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Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan 
konteks pemakaian deiksis sosial dalam Rubrik Palanta Harian Umum 
Singgalang. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan teori: kajian pragmatik, 
hakikat deiksis, bentuk-bentuk deiksis, teori morfologi yang relevan dengan 
deiksis sosial, makna pemakaian deiksis, dan konteks dalam pragmatik.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode deskriptif. Data penelitian ini adalah kata, ungkapan frasa, dan kalimat 
yang di dalamnya terdapat pemakaian deiksis sosial dalam Rubrik Palanta Harian 
Umum Singgalang, dan sumber data pada penelitian ini adalah Rubrik Palanta 
Harian Umum Singgalang. Teknik penganalisisan data dilakukan dengan 
membaca dan memahami Rubrik Palanta Harian Umum Singgalang, 
mengidentifikasi data, dan menginvntarisasi data ke dalam format inventarisasi 
data, menganalisis data, menarik kesimpulan serta menulis laporan. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan hal-hal berikut. Pertama, 
ditemukan sebanyak 102 jenis bentuk deiksis sosial dalam Rubrik Palanta Harian 
Umum Singgalang. Hasil penelitian menunjukkan 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 Rubrik 
Palanta Harian Umum Singgalang meliputi (1) untuk memperjelas kedudukan 
sosial seseorang/kehormatan, (2) untuk menjaga sikap/sopan santun berbahasa, (3) 
pembeda tingkat sosial seseorang, (4) kedekatan hubungan sosial/keakraban, (5) 
untuk memperjelas identitas sosial seseorang. Ketiga, konteks situasi pemakaian 
deiksis sosial dalam rubrik Palanta Harian Umum Singgalang ini cenderung 
menggunakan tiga pola berikut (1) K: =K=K+S-St (penutur seusia dengan petutur, 
solidaritas antara penutur dan petutur sangat akrab, situasi tuturan tidak formal), 
(2) K: +K-K+S-St (penutur lebih tua dibandingkan petutur, solidaritas antara 
penutur dan petutur sangat akrab, situasi tuturan tidak formal), dan (3) K: -
K+K+S-St (penutur lebih muda dibandingkan dengan petutur, solidaritas antara 
penutur dan petutur sangat akrab, situasi tuturan tidak formal). 

 
 
 
 
 
 
 
 


