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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Hakikat Deiksis 

Penggunaan kata deiksis bermula dari dari bahasa Yunani yakni deiktikos. 

Istilah deiktikos memiliki arti sebagai kata ganti penunjuk. Berdasarkan istilah 

tersebut, muncullah beberapa pendapat mengenai deiksis. Deiksis ialah ungkapan 

penggunaan kata atau frasa sebagai kata ganti penunjuk yang dipakai atau akan 

diberikan (Putrayasa, 2014:37). Lyons (dalam Djajasudarma, 2009:51) menyatakan 

bahwa deiksis yakni identifikasi orang, kegiatan atau peristiwa tuturan yang 

dibicarakan antara pembicara atau lawan tutur yang memiliki hubungan dengan 

tempat dan waktu dituturkannya. Deiksis juga dapat dikatakan sebagai kata yang 

memiliki sifat berpindah-pindah bergantung pada pembicara, waktu dan tempat 

dituturkannya (Purwo, 1984:1).  

Deiksis dapat dikatakan sebagai penunjuk melalui bahasa. Penunjuk terhadap 

persona, menunjuk tempat, atau menunjuk waktu. Untuk menafsirkan deiksis-

deiksis tersebut, dapat dilakukan dengan penjelasan ungkapan konteks yang sama 

antara penutur dan pendengar. Penafsiran ungkapan-ungkapan konteks yang sama 

terkait dengan penutur dapat di jelaskan melalui ungkapan dekat atau jauh dari 

penutur. Ungkapan dekat dengan penutur dapat dikatakan sebagai proksimal, 

seperti halnya ungkapan di sini, sini, sekarang. Proksimal ialah penafsiran terhadap 

lokasi pembicara, sehingga lokasinya sebagai titik acuan pada saat penutur 

melakukan tuturan. Untuk yang jauh dengan penutur dapat diistilahkan distal yang 

terdapat ungkapan itu, di sana, pada saat itu. Distal merujuk pada ungkapan yang 
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jauh dari penutur, akan tetapi ungkapan tersebut dapat membedakan dekat ataupun 

jauh dari penutur maupun lawan tutur (Yule, 2014:13-14). 

Deiksis dapat dikatakan sebagai alat atau cara untuk mendeskripsikan 

hubungan antara bahasa dan konteks dalam struktur bahasa. Hal ini dikarenakan 

deiksis memiliki hubungan erat dengan cara mengramatikalkan peristiwa dan 

interpretasi tuturan yang bergantung pada konteks (Djajasudarma, 2012:50-51). 

Nadar (dalam Noberty, 2016:35) mengemukakan bahwa seorang penutur yang 

berbicara dengan lawan tuturnya seringkali menggunakan kata-kata yang merujuk 

pada orang, waktu maupun tempat. Kata-kata yang lazim disebut dengan deiksis 

tersebut berfungsi menunjukkan sesuatu, sehingga keberhasilan suatu interaksi 

antara penutur dan lawan tutur sedikit banyak akan bergantung pada pemahaman 

deiksis yang diperguatkan oleh seorang penutur.  

Secara umum, gejala deiksis dapat dikatakan sebagai penunjuk hubungan 

antara bahasa dan konteks dalam struktus bahasa. Hal ini dikarenakan, deiksis 

menunjukkan cara mengkodekan peristiwa tuturan dan interpretasi ujaran dari 

konteks ujaran. Dengan demikian, muncullah penunjuk tempat, persona, 

demonstratif. Deiksis yang secara langsung mengacu kepada hubungan antara 

struktur bahasa dan konteks dimana deiksis itu digunakan, termasuk ke dalam ranah 

pragmatik. Hal ini dikarenakan, pragmatik berkaitan dengan aspek-aspek makna 

dan struktur bahasa yang tidak dapat digarap dalam semantik yang berhubungan 

dengan kebenaran-bersyarat (Putrayasa, 2014:39). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa deiksis ialah kata 

penunjuk yang memiliki sifat berpindah-pindah. Deiksis juga dapat dikatakan 

sebagai penafsiran hubungan antara peristiwa tutur dan konteks dalam bahasa yang 
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dipengaruhi oleh waktu dan tempat dituturkannya suatu tuturan. Deiksis dapat 

dibedakan menjadi dekat dan jauh dari penutur. Oleh karena itu, muncullah kata 

penunjuk persona, waktu, ruang, demonstratif. Akan tetapi, pada dasarnya yang 

menjadi orientasi deiksis yakni pembicara. 

 

2.2 Hakikat Tuturan 

Menurut Kridalaksana (2008:248), yang dimaksud dengan tuturan adalah 

wacana yang menonjolkan rangkaian peristiwa dalam serentetan waktu tertentu, 

bersama dengan partisipan dan keadaan tertentu. Tuturan ialah suatu ujaran dari 

seorang pembicara terhadap lawan bicara ketika sedang melakukan kegiatan 

komunikasi. Tuturan dalam pragmatik diartikan sebagai produk suatu tindak verbal 

(bukan tidak verbal itu sendiri) (Leech, 2011:20).  

Austin (dalam Leech, 2011:280) menyatakan bahwa tuturan ialah bentuk 

tindakan dan tidak sekadar sesuatu tentang dunia tindak ujar atau tutur. Tuturan 

dalam fungsi bahasa sebagai sarana penindak, semua kalimat atau ujaran yang 

diucapkan oleh penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikatif tertentu. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat dikatakan bahwa ujaran yang dilontarkan 

pembicara maupun lawan bicara dapat disebut aktifitas atau tindakan. Hal ini 

dikarenakan tuturan yang diujarkannya mengandung maksud atau makna tertentu 

yang berpengaruh pada orang lain. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tuturan yaitu ujaran yang 

diujarkan pembicara ataupun lawan bicara yang digunakan dalam kondisi situasi-

situasi tertentu dan mengandung suatu arti. 
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2.3 Bentuk-Bentuk Deiksis 

2.3.1 Deiksis Persona 

Persona pertama kali digunakan bangsawan Yunani dari kata prosopon. 

Proposon memiliki arti sifat atau karakter pemain sandiwara. Istilah persona dipilih 

bangsa Yunani karena terdapat kemiripan dengan kegitan bahasa dan permainan 

bahasa (dalam Putrayasa, 2014:43). Deiksis persona mengfokuskan pada partisipan 

dalam kegiatan peristiwa tuturan. Deiksis persona ialah rujukan dalam kategori 

orang atau persona. Pengungkapan tersebut menggunakan kata yang difungsikan 

sebagai kata ganti orang.  

Alwi (2003:249) menyatakan bahwa deiksis persona ialah kata ganti yang 

merujuk pada orang. Kata ganti yang menekankan pada pembicara, lawan tutur atau 

orang yang diajak berbicara. Untuk kata ganti persona, Slametmuljana (dalam 

Purwo 1984:21) memaknai dengan kata ganti diri. Hal ini dikarenakan untuk 

menggantikan orang. Acuan dalam kata ganti persona berubah-ubah bergantung 

pada peran peserta dalam tindak bahasa. Apabila pembicara sedang berujar dapat 

dikatakan sebagai persona pertama, sedangkan jika dia menjadi pendengar maka 

berganti menjadi persona kedua. Untuk orang yang menjadi bahan pembicaraan dan 

tidak hadir dalam peristiwa tutur disebut persona ketiga (Purwo, 1984:29-30).  

Kata ganti orang pertama ialah kata ganti yang menekankan pada diri sendiri. 

Dalam kata ganti persona pertama terbagi atas dua bentuk, yakni tunggal dan jamak. 

Kata ganti persona pertama tunggal memiliki bentuk aku, saya, daku. Kata ganti 

persona jamak memiliki bentuk kami dan kita (Putrayasa, 2014:43). Bentuk aku 

memiliki variasi bentuk -ku, dan ku-. Bentuk –ku lebih sering digunakan dalam kata 

yang menunjukkan kepemilikan dan dilekatkan pada kata di depannya. Berbeda 
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dengan bentuk aku, bentuk saya dapat digunakan dalam hubungan kata kepemilikan 

yang dilekatkan pada kata di belakangnya; rumah saya, kucing saya, tunangan 

saya. Bentuk persona kami dan kita juga memiliki perbedaan. Bentuk kami bersifat 

eksklusif, yang mengfokuskan pada pembicara bukan pada pihak pendengar. 

Sebaliknya, kita bersifat inklusif yang lebih menekankan pada pembicara untuk 

mewakili kelompok dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan pembicara 

atau pembicara dalam kelompok (Alwi, 2003:251-252).  

Kata ganti persona kedua ialah kata ganti yang diujarkan penutur kepada 

lawan tutur. Dengan demikian, semua rujukan baik dalam bentuk tunggal atau 

jamak berfokus pada lawan tutur. Dalam kata ganti persona kedua, terbagi atas 

bentuk tunggal dan jamak. Bentuk kata ganti persona tunggal ialah kamu dan  

engkau (Putrayasa, 2014:44). Selain bentuk kamu dan engkau, kata ganti persona 

kedua tunggal juga memiliki bentuk anda, dikau, kau- dan mu-. Sebaliknya bentuk 

kata ganti persona kedua jamak memiliki bentuk kalian (Alwi, 2003:253-254). 

Kata ganti persona ketiga ialah kata ganti yang berkaitan dengan orang yang 

sedang dibicarakan atau diluar peristiwa tutur. Dengan demikian, kata ganti persona 

ketiga hanya merujuk pada orang yang berada diluar pihak penutur maupun lawan 

tutur. Kata ganti persona ketiga memiliki bentuk jamak dan tunggal. Bentuk tunggal  

kata ganti persona ketiga ialah ia dan dia yang memiliki variasi –nya. Sebaliknya 

bentuk kata ganti persona ketiga jamak ialah mereka. Secara garis besar, bentuk 

kata ganti persona ketiga jamak mereka hanya merujuk pada manusiawi. Akan 

tetapi, dalam sebuah karya sastra biasanya digunakan untuk menunjuk pada hewan 

atau benda yang dianggap bernyawa. Bentuk kata ganti persona ketiga tidak 

memiliki bentuk variasi sehingga penggunaannya bersifat netral. Selain itu, kata 
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ganti persona ketiga ini memiliki keunikan yang dapat merujuk pada persona 

pertama ataupun kedua. Hal ini dikarenakan faktor pembeda dalam konteks tuturan 

(Putrayasa, 2014:45). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa deiksis persona ialah 

kata ganti merujuk pada pembicara, lawan tutur ataupun pihak lain di luar kegiatan 

tuturan. Hal ini dikarenakan perbedaan peran peserta dalam kegiatan tuturan. Oleh 

sebab itu, muncullah ragam deiksis persona yakni kata ganti persona pertama, 

persona kedua, dan persona ketiga yang masing-masing memiliki variasi bentuk 

jamak dan tunggal. 

 

2.3.2 Deiksis Ruang 

Deiksis ruang merupakan deiksis yang menunjuk pada lokasi. Deiksis ruang 

yang menunjukkan penunjuk umum seperti halnya kata ini, itu, dan anu. Kata ini 

dan itu memiliki perbedaan dalam acuannya. Kata ini umumnya digunakan untuk 

merujuk pada penunjuk yang dekat dengan penutur, sedangkan kata itu digunakan 

pada saat informasi telah disampaikan. Kata ini dan itu merupakan penunjuk 

sesuatu yang sudah diketahui atau yang sudah jelas. Sebaliknya kata anu akan 

digunakan jika seseorang lupa atau bingung dalam mengutarakan kata yang ada 

dalam fikirannya. Selain itu juga, kata anu biasanya digunakan seseorang ketika 

tidak ingin mengatakan sesuatu hal secara terus terang (Alwi, 2003:260).  

Deiksis ruang sebagai kata ganti penunjuk memiliki fungsi sebagai subyek, 

predikat maupun obyek dalam kalimat ujaran. Pronomina penunjuk umum yang 

bersifat atributif diletakkan sesudah kata atau frasa yang diterangkan. Peletakan 

demikian untuk menandai akhir konstruksi frasa dalam kalimat. Oleh sebab itu, jika 
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frasa itu mendapat keterangan lain, ini/itu selalu mundur dan berada di ujung kanan. 

Selanjutnya jika kalimat berpredikat nominal, kata itu dapat berfungsi sebagai 

penunjuk atau pewatas subyek. Dengan demikian, dalam suatu wacana pronomina 

penunjuk itu dipakai untuk merujuk suatu maujud yang telah disebutkan 

sebelumnya (Putrayasa, 2014:47). 

Deiksis ruang juga dapat dikatakan sebagai penunjuk tempat, seperti halnya 

kata sini, situ, sana. Dari ketiga variasi penunjuk tempat tersebut, yang 

membedakan hanyalah berpusat pada dekat ataupun jauh dengan pembicara. Oleh 

sebab itu, kata sini, situ, sana dapat dilekatkan dengan kata di, ke, dari yang di 

gunakan sebagai pengacu arah di depan nomina (Alwi, 2003:264). Penggunaan kata 

di, ke, dari dalam ruang memiliki sifat statis (menggambarkan hal yang bergerak). 

Untuk hal yang bergerak itu perlu dibedakan antara pengertian tempat asal gerakan 

dan tempat asal tujuan gerakan. Preposisi di menggambarkan hal yang bergerak; ke 

merupakan pengantar tempat yang dituju, dari pengantar tempat yang ditinggalkan. 

Ketiga preposisi itu disebut “dasar” karena dapat dirangkaikan dengan kata lain dan 

bersama dengan kata itu juga merupakan preposisi. Preposisi berangkai ini adalah 

rangkaian preposisi dasar dengan kata-kata depan, belakang, luar, dalam, atas, 

bawah, tengah, samping, pinggir, sebelah, seberang, yang secara daikronis adalah 

nominal. Kekhususan preposisi berangkai ialah bahwa preposisi itu dapat berdiri-

sendiri tanpa dirangkaikan dengan nominanya apabila kata benda yang menjadi 

obyeknya itu sudah dimengerti atau jelas dalam konteks (Purwo, 1984:40).  

Deiksis sebagai penunjuk tempat merupakan penunjuk ruang atau tempat 

partisipan dalam kegiatan tuturan. Deiksis ruang atau tempat juga dapat dilihat dari 

penggunaan demonstratif yang menunjukkan tempat (Putrayasa, 2014:48-49).  
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Penggunaan kata situ digunakan dalam kondisi nonformal. Dalam deiksis ruang 

tidak hanya bentuk sini, sana, situ, akan tetapi terdapat penunjuk lokasi jauh 

(begini) maupun dekat (begitu) serta demikian (mencakup kata begini dan begitu). 

Selain itu, terdapat pula bentuk kata yakni dan yaitu sebagai penunjuk lokasi atau 

tempat yang bukan termasuk kata ganti (Alwi, 2003:264-265). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa deiksis ruang 

yakni penunjuk lokasi.  Oleh sebab itu, penunjuk umum meliputi kata ini dan itu 

yang memiliki sifat atributif diletakkan sesudah kata atau frasa yang diterangkan. 

Penunjuk tempat meliputi kata sana, situ, sini yang dapat digabungkan dengan 

preposisi di/ke/dari. Tidak penunjuk lokasi ini, itu, sana, sini, dan situ yang terdapat 

pada deiksis ruang. Bentuk kata begini dan begitu dapat dikatakan sebagai penunjuk 

lokasi atau ruang. Selain itu, terdapat kata yang tidak dapat disebut pronomina ialah 

yakni dan yaitu yang memiliki fungsi sebagai penegas dalam bagian sebelumnya.   

 

2.3.3 Deiksis Waktu 

Deiksis waktu ialah kata ganti yang menunjukkan waktu ujaran yang di 

ujarkan oleh pembicara. Waktu ujaran yang terjadi ketika penutur berujar dapat 

ditafsirkan dengan kata sekarang, dan saat ini. Ketika menunjukkan waktu 

selanjutnya dapat diungkapkan dengan kata besok, (esok), lusa, kelak, nanti. Jika 

waktu sebelum ujaran diujarkan penutur, dapat digunakan kata tadi, kemarin, 

minggu lalu, ketika itu, dahulu. Untuk menghitung waktu dalam bahasa tidaklah 

sulit, cukup mengukur dari siklus alami dan nyata. Biasanya siklus ini terlihat pada 

siklus hari dan malam (dari pagi hingga malam hari), hari, bulan, musim dan tahun. 

Siklus tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur dengan melihat hari, bulan, 
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tahun sebagai penafsiran kegiatan tuturan dalam waktu yang pasti (Putrayasa, 

2014:50). 

Deiksis waktu mengacu pada waktu yang berubah-ubah. Bentuk kata 

sekarang menekankan pada pembicara sedang berbicara dengan rentang waktu 

yang panjang dan tidak jelas batasnya. Dahulu kala, referennya tidak jelas. Tidak 

ada batasan waktu. Hal ini dapat mengacu pada zaman sebelum masehi, zaman 

nenek moyang kita yang hidup nomaden, atau bahkan zaman sebelum ada 

kehidupan. Kata kemarin memiliki referen yang jelas, mengacu pada hari sebelum 

hari ini. Kapanpun memakai kata kemarin pada ungkapannya, acuannya tetap. Tadi, 

referennya jelas. Waktu yang disampaikan terjadi beberapa saat sebelum penutur 

mengungkapkan tuturannya, tergantung konteks yang disampaikan penutur. 

Sekarang , mempunyai referen yang tidak tetap. Mengacu pada rentang waktu yang 

dapat berubah-ubah. Nanti, referennya jelas, dimaksudkan untuk waktu yang akan 

datang pada hari itu. Besok, referennya jelas. Mengacu pada hari setelah hari ini. 

Lusa, referennya jelas yang dimaksudkan penutur adalah dua hari setelah hari ini. 

Kelak, referennya tidak jelas, karena tidak mempunyai batasan waktu. Waktu yang 

sangat panjang (Putrayasa, 2014:50-51). 

Purwo (1984:59) mengatakan bahwa, leksem ruang yang mengungkapkan 

pengertian waktu dapat ditafsirkan dengan bentuk kata depan, belakang, panjang, 

pendek yang memiliki kesan atau arti bahwa waktu seolah-olah diam. Sebaliknya, 

jika waktu seakan-akan bergerak melewati kita dapat ditafsirkan dalam bentuk kata 

datang, tiba, lalu, mendekat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa deiksis waktu 

yakni kata ganti yang menitikberatkan pada jarak waktu pembicara saat berujar. 
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Oleh sebab itu, muncullah deiksis waktu seperti kata besok, lusa, kelak, nanti. Jika 

waktu sebelum ujaran terjadi, maka pembicara biasanya menggunakan kata tadi, 

kemarin, ketika itu, dahulu. Dalam menghitung dan mengukur waktu dapat 

dilakukan secara alami dan nyata melalui siklus hari dan malam hari. 

 

2.3.4 Deiksis Sosial 

Secara umum, deiksis sosial sangat erat kaitannya dengan aspek kalimat 

yang mengandung keadaan tentang situasi sosial pada saat peristiwa tutur terjadi. 

Deiksis sosial lebih mengedepankan partisipan dalam kegiatan berkomunikasi 

secara nyata yang berhubungan dengan peran penutur dan lawan tutur, atau penutur 

dengan topik atau acuan lainnya. Deiksis sosial juga dapat menunjukkan perbedaan 

sosial yang di pengaruhi oleh faktor sosial seperti jenis kelamin, usia, gelar, 

kedudukan di dalam masyarakat, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya (Putrayasa, 

2014:53).  

Deiksis sosial adalah referen atau rujukan yang berdasarkan perbedaaan 

kemasyarakatan dapat mempengaruhi peran pembicara dan pendengar. Dalam 

beberapa bahasa, perbedaan kemasyarakatan dalam tingkat sosial antara penutur 

dan lawan tutur dapat dilihat dari pemilihan kata. Hal ini tercermin dalam bahasa 

Jawa yang menggunakan kata neda dan kata dahar (makan) yang menunjukkan 

perbedaan sikap atau kedudukan sosial antara penutur, lawan tutur, atau orang yang 

sedang dibicarakan. Secara tradisional, perbedaan penggunaan bahasa yang 

digunakan penutur atau mitra tutur dapat dikatakan sebagai tingkatan bahasa. 

Dalam bahasa Jawa terdapat pembagian tingkatan bahasa seperti ngoko dan krama 
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yang memiliki variasi madya dan inggil sebagai aspek kesopanan berbahasa, atau 

undu-usuk, dan etiket berbahasa (Nababan dalam Putrayasa, 2014:53-54). 

Dengan demikian, deiksis sosial dapat dikatakan sebagai aspek penting 

dalam memperhatikan kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh penutur dan mitra 

tutur. Kesantunan atau kesopanan dalam berbahasa ialah alat untuk menjaga 

kesamaan harmoni dan keeratan antar penutur dan lawan tutur. Strategi dalam 

menjaga kesantunan berbahasa dapat dilakukan dengan pemilihan bentuk tuturan 

yang mempunyai tingkat kesopanan berbeda-beda dengan mempertimbangkan 

jarak sosial, status sosial, dan peringkat tindak tutur (Putrayasa, 2014:56). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa deiksis sosial 

ialah referen atau rujukan yang erat kaitannya dengan situasi sosial pada saat 

kegiatan berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur. Deiksis sosial merupakan 

aspek penting dalam memperhatikan kesopanan berbahasa. Hal ini tercermin dalam 

perbedaan penggunaan bahasa berdasarkan kedudukan, gelar, pekerjaan, pekerjaan, 

pendidikan dan sebagainya. Perbedaan dalam penggunaan bahasa dapat dikatakan 

sebagai tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa digunakan untuk menjaga kesamaan 

harmoni dan keeratan antara penutur dan mitra tutur. 

 

2.4 Fungsi Deiksis  

Secara umum deiksis merupakan kata ganti yang memiliki referen berubah-

ubah bergantung pada pembicara, waktu dan tempat dituturkannya kata tersebut 

oleh penutur maupun lawan tutur. Oleh karena itu, deiksis dapat dibedakan menjadi 

bentuk deiksis persona, ruang, waktu dan sosial yang masing-masing memiliki 

fungsi secara bahasa yakni, (1) emotif, ialah fungsi yang berfokus pada penutur atau 
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perasaan penutur. (2) konatif, ialah fungsi yang berfokus pada mitra tutur atau 

memengaruhi mitra tutur agar bersikap dan berbuat sesuatu. (3) referensial, ialah 

fungsi yang digunakan untuk menunjuk suatu hal, peristiwa, atau orang yang ada 

di luar penutur dan mitra tutur. (4) puitik, ialah fungsi yang mengandung keindahan 

dalam komunikasi dengan bahasa yang digunakan. (5) fatik, ialah fungsi yang 

digunakan untuk menjaga komunikasi antara penutur dan mitra tutur (Riza & 

Wahyudi, 2017:281-282). 

Sementara menurut Jakobson (dalam Purwo, 1989:54) mengungkapkan 

bahwa fungsi bahasa terbagi menjadi lima fungsi yakni, (1) emotif atau ekspresif, 

yang mengarah pada sikap, status, keadaan emosi pembicara. (2) konatif 

berorientasi pada lawan bicara. (3) fatis (istilah yang diambilkan dari Malinowski) 

bersangkutan dengan amanat yang bertujuan untuk menetapkan, mengukuhkan, 

memperpanjang atau menghentikan komunikasi. (4) referensial, bersangkutan 

dengan usaha kita untuk menggambarkan objek dan memberinya makna. (5) puitis, 

berorientasi pada amanat sebagai amanat dan pada medium dengan segala 

aspeknya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi deiksis yakni 

emotif, yang berfokus pada penutur atau perasaan penutur. Konatif yakni berfokus 

pada memengaruhi mitra tutur. Referensial yakni merujuk pada hal-hal diluar 

penutur dan mitra tutur. Puitik yakni mengandung unsur keindahan dalam 

menggunakan bahasa. Fatik yakni menjaga komunikasi antara penutur dan mitra 

tutur.  
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2.5 Makna Deiksis  

Menurut Kridalaksana (2008:148) makna ialah maksud yang terkandung dalam 

ujaran penutur yang terjadi atas hubungan kesepadanan antara bahasa dan di luar 

bahasa. Suatu makna dapat ditafsirkan ketika penutur dan lawan tutur menggunakan 

bahasa yang sama. Makna lebih menekankan pada gagasan atau pesan yang 

dimaksudkan. Makna dapat tercermin di kehidupan sehari-hari ketika lawan bicara 

berujar dengan menggunakan ujaran-ujaran yang memiliki arti sebagai pesan yang 

dimaksudkan (Djajasudarma, 2009:3). 

Istilah makna berkaitan dengan hubungan bahasa dan di luar bahasa yang 

disepakati dan dimengerti secara bersama-sama oleh pengguna bahasa (Aminuddin, 

2015:53). Dengan demikian, terdapat tiga unsur pokok dalam pengertian makna, 

yakni (1) makna berkaitan dengan bahasa dengan luar bahasa, (2) bentuk 

kesepakatan bersama pengguna bahasa, (3) wujud makna dapat berfungsi sebagai 

penyampaian informasi, sehingga mudah dimengerti. Dalam penelitian deiksis ini 

makna yang dikaji yakni makna imperatif. Makna imperatif yakni makna yang 

mengandung perintah, larangan, harapan, pernyataan yang menggunakan intonasi 

tinggi ataupun datar sesuai dengan kondisi tertentu (Kridalaksana, 2008:91). 

 




