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ABSTRAK 

 

 

Dalam skripsi ini, penulis mengkaji deiksis tempat dan waktu dalam debat calon 

presiden Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis – jenis deiksis 

tempat dan deiksis waktu yang digunakan oleh Hillary Clinton dan Donald Trump dan 

mengetahui bagaimana deiksis tempat dan deiksis waktu berfungsi di dalam konteks pada 

ujaran Hillary Clinton dan Donald Trump di debat pertama presiden 2016 di NBC News.  

 

Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori deiksis Yule (1996). 

Selain itu penelitian ini menggunakan teori konteks dari Cutting (2002). Data dikumpulkan 

dengan cara mengelompokkan sub kategori deiksis tempat dan deiksis waktu yang digunakan 

oleh Hillary Clinton dan Donald Trump. Setelah itu, data dianalisis dengan mengidentifikasi 

data untuk menentukan jenis deiksis tempat dan deiksis waktu. Lalu mendeskripsikan data 

dengan merujuk kepada konteks deiksis tempat dan deiksis waktu. 

Dari hasil penelitian, ditemukan jenis-jenis deiksis tempat dan deiksis waktu. Deiksis 

tempat memiliki dua jenis sub kategori yaitu kata penunjuk keterangan ‘here’ dan ‘there’ dan 

kata kerja isyarat perpindahan ‘go’ dan ‘come’. Ekspresi penunjuk keterangan ‘here’ dan 

‘there’ banyak digunakan Hillary Clinton untuk menunjuk sebuah lokasi yaitu Amerika dan 

Iraq. Bagi Donald Trump, ekspresi penunjuk keterangan ‘here’ dan ‘there’, banyak 

digunakan untuk New York dan Chicago. Kemudian, ekspresi penunjuk kata kerja isyarat 

perpindahan ‘go’ banyak digunakan Hillary Clinton dan Donald Trump untuk menunjuk 

sebuah lokasi yaitu Iraq dan Afghanistan. Selain itu, deiksis waktu meliputi tiga masa yaitu 

masa saat ini ‘now’, today dan‘right now’ (present time), masa lalu ‘then, ago, and last’ (past 

time), dan masa yang akan datang ‘then’ (future time). Bagi Hillary Clinton, kata penunjuk 

waktu yang sering digunakan adalah masa yang akan datang (future time). Masa saat ini 

(present time) dan masa lalu (past time) adalah kata penunjuk waktu yang sering digunakan 

oleh Donald Trump. Lalu, dengan mengidentifikasi dan menerangkan sub kategori dari 

masing-masing deiksis tempat dan deiksis waktu yang digunakan oleh Hillary Clinton dan 

Donald Trump tiap ujaran adalah cara deiksis tempat dan deiksis waktu berfungsi di dalam 

konteks. Deiksis tempat dan deiksis waktu dapat menentukan apakah deiksis tersebut sebagai 

penunjuk sebuah lokasi atau deiksis waktu dimana berfungsi untuk menginformasikan, 

menyerang, mengekspresikan ataupun menekankan sebuah penunjuk lokasi maupun waktu 

peristiwa dari tuturan kandidat calon debat. 
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