, tanpa kaitan dengan kata lain dalam suatu konstruksi. Hal itu berarti 

bahwa makna leksikal sudah jelas meskipun tidak berada dalam konteks kalimat. 

Adapun makna yang bukan leksikal baru akan jelas ketika berada dalam konteks 

kalimat. 

Makna leksikal adalah makna dasar sebuah kata yang sesuai dengan kamus. 

Makna dasar ini melekat pada kata dasar sebuah kata. Makna leksikal juga dapat 



disebut juga makna asli sebuah kata yang belum mengalami afiksasi (proses 

penambahan imbuhan) ataupun penggabungan dengan kata yang lain. Namun, 

kebanyakan orang lebih suka mendefinisikan makna leksikal sebagai makna kamus. 

Maksudnya, makna kata yang sesuai dengan yang tertera di kamus. 

Lyons (1981:146) menyatakan, "Lexixal meaning is the meaning of lexemes". 

Menurutnya makna leksikal ialah makna yang terdapat pada leksem atau bersifat 

leksem-leksem. 

Menurut Kridalaksana (1984:118) makna leksikal adalah makna unsur-unsur 

bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain, dan makna leksikal ini 

mempunyai unsur-unsur bahasa lepas dari penggunaannya atau konteksnya. 

Dalam pendapat lain, Newmark (1962:26) menyatakan bahwa "Lexical 

meaning start when grammatical meaning finishes: it is referential and precise, and 

has to be concerned both outside and within the context." Menurutnya makna leksikal 

ialah makna yang tidak berhubungan dengan gramatikal; memiliki referen yang tepat. 

 

2.4.2 Makna Gramatikal 

Menurut Kridalaksana (1984:120) makna gramatikal (grammatical meaning, 

functional meaning, internal meaning) adalah makna yang muncul sebagai akibat dari 

terjadinya hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan-satuan yang lebih besar; 

misalnya hubungan antara kata dengan kata lain dalam frase atau klausa. 

Seperti yang diungkapan Croft (2000, 258:262) menyatakan bahwa “The 

distinction between lexical and grammatical meaning gets explained by 



grammaticalization: a diachronic process by which lexical meanings shift to 

grammatical meaning”. Menurutnya perbedaan antara makna leksikal dan makna 

gramatikal dapat dijelaskan dengan proses gramatikal: proses diakronis makna 

leksikal berubah menjadi makna gramatikal. 

 

 

2.4.3 Makna Tekstual 

Makna tekstual adalah makna yang melihat teks yang sedang dibahas dan 

akan diterjemahkan ke bahasa sasaran yang mendekati dan sesuai teksnya. Makna 

tekstual berkaitan erat dengan isi suatu teks secara keseluruhan dan dapat dikatakan 

bahwa makna tekstual timbul setelah seseorang membaca teks secara keseluruhan 

Pateda (2001:97). 

 

2.4.4 Makna Kontekstual 

Sarwaiji (2008:71) memaparkan bahwa makna kontekstual (contextual 

meaning; situational meaning) muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan 

situasi pada waktu ujaran dipakai. Beliau juga berpendapat bahwa makna kontekstual 

adalah makna yang sesuai dengan konteksnya. 

Dari uraian diatas maksud makna kontekstual dapat diartikan sebagai makna 

kata atau leksem yang berada pada suatu uraian atau kalimat yang dapat mengandung 

atau menambah kejelasan makna. Makna itu sendiri dipengaruhi oleh situasi, tempat, 



waktu dan lingkungan penggunaan kata tersebut. Artinya, munculnya makna 

kontekstual bisa disebabkan oleh situasi, tempat, waktu dan lingkungan. 

Catford (1969:36) berpendapat bahwa "The contextual meaning is similarly 

language bound, since the grouping of relevant situational features that a linguistic 

item is related”. Menurutnya, makna kontektual adalah sama dengan bahasa yang 

terikat, sejak gabungan situasi atau konteks yang sesuai dengan makna kata tersebut. 

Cruse (1995:16) menyatakan bahwa "Contextual meaning is the full set of 

normality relations which a lexical item contracts with all conceivable contexts”. 

Menurutnya, makna kontektual ialah serangkaian hubungan normalitas yang mana 

kata leksikalnya berbeda dengan segala konteks yang dibayangkan atau dipikirkan. 

 

2.5 Konteks 

Menurut Leech bahwa sifat dasar dari bahasa tidak akan sepenuhnya dapat 

dimengerti kecuali dengan mengerti mengenai pragmatik: bagaimana bahasa 

digunakan dalam berkomunikasi. Dengan kata lain bahasa ialah konteks yang 

terdapat di dalam bahasa itu sendiri. Tujuan dari pragmatik yaitu fokus terhadap 

penggunaan bahasa dalam konteksnya dan bagaimana pengguna bahasa 

menggunakannya dengan cara-cara tertentu. Tujuan ini memungkinkan pengguna 

bahasa untuk menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya dan untuk memahami 

lebih dalam hubungan antara konteks terhadap makna suatu tuturan. 

Konteks situasi tutur, menurutnya, mencakup aspek-aspek berikut. 

1. Penutur dan lawan tutur  



2. Konteks tuturan 

3. Tujuan tuturan 

4. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas 

5. Tuturan sebagai produk tindak verbal 

Secara singkat masing-masing aspek situasi tutur itu dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Penutur dan lawan tutur di dalam beberapa literatur,lazim dilambangkan 

dengan S (speaker) yang berarti ‘pembicara atau penutur’ dan H (hearer) 

yang dapat diartikan ‘pendengar atau mitra tutur’. Digunakannya lambang S 

dan H itu tidak dengan sendirinya membatasi cakupan pragmatik semata-

mata hanya pada bahasa ragam lisan saja, melainkan juga dapat mencakup 

ragam bahasa tulis. 

2. Konteks tuturan telah diartikan bermacam-macam oleh para linguis. Konteks 

dapat mencakup aspek-aspek tuturan yang relevan baik secara fisik maupun 

nonfisik. Konteks dapat pula diartikansebagai semua latar belakang 

pengetahuan yang diasumsikan sama-sama dimiliki penutur dan mitra tutur 

serta yang mendukung interpretasi mitra tutur serta yang mendukung 

interpretasi mitra tutur atas apa yang dimaksudkan penutur itu di dalam 

proses bertutur. Berkenaan dengan hal itu Leech (1983) telah menyatakan 

sebagai berikut “I shall consider context to be any background knowledge 

assumed to be shared by S and H and which contributes to H’s interpretation 

of what S means by a given utterance”. 



3. Tujuan tutur berkaitan erat dengan bentuk tuturan seseorang. Dikatakan 

demikian, karena pada dasarnya tuturan itu terwujud karena dilatarbelakangi 

oleh maksud dan tujuan tutur yang jelas dan tertentu sifatnya. Secara 

pragmatik, satu bentuk tutur dapat memiliki maksud dan tujuan yang 

bermacam-macam. Demikian sebaliknya, satu maksud atau tujuan tutur dapat 

diwujudkan dengan bentuk tuturan yang berbeda-beda. Disnilah dapat dilihat 

perbedaan mendasar antara pragmatik yang berorientasi fungsional dengan 

tata bahasa yang berorientasi formal atau struktural. 

4. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas merupakan bidang yang 

ditangani pragmatik. Karena pragmatik mempelajari tindak verbal yang 

terdapat dalam situasi tutur tertentu, dapat dikatakan bahwa yang dibicarakan 

di dalam pragmatik itu bersifat konkret karena jelas keberadaan siapa peserta 

tuturnya, dimana tempat tuturnya, kapan waktu tuturnya, dan seperti apa 

konteks situasi tuturnya secara keseluruhan. 

Tuturan dapat dipandang sebagai sebuah produk tindak verbal, karena pada dasarnya 

tuturan yang ada di dalam sebuah pertuturan itu adalah hasil tindak verbal para 

peserta tutur dengan segala pertimbangan konteks yang melingkupi dan 

mewadahinya.      

Diatas sudah diuraikan bahwa pragmatik adalah studi bahasa yang 

mendasarkan pijakan analisisnya pada konteks. Makna yang dikaji dalam pragmatik 

bersifat terikat konteks. Pragmatik mengkaji bentuk bahasa untuk memahami maksud 

penutur. Leech (1983:13) menyatakan bahwa “context to be any background 



knowledge assumed to be shared by s and h and which contributes to h’s 

interpretation of what s means by given an utterance”. Menurutnya, konteks ialah 

segala macam latar ilmu pengetahuan yang diasumsikan dibagi oleh penutur dan 

mitra tutur dan berkontribusi terhadap interpretasi mitra tutur atas apa yang dimaksud 

pleh penutur melalui tuturannya. 

Menurut Rustono (1999:20) konteks adalah sesuatu yang menjadi sarana 

penjelas suatu maksud. Sarana itu meliputi dua macam, yang pertama berupa bagian 

ekspresi yang dapat mendukung kejelasan maksud dan yang kedua berupa situasi 

yang berhubungan dengan suatu kejadian. Konteks yang berupa bagian ekpresi yang 

dapat mendukung kejelasan maksud itu disebut ko-teks (co-teks). Sementara itu, 

konteks yang berupa situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian lazim disebut 

konteks (context) saja. 

 

2.5.1 Situasi Tutur 

Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Di dalam komunikasi 

tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa 

tuturan merupakan akibat, sedangan situasi tutur merupakan sebabnya. Leech (dalam 

Wijana 1996) mengemukakan bahwa situasi tutur mencakup lima komponen, yaitu: 

1. Penutur dan lawan tutur yaitu usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis 

kelamin, tingkat keakraban, dsb. 

2. Konteks tuturan mencakup konteks dalam semua aspek fisik atau seting sosial 

dari tuturan yang bersangktan. 



3. Tujuan tuturan yang merupakan bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh 

penutur dilatarbelakangi  oleh maksud dan tujuan tertentu. 

4. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas yakni bahwa tindak tutur 

merupakan tindakan juga yang diperankan oleh alat ucap. 

5. Tuturan sebagai produk tindak verbal berupa tindak mengekspresikan kata-kata 

atau bahasa. 

Kelima komponen itu menyusun suatu situasi tutur di dalam peristiwa tutur atau 

speech event. Komponen lain yang juga dapat menjadi unsur situasi tutur antara lain 

waktu dan tempat pada saat tuturan itu terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


