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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian tentang deiksis sudah pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti 

meninjau dua penelitian  mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Mahasiswa tersebut adalah  

Apriliana Dyah Wulandari dan Nurul April Liani. Persamaan dan perbedaan pada 

penelitian sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut: 

 

1. Pemakaian Deiksis dalam Novel Menembus Impian Karya Abidah El Khalieqy 

oleh Apriliana Dyah Wulandari 

 

Penelitian dengan judul di atas bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan pemakaian deiksis dalam sebuah novel. Deiksis yang diteliti berupa 

deiksis persona, deiksis waktu, dan deiksis tempat dengan menggunakan kajian 

pragmatik. Data penelitian berupa wacana yang mengandung deiksis persona, deiksis 

tempat, dan deiksis waktu. Sumber data penelitian adalah novel berjudul Menembus 

Impian karya Abidah El Khalieqy. Pada tahap penyediaan data digunakan metode 

simak dengan teknik dasar sadap. Pada tahap analisis data penelitian digunakan 

metode padan refrensial, metode agih, teknik perluas, dan teknik ganti. Penyajian hasil 

analisis menggunakan metode penyajian informal. 

Persamaan penelitian Wulandari dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan novel sebagai sumber data. Perbedaanya, deiksis yang diteliti pada 

penelitian Wulandari yaitu jenis deiksis persona, deiksis tempat, dan deiksis waktu, 
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sedangkan peneliti khusus meneliti mengenai deiksis sosial yang terdapat pada novel 

O karya Eka Kurniawan.  

 

2. Bentuk Deiksis Sosial dalam Wacana Rubrik Khazanah pada Surat Kabar 

Republika Edisi Desember 2015 oleh Nurul April Liani 

 

Penelitian dengan judul di atas bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan pemakaian  deiksis sosial pada wacana rubrik “khazanah” surat 

kabar Republika. Sumber data yang digunakan adalah wacana rubrik khazanah dalam 

Surat Kabar Republika edisi Desember 2015. Pada tahap penyediaan data digunakan 

teknik simak, teknik SBLC, serta teknik sadap. Selanjutnya pada tahap analisis data 

digunakan metode agih dengan teknik dasar BUL. Pada tahap hasil analisis digunakan 

metode informal. 

Persamaan penelitian Liani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah sama-sama meneliti masalah deiksis sosial. Perbedaanya, penelitian Liani 

meneliti deiksis sosial pada surat kabar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti yaitu menganalisis deiksis sosial dalam novel O karya Eka Kurniawan.  

 

B. Wacana 

Wacana merupakan unsur kebahasaan yang relatif paling kompleks dan paling 

lengkap. Satuan pendukung kebahasaannya meliputi fonem, morfem, kata, frasa, 

klausa, kalimat, paragraf, hingga karangan utuh (Mulyana, 2005: 1).  

Hampir semua linguis sependapat dan sepakat bahwa dalam hirarki satuan 

kebahasaan, wacana berada pada posisi paling puncak, paling besar dan paling luas. 

Hal itu mengandung pengertian bahwa analisis terhadap wacana tentunya juga 

Deiksis Sosial Dalam...,  Ina Diana Sari, FKIP UMP, 2017



 

 

 

9 

memiliki kedudukan tertinggi dalam linguistik (pendekatan bahasa). Sejalan dengan 

itu, Tarigan (2009: 26) mengungkapkan wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap 

dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi 

tinggi yang berkesinambungan, mempunyai awal dan akhir, yang nyata disampaikan 

secara lisan atau tertulis. Pemahaman ini mengacu pada wacana yang kohesif dan 

koherensi. Kohesi merupakan keserasian hubungan unsur-unsur dalam wacana. 

Koherensi merupakan kepaduan wacana sehingga komunikasi mengandung satu ide. 

Namun, wacana ada yang tidak kohesif, tetapi koheren (mengandung pengertian 

bagus). 

Syamsuddin (2011:7) mengataan bahwa wacana adalah sebagai rangkaian 

tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subyek) yang disajikan secara teratur, 

sistematis, dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun 

nonsegmental bahasa. Unsur-unsur segmental dalam sebuah wacana dibentuk oleh 

yang paling kecil sampai pada unsur yang paling besar, yaitu fonem, morfem, kata, 

frasa, klausa, dan kalimat. Unsur nonsegmental dalam sebuah wacana pada 

hakekatnya berhubungan dengan situasi pemakaian bahasa, tujuan pemakai bahasa, 

makna dalam bahasa, intonasi, dan tekanan yang sering dikenal dengan istilah 

konteks. Semuanya itu dalam satu rangkaian ujar (verbal) maupun rangkaian tindak 

tutur (nonverbal). 

Wacana pada dasarnya juga merupakan unsur bahasa yang bersifat pragmatis. 

Apalagi pemakaiannya dan pemahaman wacana dalam komunikasi memerlukan 

berbagai alat (piranti) yang cukup banyak. Oleh karena itu, kajian tentang wacana 

menjadi “wajib” ada dalam proses pembelajaran bahasa. Tujuannya, tidak lain untuk 
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membekali pemakai bahasa agar dapat memahami dan memakai bahasa dengan baik 

dan benar. 

 

C. Pragmatik 

Menurut Yule (2006: 3), pragmatik adalah studi tentang makna yang 

disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau 

pembaca). Sebagai akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis 

tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan 

makna dari kata dan frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Pragmatik adalah 

studi tentang maksud penutur. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang 

mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu 

digunakan dalam komunikasi (Wijana, 1996:1). 

Pragmatik adalah cabang-cabang ilmu bahasa yang menelaah makna-makna 

satuan bahasa yang mempelajari bahasa secara eksternal (Chaniago, 1997: 19). 

Sementara menurut Rustono (1999: 2) pragmatik adalah kajian bahasa dari prespektif 

fungsi di dalamnya menjelaskan aspek-aspek struktur linguis dengan mengacu pada 

pengaruh-pengaruh dan sebab-sebab nonlinguis. Pragmatik merupakan cabang 

linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam 

situasi tertentu (Nadar FX, 2009: 2). 

Dari penjelasan mengenai pragmatik menurut para ahli, dapat didefinisikan 

bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa 

secara eksternal dengan memperhatikan satuan kebahasaan yang digunakan serta cara 

insan berperilaku dalam komunikasi untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dari 

tuturan yang diucapkan oleh mitra tutur. 
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D. Deiksis 

Deiksis berasal dari bahasa Yunani deiktikos, yang berarti hal menunjukkan 

secara langsung. Dalam linguistik kata itu dipakai untuk menggambarkan fungsi kata 

ganti persona, kata ganti demonstratif, fungsi waktu, dan bermacam-macam fungsi 

gramatikal dan leksikal lainnya yang menghubungkan tuturan dengan jalinan ruang 

dan waktu dalam tindak tuturan (Chaniago, 1997:43). 

Deiksis adalah istilah teknis (dari bahasa Yunani) untuk salah satu hal 

mendasar yang kita lakukan dengan tuturan (Yule, 1996:13). Deiksis merupakan 

gejala semantis yang terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan 

acuannya dengan memperhitungkan situasi pembicaraan.  

Menurut Djajasudarma (2010: 57) menjelaskan bahwa deiksis merupakan cara 

yang paling jelas untuk menggambarkan hubungan antara bahasa dan konteks di 

dalam struktur bahasa itu sendiri. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Alwi, 

dkk (1998:42) yang menjelaskan bahwa deiksis adalah gejala semantik yang terdapat 

pada kata atau konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan 

mempertimbangkan konteks pembicaraan  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa deiksis 

adalah bentuk linguistik yang berupa kata, frasa, atau ungkapan yang referennya 

berganti-ganti, tergantung waktu dan tempat penggunaan kata, frasa, atau ungkapan 

tersebut. 

 

E. Jenis-jenis Deiksis 

Dalam kajian pragmatik, deiksis dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu deiksis 

persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. 

Penjelasannya diuraikan berikut ini: 
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1. Deiksis persona 

Pengertian deiksis persona mengarah pada pemahaman kata ganti diri. Bahasa 

Indonesia dalam hal ini hanya mengenal pembagian kata ganti atas tiga, yaitu kata 

ganti persona pertama, kata ganti persona kedua, dan kata ganti persona ketiga 

(Chummings dkk, 2016: 151). 

Ada dua bentuk kata ganti persona pertama: aku dan saya. Dua kata tersebut 

masing-masing memiliki perbedaan dalam pemakaiannya. Kata aku hanya dapat 

dipakai dalam situasi informal, misalnya di antara dua peserta tindak tuturan yang 

saling mengenal atau sudah akrab hubungannya. Sedangkan kata ganti saya dapat 

digunakan dalam situasi formal (misalnya, dalam situasi ceramah, kuliah atau di 

antara dua peserta tindak tuturan yang belum saling kenal), tetapi dapat juga dipakai 

dalam situasi informal. Dalam hal ini kata saya dapat digunakan dalam konteks 

pemakaian yang sama dengan aku. Bentuk persona kedua yaitu engkau, anda, kau, 

dan kamu. Kata ganti persona ketiga yaitu kata ia, dia, dan beliau. Bentuk jamak dari 

kata ganti ini yaitu kata mereka, sedangkan bentuk terikatnya yaitu kata nya (letak 

kanan). Berikut contoh dari deiksis persona: 

(2.1) “Hei, kau keledai tolol, turunkan jambangan itu.” 

Ungkapan vokatif „kau keledai tolol‟ mengkodekan sejumlah ciri hubungan sosial 

antara penutur dan mitra tutur. Jelaslah bahwa dalam hal ini penutur memiliki otoritas 

tertentu terhadap mitra tutur. Penggunaan nama binatang oleh penutur dengan maksud 

merendahkan tersebut menunjukkan kurangnya jarak sosial antara penutur dan mitra 

tutur.  

 

2. Deiksis tempat 

Menurut Cummings dkk. (2016:153) deiksis tempat adalah deiksis yang 

mengacu pada penggambaran tempat atau keadaan tertentu yang berorientasi pada 

sudut pandang penutur atau pembicara. Berikut contoh dari deiksis tempat: 
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(2.2) “Kunci ada di sini.” 

 

Ungkapan „di sini‟ dalam tuturan di atas bisa dianggap mengacu pada lokasi yang 

tidak jauh dari penutur. Tuturan tersebut dihasilkan sebagai respon terhadap mitra 

tutur yang sedang mencari kuncinya yang hilang.  

 

3. Deiksis waktu 

Chummings dkk. (2016: 154), menjelaskan bahwa deiksis waktu adalah 

deiksis yang mengacu pada penggambaran waktu yang bersifat temporal. Seperti 

deiksis ruang, sebuah unsur atau leksem waktu dapat dengan sendiri bersifat deiksis 

(unsur bebas) atau dapat juga dibentuk dengan cara menggabungkannya dengan 

unsur-unsur lain pada leksem tersebut. Berikut contoh dari deiksis waktu: 

(2.3) “Kemarin adalah hari yang luar biasa.” 

(2.4) “Ledakan itu terjadi kemarin.” 

 

Istilah „kemarin‟ merupakan unit waktu 24 jam. Namun demikian, „kemarin‟ dari 

tuturan mengacu pada sebagian besar, dan mungkin semua, unit waktu 24 jam ini, 

sedangkan „kemarin‟ dalam tuturan kedua mengacu hanya pada detik-detik dalam unit 

waktu ini. Untuk beberapa kata keterangan waktu lainnya, yang tidak mengkodekan 

unit waktu, acuannya masih dapat dibuat pada rentetan waktu yang lebih kecil atau 

lebih besar. 

 

4. Deiksis wacana 

Menurut Chumming dkk. (2016: 26), dalam deiksis wacana, ungkapan 

linguistik digunakan untuk mengacu pada suatu bagian tertentu dari wacana yang 

lebih luas (baik teks tertulis ataupun teks lisan) tempat terjadinya ungkapan-ungkapan 
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ini. Teks tertulis, disamping menempati ruang, juga disusun dan dibaca pada saat-saat 

tertentu dalam waktu. Dimensi waktu serupa diberikan pada teks lisan melalui tindak 

pemroduksian teks oleh penutur dan tindak penerimaan teks oleh mitra tutur dalam 

waktu khusus. Mengingat adanya aspek-aspek ruang dan waktu teks lisan dan tertulis 

ini, maka sudah biasa bila deiksis wacana harus diungkapkan melalui banyak unsur 

linguistik yang sama yang digunakan untuk mengungkapkan deiksis ruang (tempat) 

dan waktu. Tampaknya ciri-ciri deiksis waktu mendasari ungkapan-ungkapan yang 

digunakan untuk menyampaikan deikis wacana. 

(2.5) “Hal itu sudah dikemukakan pada akhir bab.” 

(2.6) “Bab berikutnya membahas tentang rangkum buku.” 

 

Tuturan yang pertama menujukkan bahwa deiksis wacana mengacu kepada bagian 

wacana yang sudah disebut atau yang sudah ada, sedangkan pada tuturan yang kedua 

deiksis wacana mengacu kepada bagian wacana yang ada dibelakangnya.  

 

5. Deiksis sosial 

Deiksis sosial berkaitan dengan sebutan penghormatan antara penutur, mitra 

tutur, pembaca dan sebagainya. Deiksis sosial ini ditentukan oleh konteks tuturan dari 

segi status sosial. Menurut Nababan (dalam Putrayasa, 2015: 53), deiksis sosial ialah 

rujukan yang dinyatakan berdasarkan perbedaan kemsyarakatan yang mempengaruhi 

peran pembicara dan pendengar. Perbedaan itu dapat ditunjukkan dalam pemilihan 

kata. Dalam beberapa bahasa, perbedaan tingkat sosial antara pembicara dengan 

pendengar yang diwujudkan dalam seleksi kata dan/atau sistem morfologi kata-kata 

tertentu. 

Jadi, deiksis sosial merupakan deiksis yang berkaitan dengan hubungan sosial 

antara penutur dan mitra tutur atau penulis dengan pembaca. Hal tersebut dipengaruhi 
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oleh perbedaan status sosial seseorang, kelas, dan golongan sosial seseorang. Deiksis 

sosial ini menunjukkan adanya penghormatan kepada seseorang dan kesopanan dalam 

berbahasa. 

(2.7) “Sudikah Tuan Robert mampir untuk minum.” 

Dalam tuturan tersebut, terdapat hubungan karyawan dan majikan masing-masing 

antara penutur dan mitra tutur. Hubungan antara majikan dan karyawan ditunjukkan 

dengan kata penghormatan “Tuan” sebelum nama yang ada dibelakangnya. Kata 

“Tuan” ini menunjukkan status sosial mitra tutur yang lebih tinggi daripada penutur. 

 

F. Bentuk deiksis sosial 

Permasalahan mengenai deiksis sosial berkaitan dengan aspek kalimat yang 

mencerminkan realitas tertentu peserta atau situasi sosial di mana pembicaraan itu 

terjadi. Levinson (1983:90) menjelaskan bahwa ada dua bentuk dasar mengenai 

deiksis sosial yang dikodekan dalam banyak bahasa di seluruh dunia. Bentuk deiksis 

sosial tersebut yaitu bentuk relational (relasional) dan bentuk absolute (mutlak). 

Penjabaran dari kedua bentuk tersebut adalah seperti dibawah ini:  

 

1. Deiksis sosial relational (relasional) 

Deiksis sosial relational (relasional) yaitu deiksis sosial yang berhubungan 

dengan peringkat relatif atau rasa hormat yang ditujukan oleh penutur kepada 

acuannya, lawan tuturnya, atau sesuatu yang dibicarakannya. Deiksis sosial relational 

(relasional) memiliki empat jenis bentuk, berikut penjelasannya: 

 

a. Penutur dan Acuan (Honorifik Acuan) 

Bentuk deiksis relasional yang pertama adalah hubungan antara penutur 

dengan acuannya. Levinson (dalam Huang, 2014:209) mengungkapkan bahwa 
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“referent honorofics are forms that are employed by the speaker to show respect 

towards the referent”. Hal tersebut menjelaskan bahwa honorifik acuan adalah bentuk 

yang digunakan oleh pembicara untuk menunjukkan rasa hormat terhadap yang diacu. 

Bentuk relasi deiksis sosial penutur dan acuan hanya dapat disampaikan dengan 

mengacu pada “menargetkan” rasa hormat, kepada siapa rasa hormat tersebut 

ditujukan. Honorifik acuan lebih mengekspresikan status seseorang yang sedang 

dibicarakan, yang dikodekan dengan sapaan. Huang (2014:263) mengatakan bahwa “a 

variety of relational social deixis that holds between speaker and referent. Referent 

honorofics are forms used by a speaker to show respect towards a referent. In this 

type of honorofics, respect or honour can only be convenyed by referring to the target 

of the respect”.  Hal tersebut menjelaskan bahwa bentuk relasional deiksis sosial juga 

berpegang pada penutur dan acuan. Honorifik acuan adalah bentuk-bentuk yang 

digunakan oleh penutur untuk menunjukkan rasa hormat terhadap acuannya. Dalam 

honorifik acuan ini rasa hormat atau ungkapan hormat hanya dapat disampaikan 

dengan mengacu pada target yang dihormati.  

 

b. Penutur dan Petutur (Honorifik Petutur) 

Menurut Huang (2014:209), honorifik petutur (mitra tutur), yaitu “addressee 

honorifics are forms that are used by the speaker to show deference towards the 

addressee. Defined thus, the main difference between the speaker-referent axis and 

the speaker-addressee axis, according to Comrie (1976), is that while in the former, 

respect or honour can only be conveyed by referring to the target of the respect, in the 

latter, it can be conveyed without such a direct reference being necessary. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa bentuk relasi deiksis sosial juga berkaitan 

dengan penutur dan petutur (mitra tutur). Honorifik petutur merupakan bentuk bahasa 
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yang digunakan oleh penutur/pembicara/penulis untuk menandakan rasa hormat 

terhadap mitra tuturnya. Menurut Comrie (1976), perbedaan utama antara honorifik 

acuan dan honorifik petutur, yaitu pada bentuk kehormatan yang hanya dapat 

disampaikan dengan mengacu pada sasaran yang dihormati (honorifik acaun), 

sedangkan honorifik petutur bentuk hormat yang dapat disampaikan tanpa referensi 

langsung yang diperlukan. Dengan bentuk honorifik petutur ini rasa hormat dapat 

langsung disampaikan tanpa harus ada target yang diacu atau dirujuk. Penggunaan 

honorifik petutur (mitra tutur) dalam bahasa Indonesia misalnya kata Bapak, Ibu, 

Saudara, dan Anda juga sudah menunjukkan rasa penghormatan kepada mitra tutur 

meskipun penghormatan tersebut tanpa menambahkan nama orangnya.  

 

c. Penutur dan Pendengar/ Penonton/ Pembaca 

Bentuk deiksis sosial yang ketiga menunjukkan hubungan antara penutur 

dengan pendengar/penonton/pembaca yang bukan petutur. Huang (2014:209) 

mengungkapkan “bystander honorofics are forms that are used by the speaker signify 

respect to a bystander, including participants in the role of audience and non 

participants overheares. A clssic example is „mother in law‟ and brother in law. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa honorifik pendengar/ pembaca/ merupakan sebuah bentuk 

yang digunakan oleh penutur untuk menandakan rasa hormat terhadap pengamat, 

termasuk partisipan yang hanya berperan sebagai pendengar dan orang lain yang 

mendengar dengan sengaja. 

Levinson (1983:90) mengatakan bahwa “The third kind of relational 

information, that between speaker and bystander, is more rarely encoded in bystander 

honorifics. The term bystander here dose duty as a cover term for participants in 
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audience role and for non-participanting overhearers”. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa bentuk ketiga deiksis sosial yang menunjukkan hubungan relasional, yaitu 

antara penutur dan pengamat. Pengamat di sini melakukan tugasnya yaitu mengamati 

apa yang dibicarakan oleh penutur/penulis, baik berupa orang maupun berupa suatu 

hal. Bentuk ketiga sebutan kehormatan pengamat ini terjadi sebagai akibat dari 

penamaan, pemberian julukan, dan juga ekspresi yang diberikan kepada orang lain 

atau pengamat berdasarkan konteks sosial yang terjadi di sekitarnya.  

 

d. Penutur dan Latar (Tingkat Formalitas) 

Levinson dalam (Horn and Gregory Ward, 2006:120) mengatakan bahwa “the 

fourth axis involes respect conveyed to the setting or event. Many european languages 

have distinct register used on formal occasions, where eat becomes dine, home 

becomes residence, etc”. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa bentuk relasi deiksis 

sosial yang keempat yaitu bentuk hormat yang disampaikan berkaitan dengan tempat 

dan peristiwa. Banyak bahasa Eropa yang memiliki istilah khusus yang berbeda-beda 

yang digunakan untuk suatu yang formal. 

Dalam menempatkan bentuk hormat yang berkaitan dengan tempat dan 

peristiwa, kita perlu memperhatikan kesatunan berbahasa yang harus digunakan. 

Menurut Putrayasa (2015:54) dalam berbahasa Indonesia, kesantunan dalam 

berbahasa masih bisa kita amati, baik itu melalui cara penyampaian maupun cara 

pemilihan katanya. Sebagaimana bahasa daerah, bahasa Indonesia pun mempunyai 

kata-kata yang dimaksudkan untuk lebih melembutkan pemaknaan agar tidak terkesan 

kasar bagi penerimanya. 
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2. Bentuk Deiksis Sosial Absolute (Mutlak) 

Deiksis sosial absolute (mutlak) adalah bentuk-bentuk bahasa yang telah 

ditetapkan bagi penutur atau petutur saja. Bentuk deiksis sosial mutlak terkadang 

dikaitkan dengan status sosial yang berbeda (lebih tinggi dan lebih rendah). Bentuk 

deiksis sosial absolute (mutlak) terbagi menjadi dua, yaitu authorized speaker (penutur 

yang berwenang) dan authorized recipient (penerima yang berwenang). Bentuk deiksis 

sosial mutlak terkadang dikaitkan dengan status sosial yang lebih tinggi dan lebih 

rendah. 

 

a. Authorized Speaker (Penutur yang Berwenang) 

Bentuk deiksis sosial absolute (mutlak) yang pertama adalah authorized 

speaker. Menurut Levinson (1983: 91), authorized speaker ini adalah bentuk 

kehormatan yang dibatasi pada penutur yang berwenang. “The other main kind of 

socially deictic information that is often encoded is absolute rather than relational. 

there are, for example, forms reserved for certain speaker, in which case we may talk 

(after fillmore. 1974) of authorized speaker”. Hal tersebut menjelaskan bahwa jenis 

utama deiksis sosial lainnya yang sering dikodekan bersifat absolut dan bukan 

relasional. Ada, misalnya, bentuk kehormatan yang disediakan untuk pembicara 

tertentu, dalam hal ini kita boleh berbicara sebagai pembicara yang berwenang. 

Sumarsono (dalam Putrayasa, 2015:56) menjelaskan bahwa dalam hal 

informasi deiksis sosial dapat dikatakan ada bentuk-bentuk bahasa yang dienkodekan 

secara mutlak bagi penutur saja.  Bentuk tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk 

absolute (mutlak) authorized speaker. Authorized speaker adalah bentuk 

penghormatan yang hanya dapat digunakan oleh penutur saja.  
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b. Authorized Recipient (Penerima yang Berwenang) 

Bentuk deiksis sosial absolute (mutlak) yang kedua adalah authorized 

recipient. Menurut Levinson (1983: 91), authorized recipient ini adalah bentuk 

kehormatan yang dibatasi penerimanya. “ There are also in many languages forms 

reserved for authorized recipient, including restrictions on most title of address (Your 

honour, Mr President, etc)”. Hal tersebut menjelaskan bahwa ada banyak bentuk 

bahasa yang digunakan sebagai authorized recipient. Authorized recipient digunakan 

sebagai titel atau gelar kehormatan yang ditujukan kepada penerima yang berhak atau 

yang berwenang menerimanya. Menurut Rolnicki  (2006:201), gelar juga bisa 

menunjukkan pekerjaan, kedudukan, atau profesi.  
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G. Kerangka Berpikir 
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