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                Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, fungsi dan makna 
dari deiksis sosial dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. Untuk mencapai 
tujuan tersebut digunakan teori: hakikat novel, kajian pragmatik, dan hakikat 
deiksis.  
            Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode 
deskriptif. Data penelitian ini adalah kata, ungkapan, frase, dan kalimat yang di 
dalamnya terdapat pemakaian deiksis sosial dalam novel Negeri 5 Menara karya 
A. Fuadi dan sumber data pada penelitian ini adalah novel Negeri 5 Menara karya 
A. Fuadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan memahami 
novel, mengidentifikasikan data, dan menginventarisasi data ke dalam format 
inventarisasi.  Teknik pengabsahan data dilakukan dengan teknik uraian rinci, dan 
teknik penganalisisan data dilakukan dengan mendeskripsikan data, 
mengklasifikasikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan serta 
menulis laporan.  

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan hal-hal berikut. Pertama, 
ditemukan 82 jenis bentuk deiksis sosial pada novel Negeri 5 Menara. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa bentuk deiksis sosial yang digunakan berupa kata 
dan frasa. Kategori deiksis sosial dalam penelitian ini adalah honorifik yang 
meliputi deiksis sosial  yang berhubungan dengan jabatan, gelar, profesi dan 
julukan. Kedua, fungsi pemakaian deiksis sosial dalam novel Negeri 5 Menara 
meliputi 1) sebagai media pembeda tingkat sosial seseorang; 2) untuk menjaga 
sopan santun dalam berbahasa; 3)untuk menjaga sikap sosial; 4) alat memperjelas 
kedudukan sosial seseorang; 5) alat memperjelas identitas sosial seseorang dan 6) 
alat memperjelas kedekatan hubungan sosial  atau kekerabatan. Ketiga, makna 
deiksis sosial dalam novel Negeri 5 Menara adalah kata atau frasa yang 
referennya dapat berpindah-pindah atau berubah-ubah, tergantung kepada siapa 
yang menuturkan, kapan dan dimana tuturan itu diucapkan, dengan kata lain 
makna berdasarkan konteks komunikasi. Proses pemaknaan deiksis sosial berupa 
pemberian atau penafsiran makna pada kata atau frasa setelah kata atau frasa 
tersebut telah memasuki beberapa konteks komunikasi. 

 Dari hasil penelitian mengenai bentuk, fungsi dan makna deiksis sosial 
yang digunakan dalam novel Negeri 5 Menara karya A.Fuadi, maka disarankan 
kepada: (1) Peneliti lain, agar meneliti novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi  ini 
dari persoalan yang berbeda selain penggunaan deiksis sosial; (2) 
Mahasiswa/pelajar, agar lebih mendalami tentang pemakaian bahasa khususnya 
pragmatik yang sarat menjaga sopan santun dalam penggunaan bahasa saat 
berkomunikasi; (3) Guru Bahasa Indonesia/Dosen sastra, agar lebih mengajarkan 
teori tentang pragmatik khususnya pemakaian deiksis sosial  kepada 
pelajar/mahasiswa. 
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