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ABSTRAK 

Abidin, Jauharul. 2019. Deiksis dalam Novel Merindu Baginda Nabi karya 

Habiburrahaman El Shairazy. Skripsi. Lamongan. Program Studi Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Islam Darul Ulum. Pembimbing: (I) Dr. H. Sariban, M.Pd. dan (II) Dr. 

Nisaul Barokati S., M.Pd. 
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Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Deiksis dalam 

Novel Merindu Baginda Nabi karya Habiburrahaman El Shairazy. Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang (1) Bagaiman penggunaan deiksis 

persona dalam novel Merindu Baginda Nabi karya Habiburrahaman El Shairazy, 

(2) Bagaimana penggunaa deiksis tempat dalam novel Merindu Baginda Nabi 

karya Habiburrahaman El Shairazy, (3) Bagaiaman penggunaam deiksis waktu 

dalam novel Merindu Baginda Nabi karya Habiburrahaman El Shairazy, (4). 

Bagaiaman penggunaam deiksis wacana dalam novel  Merindu Baginda Nabi 

karya Habiburrahaman El Shairazy, dan (5).Bagaiaman penggunaam deiksis 

sosial dalam novel Merindu Baginda Nabi karya Habiburrahaman El Shairazy. 

Sesuai dengan judul penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk mengambarkan sistematis mengenai fakta datapenelitian. 

Kualitatif adalah menemukan penegtahuan baru berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa deiksis dalam novel 

merindu baginda nabi memiliki lima hal yaitu, (1) deiksis persona yang berupa 

kata saya, kamu, dan mereka  yang memilki referensi berpindah-pindah sesuai 

dengan konteks tuturan. (2) deiksis tempat yang berupa klausa di sana, di sini, 

dan ini yang memiliki refersnsi atau rujukan yang berpindah-pindah sesaui 

dengan konteks. (3) deiksis waktu yang berupa kata nanti, dulu, dan sekarang  

yang memiliki renfrensi-refrensi yang bisa berpinda-pinda tergantung konteks. 

(4) deiksis wacana berupa klausa “mereka menang baca”, dan “sebaiknya kita 

tidak menggunjing dia”. Kedua klausa itu dapat dipahami apabila konteksnya 

jelas. (5) deiksis sosial berupa kata “dia” diganti menggunakan kata “beliau” 

yang menunjukan orang yang status sosial dimasyarakat  lebih tinggi seperti 

orang tua.  

 

 

 

 

 

 


