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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejatinya manusia memiliki naluri sosial yang hidup bersama dan saling 

berinteraksi dalam satu lingkungan. Manusia juga dapat berinteraksi dengan sesama 

dengan menggunakan alat komunikasi yakni bahasa. Bahasa digunakan manusia 

untuk berbagai macam kegiatan komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat 

mendengar dan memahami apa yang disampaikan seseorang ketika melakukan 

kegiatan berkomunikasi. Selain itu, dengan bahasa seseorang dapat saling 

berhubungan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan intelektual dalam 

keterampilan bahasa. 

Bahasa digunakan untuk menyampaikan segala informasi yang tertuang dalam 

pikiran atau gagasan. Bahasa memiliki fungsi dasar dalam ekspresi, informasi, 

eksplorasi, persuasi dan entertaimen. Fungsi ekspresi berkaitan dengan ungkapan 

atau perasaan seseorang. Fungsi informasi untuk menyampaikan atau 

memberitahukan sesuatu. Fungsi eksplorasi memiliki hubungan antara bahasa 

dengan penjelasan suatu keadaan. Fungsi persuasi lebih mengfokuskan untuk 

mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu secara baik. Fungsi entertaimen 

berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk kesenangan dan menghibur (Chaer, 

2015:33).  

Bahasa memiliki hubungan antara unsur-unsur satuan ujaran yang satu dengan 

ujaran lain yang terdapat dalam struktur dan sistem. Struktur kalimat yang terdapat 

di dalam otak penutur sebelum diujarkan dapat dikatakan sebagai struktur dalam, 
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sedangkan struktur kalimat yang dapat didengarkan ialah struktur luar (Chaer, 

2015:33-35). Oleh sebab itu, ketika bahasa dapat didengar oleh pendengar 

(pembaca) maka muncullah maksud-maksud dari ujaran tersebut. Hal ini 

dikarenakan bahasa memiliki sistem berpola yang bermakna dan berfungsi. Selain 

itu, dalam bahasa juga terdapat sistem lambang yang berwujud bunyi. Bunyi-bunyi 

tersebut dihasilkan oleh ujaran yang diujarkan seseorang. Akan tetapi, tidak semua 

ujaran yang diujarkan seseorang dapat dikatakan sebagai bunyi. Dengan demikian, 

bahasa memiliki sifat arbitrer yang sewenang-wenang, mana suka, berubah-ubah 

dan tidak tetap (Chaer, 2012:34-45). 

Bahasa juga dapat diartikan sebagai identifikasi diri. Bahasa sebagai alat 

komunikasi dan interaksi manusia di lingkungan masyarakat, tanpa bahasa manusia 

tidak dapat beraktifitas sehari-hari dengan lancar. Oleh karena itu, bahasa dapat 

digunakan seseorang dalam berbagai kegiatan seperti berdakwah. Dakwah dapat 

dikatakan sebagai kegiatan mengajak dan menyampaikan sesuatu hal tentang 

kebaikan yang dilakukan pendakwah. Dakwah juga dapat diartikan sebagai bentuk 

kegiatan berkomunikasi secara lisan dalam menyerukan dan memberi contoh 

akhlak-akhlak yang baik. Dakwah tidak hanya dilakukan secara lisan, akan tetapi 

dakwah dapat dijalankan melalui fikiran dan perbuatan yang benar sesuai kitab suci 

Al-Qur’an dan hadits. Dengan demikian, secara garis besar dakwah ialah kegiatan 

mengajak, menyerukan atau memanggil orang lain untuk menuju jalan kebenaran 

sesuai tuntunan Allah SWT.   

Kegiatan berdakwah dilakukan oleh pendakwah. Dalam berdakwah, 

pendakwah memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dalam menyampaikan ulasan 

dakwah. Tidak hanya menggunakan bahasa yang baik dan unik untuk menarik 
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perhatian audien. Akan tetapi, banyak fenomena pendakwah yang menggunakan 

kata ganti (deiksis) yang berubah-ubah atau berganti-ganti sesuai dengan konteks. 

Hal ini biasanya dipicu oleh peran peserta dalam kegiatan dakwah yang dapat 

berpusat pada pendakwah (orang pertama), audien (orang kedua) atau bahkan pihak 

lain diluar kegiatan dakwah (orang ketiga). Oleh sebab itu, di setiap penggunaan 

deiksis memiliki fungsi yang berfokus pada penutur atau perasaan penutur, 

memengaruhi lawan tutur, merujuk pada pihak lain di luar penutur dan lawan tutur, 

kata yang digunakan sebagai keindahan dalam berkomunikasi, dan menjaga jarak 

komunikasi dengan lawan tutur. Dengan demikian, penggunaan deiksis memiliki 

makna imperatif di setiap kata yang dituturkan. 

Salah satu pendakwah fenomenal di tanah air yakni Ustadz Abdul Somad. 

Ustadz Abdul Somad dikagumi masyarakat Indonesia karena penggunaan bahasa 

yang menarik dan unik. Ulasan dakwah Ustadz Abdul Somad dari berbagai macam 

kajian tentang agama, politik, nasionalisme, budaya, dan masalah kekinian 

diringkas secara cerdas, lugas dengan penjelasan yang kuat. Selain itu, disetiap 

dakwah yang disampaikan selalu menyelipkan humor. Humor yang spontan dan 

mengundang gelak tawa jamaah. Akan tetapi, humor tersebut mengandung sindiran 

bagi perilaku umat Islam di Indonesia. 

Setiap dakwah yang disampaikan Ustadz Abdul Somad dikemas dengan 

rangkaian penggunaan deiksis yang menarik. Deiksis lebih menekankan pada 

pembicara. Dengan demikian, deiksis dapat dibedakan menjadi katafora dan 

anafora. Katafora berarti tuturan yang berfokus pada luar konteks, sedangkan 

anafora hanya mengacu di dalam tuturan. Deiksis dapat dikatakan sebagai referen 
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yang berpindah-pindah bergantung pada pembicara, dan waktu ujaran dituturkan 

penutur (Purwo, 1984:15-19). 

Deiksis juga dapat dikatakan sebagai kegiatan atau peristiwa berbicara yang 

dilakukan penutur atau yang diajak bicara dalam hubungan ruang dan waktu. 

Ujaran-ujaran dalam konteks yang dihasilkan oleh penutur akan berpindah-pindah 

bergantung pada situasi ujaran. Konteks memiliki fungsi penting bagi pendengar 

untuk memahami maksud ujaran yang dihasilkan penutur. Hal ini dikarenakan 

konteks memiliki hubungan secara lisan atau tulisan yang berkaitan dengan maksud 

pembicaraan dan tempatnya. Dengan demikian, deiksis dapat diartikan sebagai 

penafsiran makna oleh penutur  yang dipengaruhi proses pembicaraan yang dapat 

dilihat pada kata (Alwi, 2003:42). 

Berdasarkan ulasan tersebut maka penelitian ini membahas mengenai deiksis 

dalam tuturan dakwah Ustadz Abdul Somad. Peneliti memilih dakwah Ustadz 

Abdul Somad sebagai obyek penelitian dikarenakan tuturan yang diujarkan banyak 

mengandung deiksis. Oleh karena itu, peneliti menetapkan “Analisis Deiksis dalam 

Tuturan Dakwah Ustadz Abdul Somad Episode Bulan Oktober-November 2017” 

sebagai judul skripsi penelitian ini.  

Penelitian mengenai deiksis sebelumnya pernah dilakukan oleh Tita (2013) 

dengan judul “Analisis Deiksis Pronomina Persona dan Deiksis Pronomina 

Demonstratif pada Teks Terjemahan Qur’an Surah Maryam”. Penelitian tersebut 

mengkaji wujud dan fungsi deiksis pronomina persona pada teks terjemahan Qur’an 

surah maryam. Dalam penelitian ini, wujud dan fungsi deiksis pronomina persona 

teks terjemahan quran surah maryam diantaranya ialah (16) dan ceritakanlah 
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(kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari 

keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.  

Penelitian deiksis juga dilakukan oleh Heppy (2012) dengan judul “Analisis 

Deiksis Persona dalam Ujaran Bahasa Rusia (Suatu Tinjauan Pragmatik)”. 

Penelitian ini mendeskripsikan jenis dan bentuk ujaran bahasa Rusia. Metode yang 

digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menentukan deiksis persona dalam bahasa Rusia yang mengacu pada konteks 

ujaran. Deiksis yang terkandung dalam penelitian ini yakni sembilan bentuk deiksis 

persona. 

Penelitian deiksis lainnya adalah “Analisis Penggunaan Deiksis Persona pada 

Novel Laksmana Jangoi Karya Muharroni” oleh Andi (2013). Dalam penelitian ini 

ditemukan penggunaan deiksis persona pertama  bentuk tunggal aku 88 penemuan, 

-ku 66 penemuan, ku- 20 penemuan, dan saya 2 penemuan. Penggunaan deiksis 

persona pertama bentuk  jamak  kami 17 penemuan  dan kita 64 penemuan. 

Penggunaan deiksis persona kedua bentuk tunggal engkau 12 penemuan, kau- 64 

penemuan, dan –mu 2 penemuan. Penggunaan deiksis persona kedua bentuk jamak 

kalian 20 penemuan. Penggunaan deiksis persona ketiga bentuk tunggal dia 50 

penemuan, ia 42 penemuan, dan  –nya 377 penemuan. Penggunaan deiksis persona 

bentuk jamak mereka 75 penemuan. 

Penelitian kali ini mengenai “Analisis Deiksis dalam Tuturan Dakwah Ustadz 

Abdul Somad Episode Bulan Oktober-November 2017”. Kaitan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini adalah meneliti deiksis. Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya ialah terletak pada objek kajian serta permasalahannya. 

Objek penelitian ini berfokus pada tuturan dakwah Ustadz Abdul Somad. Peneliti 
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dalam penelitian ini memfokuskan beberapa permasalahan yang meliputi bentuk-

bentuk deiksis dalam tuturan dakwah Ustadz Abdul Somad, fungsi deiksis dalam 

tuturan dakwah Ustadz Abdul Somad, dan makna deiksis dalam tuturan dakwah 

Ustadz Abdul Somad.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk deiksis dalam tuturan dakwah Ustadz Abdul 

Somad? 

2. Bagaimana fungsi deiksis dalam tuturan dakwah Ustadz Abdul Somad? 

3. Bagaimana makna deiksis dalam tuturan dakwah Ustadz Abdul Somad? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk deiksis dalam tuturan dakwah Ustadz Abdul 

Somad. 

b. Mendeskripsikan fungsi deiksis dalam tuturan dakwah Ustadz Abdul Somad. 

c. Mendeskripsikan makna deiksis dalam tuturan dakwah Ustadz Abdul Somad. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai deiksis dalam tuturan dakwah Ustadz Abdul Somad ini 

diharapkan memberikan manfaat. 

1) Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan mengenai deiksis pada 

pengetahuan bahasa.  
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2) Manfaat Praktis 

a. Sebagai rujukan dalam berbagai penelitian lebih lanjut tentang deiksis. 

b. Menambah wawasan para pembaca mengenai penggunaan deiksis dan dapat 

memberikan wawasan tambahan tentang analisis deiksis dalam dakwah 

tuturan ustadz abdul somad.  

 

1.5 Definisi Operasional  

1) Deiksis ialah kata ganti yang berubah-ubah bergantung pada pembicara, 

waktu, dan tempat dituturkannya (Purwo, 1984:1). 

2) Bentuk deiksis ialah rupa atau wujud satuan bahasa yang berupa satuan 

gramatikal atau leksikal (Kridalaksana, 2008:32). Dalam hal ini bentuk 

deiksis adalah kata ganti yang digunakan penutur dalam tuturan dakwah. 

3) Fungsi deiksis ialah penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu. 

(Kridalaksana dalam Aslinda & Syafyahya, 2010:89). Dalam hal ini fungsi 

deiksis adalah penggunaan kata ganti yang dituturkan oleh penutur dalam 

dakwah. 

4) Makna deiksis ialah maksud yang terkandung dalam satuan bahasa yang 

berdasarkan kesepadanan antara ujaran dan konteks bahasa (Kridalaksana, 

2008:148). Dalam hal ini makna deiksis adalah maksud digunakannya kata 

ganti oleh penutur dalam tuturan dakwah. 

5) Tuturan ialah wacana yang menonjolkan rangkaian peristiwa dalam 

serentetan waktu tertentu, bersama dengan partisipan dan keadaan tertentu 

(Kridalaksana, 2008:248). 
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6) Dakwah Ustadz Abdul Somad ialah penyiaran dan pengembangan agama 

dalam memanggil dan mengajak masyarakat agar taat kepada Allah SWT 

sesuai dengan garis aqidah, syari’at, dan akhlak islam. 




