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Abstract

T HIS writing discusses the use of style on legislative election caimpaign
advertisements in 2014 using Keraf's (2008:124–128) theory of styles based on
diction and sentence structures and Lumintaingtang's (1997:1–5) theory of styles
based on language use and bilingualism with diglossia. It uses descriptive methods.
Data samples were texts, monologues, and dialogues. The result showed that
there were correlation between the use of styles in the ads with the platform of
the parties (Islam and Pancasila). The work hipothesis proposed was proven
that the frequency of diction styles, namely formal and informal Indonesian styles
on the data, were correlated with the platform of the parties. Higher percentage
of formal styles tended to be used by the Islamic parties while the parties with
Pancasila platform tended to use more of the informal styles. The frequency on
the use of style based on sentence structures of repetition was found on the the
data and were correlated with the platform of the parties. The parties with
Pancasila platform tended to use reptition style more than that of the Islamic
parties.
Key words: styles, advertisements, campaign, election

Abstrak
TULISAN ini mengkaji penggunaan gaya bahasa dalam iklan kampanye pemilu legislatif
tahun 2014. Kajian dilakukan dengan menggunakan teori gaya bahasa menurut pilihan
kata dan struktur kalimat Keraf (2008:124–128), di samping teori penggunaan bahasa
dan bilingualisme dengan diglosia Lumintaintang (1997:1–5). Metode kajian adalah
deskriptif. Sampel data berupa data teks, monolog, dan dialog. Hasil kajian menunjukkan
adanya korelasi antara penggunaan gaya bahasa dalam iklan tersebut dan faktor latar
belakang asas partai (Islam dan Pancasila). Hipotesis kerja yang diajukan terbukti,
yaitu frekuensi penggunaan gaya pilihan kata BIRR dan BIRT pada ketiga jenis data
(teks, monolog, dan dialog) cenderung berkorelasi dengan latar belakang asas partai.
Persentase penggunaan gaya bahasa menurut pilihan kata BIRR cenderung digunakan
oleh partai berasas Islam dan BIRT pada partai berasas Pancasila. Demikian juga,
frekuensi penggunaan gaya bahasa menurut struktur kalimat repetisi pada ketiga jenis
data tersebut juga berkorelasi dengan latar belakang asas partai. Frekuensi penggunaan
87

Metalingua, Vol. 13 No. 1, Juni 2015:87—102

gaya bahasa menurut struktur kalimat repetisi cenderung digunakan oleh partai
berasaskan Pancasila daripada partai Islam.
Kata kunci: gaya bahasa, iklan, kampanye, pemilu

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pemilu legislatif tahun 2014 dilaksanakan
pada tanggal 9 April serentak di seluruh
Indonesia. Pemilu tidak hanya identik dengan
partai ataupun calon anggota perwakilan rakyat
(caleg) yang akan dipilih langsung oleh rakyat,
tetapi juga erat kaitannya dengan cara partai
ataupun caleg mengutarakan visi dan misi mereka
kepada seluruh calon pemilih agar mereka menang
dalam pelaksanaannya. Dalam hubungan itu,
peranan bahasa, baik secara verbal maupun
nonverbal, sangat diperlukan sebagai media
menyampaikan pesan, imbauan, harapan,
permintaan, dan keinginan caleg untuk
mendukung mereka, khusususnya pada masa
kampanye. Partai politik mengemas bahasa
menjadi salah satu strategi yang mengesankan bagi
calon pemilih.
Pemilu legislatif tahun 2014 diikuti oleh
banyak partai, yaitu (1) Partai Nasional
Demokrasi (Nasdem), (2) Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), (3) Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), (4) Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), (5) Partai Golongan Karya
(Golkar), (6) Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra), (7) Partai Demokrat, (8) Partai
Amanat Nasional (PAN), (9) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), dan (10) Partai Hati Nurani
Rakyat (Hanura). Kesepuluh partai itu
menggunakan iklan elektronik sebagai media
kampanye mereka, di antaranya melalui televisi
dan internet, yang setakat ini berkembang dengan
luar biasa.
Sebagaimana dikemukakan oleh Budiarjo
(2013:404), latar belakang asas partai politik itu
berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan golongan-golongannya. Partai politik
merupakan sarana bagi warga negara untuk turut
serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan
negara. Partai politik adalah suatu kelompok
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terorganisasi yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang
sama. Partai-partai politik tersebut memiliki asas
dalam menjalankan partainya yang biasanya
tercantum dalam anggaran dasar partai masingmasing. Demikian pula menurut Soekarno
(2011:5); asas itu merupakan sendi atau dasar.
Setiap partai politik mempunyai asas masingmasing, yang sesuai dengan kebutuhan dan
kehendak golongan-golongannnya. Asas
Pancasila merupakan pandangan hidup,
pegangan hidup, dan pedoman hidup. Pancasila
sebagai norma fundamental berfungsi sebagai citacita atau ide. Pancasila mempunyai kedudukan
yang tinggi, yakni sebagai cita-cita dan pandangan
hidup bangsa dan negara Republik Indonesia.
Asas Islam merupakan sistem politik berdasarkan
akidah Islam. Sehubungan dengan hal tersebut,
yang sangat menarik adalah bagaimanakah bentuk
media komunikasi politik, khususnya gaya bahasa
pilihan kata dan struktur kalimat, dalam pemilu
legislatif tahun 2014 itu. Selain itu, yang dapat
diduga adalah karakteristik, misalnya partai
nasionalis menggunakan jargon-jargon yang
berbeda dengan partai Islam dari segi pilihan
katanya.
1.2 Masalah
Permasalahan dalam tulisan ini adalah
sebagai berikut.
a. Bagaimanakah bentuk penggunaan gaya
bahasa menurut pilihan kata dan struktur
kalimat dalam iklan kampanye pemilu
legislatif tahun 2014?
b. Seberapa jauh frekuensi penggunaan gaya
bahasa menurut pilihan kata dan struktur
kalimat dalam iklan kampanye pemilu
legislatif tahun 2014 jika dihubungkan dengan
latar belakang asas partai peserta pemilu itu?
c. Adakah hubungan antara penggunaan gaya
bahasa menurut pilihan kata dan struktur
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kalimat dalam iklan kampanye pemilu
legislatif tahun 2014 dan latar belakang asas
partai peserta pemilu?
1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan tulisan
ini adalah mendeskripsikan
a. bentuk penggunaan gaya bahasa menurut
pilihan kata dan struktur kalimat dalam iklan
kampanye pemilu legislatif tahun 2014,
b. frekuensi penggunaan gaya bahasa menurut
pilihan kata dan struktur kalimat dalam iklan
kampanye pemilu legislatif tahun 2014
berdasarkan latar belakang asas partai
peserta pemilu, dan
c. hubungan antara penggunaan gaya bahasa,
pilihan kata, dan menurut struktur kalimat
dalam iklan kampanye pemilu legislatif tahun
2014 berdasarkan faktor latar belakang asas
partai.
1.4 Metode
Tulisan ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan sosiolinguistik. Nazir
(1983:63) menyatakan bahwa metode deskriptif
merupakan salah satu metode penelitian terhadap
kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi
kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang. Penelitian
deskriptif menggambarkan atau melukiskan fakta
secara sistematis dan faktual, sifat-sifat serta
hubungan antarfenomena yang diselidiki.
Selain Nazir, Lumintaintang (1990:32)
mengemukakan bahwa pernalaran metode
penelitian sosiolinguistik merupakan perilaku
berbahasa yang hanya dapat benar-benar
dipahami jika disaksikan di dalam situasi yang
sebenarnya. Lumintaintang juga menjelaskan
bahwa metode penelitian dengan pendekatan
sosiolinguistik menggunakan disiplin ilmu sosial.
Metode yang mendasar untuk kajian ini adalah
metode survei dan pengamatan berpartisipasi
untuk memperoleh sampel data gaya bahasa
menurut pilihan kata dan struktur kalimat yang
digunakan oleh seluruh partai peserta pemilu

dalam iklan kampanye pemilu melalui video iklan
partai yang diunduh dari Youtube, yaitu sebanyak
102 video. Sampel kajian ditentukan atas dasar
teknik stratifikasi acak bertujuan, yaitu berjumlah
70 video dengan pengelompokan menurut latar
belakang asas partainya, yakni
(1) partai dengan asas Islam: PPP, PKS, dan
PBB yang seluruhnya berjumlah 20 video;
untuk tulisan ini dipilih PPP dan PKS;
(2) partai dengan asas Pancasila: PDIP, Nasdem,
Golkar, PAN, Gerindra, Hanura, PKPI,
PKB, dan Partai Demokrat; seluruhnya
berjumlah 50 video; untuk keperluan tulisan
ini, dipilih PDIP dan Gerindra.
Selanjutnya, data diolah untuk memperoleh
bentuk-bentuk gaya bahasa, diklasifikasikan
menurut variabel penelitian yang dalam hal ini latar
belakang asas partai, dan dianalisis sehingga
menghasilkan interpretasi-interpretasi menurut
variabel yang sudah ditentukan/yang sudah
dihipotesiskan.
Variabel yang diduga sangat menentukan
tinggi atau rendahnya frekuensi penggunaan gaya
bahasa menurut pilihan kata dan struktur kalimat
adalah latar belakang asas partai peserta pemilu,
yaitu Islam dan Pancasila. Atas dasar itu, diajukan
hipotesis kerja berikut:
Terdapat hubungan yang erat antara
latar belakang asas partai dan gaya
bahasa pilihan kata serta struktur
kalimat yang digunakan dalam
kampanye pemilu legislatif tahun 2014.

2. Kerangka Teori
2.1 Iklan
Televisi merupakan salah satu media yang
memiliki peranan besar dalam memberikan
informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di
samping kekuatan persuasif. Informasi lewat
televisi tidak hanya berupa program berita, film,
atau gelar wicara (talk show), tetapi juga
menyajikan tayangan berupa iklan yang tujuan
dasarnya adalah pemberian informasi tentang suatu
produk atau layanan jasa secara persuasif agar
berita atau pesan dapat dipahami, diterima, dan
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disimpan-diingat, serta adanya tindakan tertentu
(membeli) secara menarik perhatian konsumen,
yang menimbulkan asosiasi-asosiasi yang dapat
menggugah selera sesuai dengan keinginan
komunikator (Widyatama, 2011:25–43).
Periklanan berkembang dengan sangat pesat.
Menurut Supriadi (2013:20), melalui pemilihan
model, properti, warna, huruf dan ilustrasi, teknik
pengambilan gambar, teknik sound effect, musik,
dan lain-lain, iklan televisi mampu menghasilkan
karya yang luar biasa dan menarik serta
memengaruhi perhatian pemirsanya dalam waktu
yang singkat. Iklan televisi menggunakan seluruh
alat serta unsur dalam kegiatan komunikasi dan
disampaikan dalam bentuk audio-visual. Ruang
eksplorasi iklan ini sangat besar, hampir semua
unsur, baik verbal maupun nonverbal, mendapat
ruang dalam kreasi iklan.
Demikian pula halnya dengan media iklan
internet; Supriadi mengemukakan bahwa iklan
merupakan media global; internet tidak hanya
dapat menyajikan informasi, tetapi juga dapat
menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat.
Mereka dapat berkomunikasi dengan orangorang di setiap belahan bumi lainnya. Dengan
banyaknya pengakses internet, iklan juga turut
tampil dalam media tersebut. Kajian ini memilih
iklan politik yang bertujuan untuk kepentingan
partai politik, mulai dari memperkenalkan partai,
membangun citra partai, memperkenalkan
program kerja partai hingga memenangkan
pemilu, dengan sasarannya adalah orang tua
dewasa dan remaja. Kedua media ini digunakan
oleh partai politik yang bersaing memperebutkan
kursi dalam pemilu legislatif tahun 2014. Oleh
sebab itu, kedua media ini digunakan sebagai
acuan dalam kajian ini untuk memperoleh sampel
data dan uraian teoretis.
2.2 Penggunaan Bahasa
Penggunaan bahasa merupakan kajian
sosiolinguistik sebab dipengaruhi oleh faktor
nonbahasa. Bahasa, termasuk bahasa-bahasa
dalam NKRI, tidak dipandang sebagai sistem
yang homogen dan tertutup, tetapi sebagai sistem
yang heterogen dan terbuka yang dapat
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dipengaruhi oleh faktor luar bahasa. Bahasa,
termasuk bahasa Indonesia (BI), bahasa daerah
(BD), dan bahasa asing (BA) merupakan sistem
yang tidak monolitik, tetapi terdiri atas banyak
ragam yang berbeda dan setiap ragam bahasa itu
tidaklah bebas, tetapi berhubungan secara
sistematis dengan perbedaan sosial. Istilah
penggunaan bahasa menurut Lumintaintang
(2004:7—9) mengacu pada konsep penggunaan
dan penggunanya (siapa yang menggunakan
bahasa).
Penggunaan bahasa membedakan ragam
bahasa atas tiga subdimensi:
1) bidang/topik pembicaraan, yang dalam
penelitian ini seluruh topik pembicaraan
kampanye bersifat resmi dan takresmi;
2) cara, yakni medium lisan atau tulis, yang
dalam penelitian ini menggunakan medium
lisan yang ditranskripsikan/dituliskan;
3) tenor, mengacu ke hubungan peran
antarpartisipan, antara caleg dan calon
pemilih yang dalam penelitian ini tenor
dipandang sebagai faktor penentu tingkat
keresmian situasi dan derajat keresmian
gaya bahasa yang digunakan.
2.3 Kondisi Kebahasaan di Indonesia:
Bilingualisme dengan Diglosia
Menurut Lumintaintang (1990:1–5), NKRI
merupakan negara yang bilingualisme dengan
diglosia, baik secara perseorangan maupun secara
kemasyarakatan: digunakan sesuai dengan fungsi,
situasi, serta konteks berbahasa. Dalam
kehidupan sehari-hari, selain bahasa Indonesia
sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia
juga menggunakan bahasa daerahnya masingmasing sebagai alat komunikasi. Lumintaintang
juga menyatakan bahwa keadaan kebahasaan di
Indonesia diglosia, yaitu masyarakatnya
dihadapkan pada kenyataan bahwa bahasa
Indonesia mengenal ragam tinggi (BI baku) dan
ragam rendah/BI takbaku yang keduanya
mempunyai fungsi sosial yang berbeda. Bahasa
Indonesia ragam tinggi digunakan untuk keperluan
dinas/resmi: bahasa Indonesia ragam rendah
digunakan untuk keperluan santai.
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Berkomunikasi dengan latar belakang
bilingualisme dan diglosia akan menentukan
sekurang-kurangnya siapa berbicara/menulis
kepada siapa (lawan bicara/pembaca), apa
pokok pembicaraannya, apa tujuan pembicaraan,
di mana dan kapan pembicaraan itu berlangsung,
dan bahasa yang mana yang digunakannya.
Secara harafiah, bilingualisme/kedwibahasaan
berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau
dua kode bahasa. Secara sosiolinguistik,
bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua
bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya
dengan orang lain secara bergantian; bilingual atau
dwibahasawan adalah orang yang dapat
menggunakan kedua bahasa itu, bilingualitas
berarti kemampuan untuk menggunakan dua
bahasa atau lebih.
Kaitannya dengan topik tulisan ini dengan
kondisi kebahasaan dalam iklan kampanye pemilu
legislatif tahun 2014 diduga akan terdapat bentuk
penggunaan gaya pilihan kata dan struktur kalimat,
baik dari ragam BI resmi maupun ragam BI
takresmi; hal ini disebabkan oleh pertimbangan
faktor sosiolinguistik.
2.4 Gaya Bahasa
Keraf (2008:124–128) menjelaskan bahwa
gaya bahasa merupakan padanan istilah style,
yaitu kemampuan dan keahlian untuk menulis atau
menggunakan kata-kata secara indah. Dari segi
gaya bahasa, dua di antaranya berkaitan dengan
pilihan kata (resmi/takresmi) dan struktur kalimat,
yang satu di antaranya memperlihatkan gaya
bahasa repetisi. Gaya bahasa repetisi adalah
pengulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian
kalimat yang dianggap penting untuk memberi
tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai.
Jenis gaya bahasa repetisi adalah (1)
pizeukksis, yaitu repetisi yang bersifat langsung:
kata yang dipentingkan diulang beberapa kali
berturut-turut; (2) anafora; repetisi yang
berwujud perulangan kata pertama pada setiap
baris atau kalimat berikutnya; (3) epistrofa,
perulangan kata atau frasa pada akhir baris atau
kalimat berurutan; (4) simploke; perulangan pada
awal dan akhir beberapa baris atau kalimat

berturut-turut; (5) mesodiplosis, perulangan di
tengah baris atau kalimat berurutan; (6)
epanalepsis, pengulangan yang berwujud kata
terakhir dari baris, klausa, atau kalimat, mengulang
kata pertama; (7) anadiplosis, perulangan kata
atau frasa terakhir dari suatu klausa atau kalimat
menjadi kata atau frasa pertama dari klausa atau
kalimat berikutnya.
Gaya bahasa menurut Lumintaintang (1997)
bermakna pemanfaatan atas kekayaan bahasa
oleh seseorang dalam bertutur atau menulis atau
cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan
dalam bentuk tulis atau lisan. Gaya bahasa juga
bermakna penggunaan ragam bahasa tertentu
untuk memperoleh efek-efek tertentu. Untuk
menggambarkan bentuk-bentuk ragam bahasa,
Lumintaintang merujuk klasifikasi Joss, yang
menggambarkan adanya lima ragam gaya
keresmian bahasa di Inggris (yang disebut style/
gaya bahasa), yaitu gaya ragam beku, gaya ragam
resmi, gaya ragam usaha, gaya santai, dan gaya
akrab. Namun, untuk konteks dan situasi di
Indonesia, Lumintaintang menyederhanakan
kelima gaya keresmian bahasa itu ke dalam dua
gaya saja, yaitu (1) gaya resmi, yang berasal
dari ragam beku, ragam formal, serta ragam
usaha, dan (2) ragam takresmi, yang berasal dari
ragam santai dan ragam akrab.
Kaitannya dengan kajian ini, diduga bahwa
kedua gaya bahasa tersebut (BIRR dan BIRT)
akan mencoraki bentuk pilihan kata dan struktur
kalimat dalam iklan kampanye pemilu legislatif
tahun 2014, dengan mengingat bidang/topik
pembicaraan kampanye yang bersifat resmi dan
takresmi serta tenor/hubungan peran antara caleg
dan calon pemilih yang merupakan faktor penentu
tingkat keresmian situasi dan derajat keresmian
gaya bahasa yang digunakan.

3. Hasil dan Pembahasan
Berikut adalah pembahasan data gaya
bahasa pilihan kata dan struktur kalimat yang
digunakan dalam iklan kampanye pemilu legislatif
tahun 2014 sesuai dengan latar belakang asas
setiap partai, yaitu (1) partai yang berasaskan
Pancasila (PDIP dan Gerindra) serta (2)
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berasaskan Islam (PPP dan PKS). Data sampel
gaya bahasa berupa teks, monolog, dan dialog.

Daging sapi (di-)impor (dari) Australia.
Jagung (di-)impor (dari) India.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) mengangkat topik pembicaraan resmi
tentang Tumpeng Kedaulatan Pangan. Iklan ini
mengkritik pemerintah tentang kedaulatan pangan
yang peluangnya diberikan kepada kebijakan
impor, khususnya impor beras (dari Vietnam),
impor daging ayam (dari Malaysia), impor daging
sapi (dari Australia), impor kedelai (dari
Amerika), dan impor jagung (dari India), yang
tidak membantu usaha petani dan peternak
bangsa sendiri, yaitu warga NKRI. Datanya tampil
melalui teks bergambar dengan berlatarkan nasi
tumpeng ironis yang lengkap dengan laukpauknya.
(1) IMPOR BERAS VIETNAM
IMPOR DAGING AYAM MALAYSIA
IMPOR KENTANG AUSTRALIA
IMPOR KEDELAI AMERIKA
IMPOR DAGING SAPI AUSTRALIA
IMPOR JAGUNG INDIA
(DT-2/24/3/2014)

Data iklan (1) di atas menggunakan gaya
bahasa repetisi anafora, dengan mengulang kata
impor pada awal kalimat. PDIP mencoba
mengangkat kritik melalui gaya bahasa iklan
tersebut, dengan penampilan nasi kuning sebagai
makanan khas Indonesia, tetapi dilengkapi
dengan lauk-pauk yang dibuat dari bahan-bahan
impor. Pengulangan kata tersebut dimaksudkan
untuk menekankan bahwa pemerintah masih
banyak menggunakan produk negara lain
daripada produk negara sendiri/Indonesia.
Iklan (1) versi Tumpeng-Kedaulatan Pangan
itu juga dilengkapi dengan data dari Puan Maharani
(Ketua Harian BP Pemilu PDIP 2014) berikut.
(2) KITA TANAM YANG KITA MAKAN.
KITA BELI DARI PETANI KITA
SENDIRI.
(DT-3/24/3/2014)
Kedua kalimat di atas merupakan kalimat
pasif imperatif; kalimat pertama merupakan
ragam resmi, sedangkan kalimat kedua
merupakan ragam takresmi sebab mengandung
bentuk interferensi sintaksis dari bahasa Jawa;
frasa petani kita sendiri yang berasal dari
struktur kalimat bahasa Jawa petani awake
dewe. Berikut adalah asal kalimat tersebut.
(2a) Kita tanam yang kita makan.
Kita beli dari petani kita.

Keenam sampel data di atas tampil dengan
bahasa Indonesia ragam lisan takresmi (BIRT) yang
dituliskan kembali. Dari segi jenis, fungsi, serta
maknanya keenam struktur kalimat tersebut
memperlihatkan kalimat tunggal dengan pola
inversi (predikat kalimat didahulukan), yang di
dalamnya terdapat pelesapan awalan di- dan kata
tugas dari. Dengan demikian, keenam kalimat iklan
tersebut bukan merupakan struktur kalimat baku:
keenam struktur kalimat pada Data (1) teks tersebut
merupakan kalimat ragam takresmi (BIRT).
Keenamnya berasal dari pola kalimat berikut.
(1a) Beras (di-)impor (dari) Vietnam.
Daging ayam (di-)impor (dari) Malaysia.
Kentang (di-)impor (dari) Australia.
Kedelai (di-)impor (dari) Amerika.

Data tersebut menggunakan gaya bahasa
repetisi anafora dengan mengulang kata kita di
awal kalimatnya. Hal tersebut menyambung
konteks kalimat yang muncul sebelumnya, yakni
masalah impor. PDIP mencoba membangkitkan
kesadaran warga negara NKRI agar memakan
apa yang petani Indonesia tanam, bukan hasil
petani negara orang.
Selain data berupa teks, iklan PDIP versi
Tumpeng-Kedaulatan Pangan juga
mengandung data monolog yang diucapkan oleh
Puan Maharani.
(3) Puan: Tanpa kita sadari begitu banyak yang
kita miliki, namun sedikit yang kita
kuasai. Saatnya kita kendalikan
kedaulatan pangan agar tercipta

3.1 Gaya Bahasa menurut Pilihan
Kata dan Struktur Kalimat pada
Iklan Partai Berasaskan Pancasila
A. PDIP
1)
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Versi Tumpeng-Kedaulatan Pangan
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kesejahteraan. Itulah Indonesia.
Hebat! (DM-6/24/3/2014)
Iklan (3) yang diucapkan Puan, yaitu Tanpa
kita sadari begitu banyak yang kita miliki,
namun sedikit yang kita kuasai di atas
mengandung konjungtor yang tidak tepat.
Konjungtor namun merupakan ungkapan
penghubung antarkalimat. Sementara data
menggunakan kata namun sebagai ungkapan
penghubung intrakalimat. Dari segi jenisnya,
struktur kalimat tersebut merupakan kalimat
majemuk
setara
yang
maknanya
mempertentangkan. Oleh karena itu, struktur
tersebut harusnya berbunyi Tanpa kita sadari,
begitu banyak yang kita miliki, tetapi sedikit
yang kita kuasai. Dari segi gaya, iklan (3)
menggunakan gaya bahasa repetisi, yaitu repetisi
tautotes; kata kita muncul berulang-ulang pada
setiap klausa tersebut.
2)

Versi Nasihat Ibu Hebat

Iklan PDIP versi Nasihat Ibu Hebat
mengangkat topik takresmi/pribadi, berupa
nasihat seorang ibu agar anaknya menjadi manusia
yang berhasil. PDIP juga mengangkat keragaman
suku, budaya, dan bahasa masyarakat NKRI. Ibu
1 bersuku Jawa dan berbicara dalam bahasa Jawa
dengan lafal yang sangat kental. Berikut adalah
data monolog yang dilakukan oleh Ibu 1 itu.
(4) Ibu 1: Yen begawe ora usah ngoyo, Le.
Ojo serakah sing penting berkah, yo.
(DM-7/20/12/2013)
Dua kalimat dalam iklan (4) berbentuk
monolog dengan menggunakan kalimat berbahasa
daerah Jawa. Seperti telah dikemukakan, warga
bangsa NKRI adalah warga yang bilingual;
tampilnya BD dalam interaksi sebagai bentuk
peralihan kode (code-switching) adalah tuntuan
komunikasi, yang di dalam konteks iklan ini adalah
tuntutan suasana tutur yang emosional, yaitu
menasihati anaknya. Dalam BI padanannya adalah
‘kerja itu tidak usah ngoyo’. Struktur kalimat
padanannya masih menggunakan kata ngoyo dari
bahasa Jawa (bentuk interferensi morfologis). Hal
tersebut menyebabkan struktur kalimat menjadi

takresmi (BITR). Sebaliknya, padanan bahasa
Indonesia pada struktur kalimat kedua jangan
serakah yang penting berkah menggunakan
struktur kalimat baku (BIR). Monolog tersebut
bermakna bahwa bekerja harus dilakukan dengan
serius, tetapi tidak boleh menginginkan hasil yang
berlebihan. Hasilnya yang penting cukup dan
berkah.
Data Ibu 2 berikut juga berbentuk monolog.
Ibu 2 berasal dari suku Sunda, ini terdengar dari
kata-kata yang diucapkannya yang menggunakan
unsur bahasa Sunda, yaitu mah dan kumaha.
Berikut adalah datanya.
(5) Ibu 2:Makan tidur makan tidur. (BITR)
Hidup itu kalo cuma hardolin mah,
kumaha bisa jadi jelema hebat.
(BITR)
(DM-8/20/12/2013)
Kalimat pertama yang diucapkan Ibu 2
mengandung bentuk verba dasar yang diulangulang, yaitu makan dan tidur. Kalimat tersebut
juga mengandung gaya bahasa repetisi, yaitu
pengulangan kata makan dan tidur dalam kalimat
yang sama. Kalimat kedua mengandung akronim
hardolin dari bentuk lengkapnya dahar, modol,
ulin (‘makan, buang air besar, bermain’). Seperti
halnya contoh monolog Ibu 1, monolog ini pun
dipadankan dengan bahasa Indonesianya, yaitu
hidup itu kalau cuma makan, buang air besar,
dan main bagaimana bisa jadi orang hebat.
Struktur kalimat ini merupakan struktur bahasa
takresmi (BITR). Struktur tersebut seharusnya
berbunyi Bagaimana bisa menjadi orang hebat,
kalau hidup hanya makan, buang air besar,
dan tidur.
Data Ibu 3 berikut juga merupakan data
monolog; dia seorang ibu yang berasal dari
Padang, Sumatera Barat. Struktur kalimat pada
data Ibu 3 merupakan kalimat ragam takresmi
(BITR). Sampel data tersebut menggambarkan
keikhlasan seorang ibu yang menyerahkan seluruh
uangnya kepada si anak yang akan merantau ke
daerah lain. Si ibu tidak hanya memberikan uang
sebagai bekal, tetapi juga nasihat yang harus
dipegang teguh oleh anak tersebut, yaitu
peringatan agar si anak tidak berulah di rantau
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orang. Data tersebut memanfaatkan kata piti dan
jaek dari bahasa Minangkabau, yang dipadankan
dalam BI menjadi uang dan berulah. Padanan
itu tidak tepat sebab kata jaek dalam BI adalah
jahat/nakal, sedangkan berulah dalam
Minangkabau adalah baulah.
(6) Ibu 3: Nak! Kau ambillah piti!
Kalau sampai jaek di rantau orang.
Ama kutuak jadi batu!
(DM-9/20/12/2013)
‘Nak! Kau ambilah uang ini. Kalau
sampai berulah di rantau, Ibu kutuk
jadi batu!’
Seperti telah dikemukakan, PDIP ingin
mengangkat isu kemajemukan melalui munculnya
bentuk penggunaan bahasa yang mencerminkan
kemajemukan (multilingual) sebagai bagian dari
permasalahan. Data berikut merupakan monolog
seorang ibu yang berasal dari Sulawesi; tampak
pada data (7) istilah ki. Data ini juga menitipkan
pesan kepada para pejabat di negeri ini yang
sudah dianggap sewenang-wenang menyalahgunakan jabatannya. Berita sering menyampaikan
bahwa tertangkapnya pejabat daerah disebabkan
dia melakukan korupsi sebagai bentuk
penyalahgunaan jabatan. Berikut adalah nasihat
Ibu 4 pada anaknya.
(7) Ibu 4: Ingat ki pangkat itu amanat, jangan
disalahgunakan ki.
(DM-10/20/12/2013)
Data (7) merupakan struktur bahasa
Indonesia ragam takresmi (BITR) karena
dipengaruhi dialek Makasar. Data tersebut juga
mengandung gaya bahasa repetisi pada istilah ki.
Demikian pula untuk iklan (8); iklan ini
mengandung interferensi dari Melayu Betawi, baik
pada tataran leksikal (elu, udah, maen) maupun
pada tataran sintaksis (elu mau pade ke mane;
mau pada jadi jagoan gedenye?) Betawi yang
dikenal dengan masyarakatnya yang menjunjung
tinggi agama, ini tampak dalam iklan berikut.
(8) Ibu 5: Ya Allah! Elu udah adzan bukannya
sholat malah maen pleyseton. Elu
mau pade kemane. Mau pada jadi
jagoan gedenye.
(DM-11/20/12/201314)
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Istilah playstasion, ‘sebuah perangkat
permainan elektronik’, diplesetkan menjadi
pleyseton (pley dan seton/setan/syaitan).
Permainan tersebut digambarkan sebagai
permainan yang menyesatkan. Penyebutan kata
pleyseton juga dapat merupakan bentuk
pengucapan dialek Betawi yang terkadang tidak
tepat atau karena dilatarbelakangi oleh pendidikan
pembicara tersebut. Gaya bahasa dalam iklan
tersebut termasuk takresmi.
Sebagai produk masyarakat yang
bilingualisme dengan diglosia, data iklan PDIP
menyajikan dialog (yang dikuti padanannya dalam
BI) antara ibu dan anak yang berasal dari etnik
lain di Indonesia, yaitu dari Tegal. Iklan (9)
memunculkan Mak, nyong mangadingin
merupakan pertanda bahwa PDIP sangat dekat
dengan warga masyarakat NKRI yang multietnik/
multilingual. Bahkan, materi/pesan iklan ini (baik
yang berbahasa Jawa Tegal maupun padanannya
dalam BI) tampak jelas mencerminkan cita-cita
partai yang ingin bebas dari korupsi/ingin bersih.
Dari segi gaya bahasa, iklan Ibu, saya berangkat
kerja merupakan struktur bahasa Indonesia baku/
resmi; kalimat kedua dalam padanan bahasa
Indonesianya kerja yang benar (mengandung
interferensi dari BD), yang penting halal,
jangan mencuri merupakan struktur kalimat BI
takresmi, seharusnya padanan tersebut menjadi
kerja dengan benar, yang penting halal dan
jangan mencuri.
(9) Anak Ibu 6 : Mak, nyong mangadingin.
Ibu 6
: Eh kerja sing bener, penting
halal, aja nyolong.
(DD-3/20/12/2013)
‘Ibu, saya berangkat kerja.’
‘Kerja yang benar; yang penting
hahal, jangan mencuri.’
3)

Versi Indonesia Hebat (Memperingati
Sumpah Pemuda)

Iklan PDIP versi Indonesia Hebat
ditayangkan dalam rangka memperingati Sumpah
Pemuda. Data sampel tersebut mengambil topik
Sumpah Pemuda. PDIP berusaha mengajak kaum
muda agar tidak terpecah, tetapi harus bersatu.
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(10) Pemuda 1: Cukup sudah kita bicara.
Siapa paling besar, siapa paling
benar.
Pemuda 2: Cukup sudah perbedaan jadi
alasan untuk berpecah dan saling
menghujat.
(DM-15/26/11/2013)

mencintai. Demikian pula iklan (12) oleh
Megawati (Ketua Umum PDIP) menggunakan
repetisi anafora, yaitu pada frasa tak ada
Indonesia tanpa... yang diulang pada awal
kalimat: tak ada Indonesia tanpa kerja keras.
Tak ada Indonesia tanpa gotong royong.

Data di atas menggunakan gaya bahasa
repetisi anafora, yakni pengulangan pada frasa
cukup sudah kita bicara. Cukup sudah
perbedaan jadi alasan untuk berpecah dan
saling menghujat. Kalimat kedua yang
diungkapkan oleh Pemuda 1 juga menggunakan
gaya bahasa repetisi, yakni pengulangan frasa siapa
paling: siapa paling besar, siapa paling benar.

5)

4)

Versi Hut Ke-41 PDI Perjuangan

Data sampel iklan versi HUT Ke-41 PDI
Perjuangan mengangkat topik pengabdian PDIP
kepada bangsa Indonesia selama 41 tahun.
Frekuensi penggunaan gaya bahasa repetisi pada
data sampel tersebut tinggi. Berikut datanya.
(11) Megawati: Indonesia adalah kita. Jatuh
bangunnya ada di tangan kita.
Tuhan telah melengkapkan kita
semua prasyarat menjadi bangsa
yang hebat. Tugas kita merawat
dan mencintai.
(DM-16/2/2/2014)
(12) Puan
:Memang masih banyak
persoalan, tapi bukankah itu
medan perjuangan.
Megawati :Tak ada Indonesia tanpa kerja
keras. Tak ada Indonesia tanpa
gotong royong.
(DM-17/2/2/2014)
Data iklan (11) menggunakan gaya bahasa
epistrofa, yaitu pengulangan pada kata kita di
akhir kalimat: Indonesia adalah kita. Jatuh
bangunnya ada di tangan kita. Kalimat ketiga
dan keempat menggunakan gaya bahasa
mesodiplosis, yaitu pengulangan pada kata kita
di tengah-tengah kalimat: tuhan telah
melengkapkan kita semua prasyarat menjadi
bangsa yang hebat. Tugas kita merawat dan

Versi Berteman dan Versi Bersama
Kita Kawan

Masih tentang iklan PDIP; data berikut
berupa monolog yang diungkapkan oleh Puan
Maharani dan Megawati Soekarnoputri. Topik
pembicaraannya tidak resmi, yaitu tentang
larangan berkelahi, tetapi lebih baik berteman.
Puan menjelaskan bahwa berteman lebih baik
daripada berkelahi. Berikut adalah datanya.
(13) Puan :Daripada berantem, lebih baik kita
berteman. Itulah Indonesia Hebat!
(DM-12/26/3/2014)
(14) Teks :berbeda itu lawan
Teks : berbeda itu kawan
(DT-4/ 20/2/2014)
(15) Megawati:Ubah cara pandang kita untuk
Indonesia Hebat
Narator : Indonesia hebat!
(DT-5/ 20/2/2014)
Iklan (13) daripada berantem, lebih baik
berteman merupakan struktur kalimat BI lisan
takresmi karena terdapat penggunaan kata
berantem dari dialek Betawi. Dalam BI kata
berantem adalah berkelahi. Iklan (14)
menggunakan gaya bahasa repetisi anafora pada
awal kalimat: berbeda itu lawan; berbeda itu
kawan. Data iklan (15) yang berasal dari
ungkapan Megawati Ubah cara pandang kita
untuk Indonesia Hebat juga menggunakan gaya
bahasa repetisi, yaitu pengulangan kalimat
Indonesia hebat. Jika ditinjau dari keseluruhan
wacana iklan yang tampil dari PDIP, tampak
bahwa repetisi cenderung mendominasi
penggunaan gaya bahasa kampanye, baik dalam
pilihan kata maupun struktur kalimat. Bahkan,
tagline “Itulah Indonesia Hebat!” cenderung
mereka tampilkan sebagai repetisi.
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B. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra)
1)

Versi 2014 Tahun Perubahan

Data iklan (16) merupakan data teks yang
terdapat pada iklan Partai Gerindra. Iklan itu
mengangkat topik keunggulan yang dimiliki oleh
partai tersebut, sebagai partai yang bersih, tegas,
dan peduli terhadap bangsa Indonesia. Kalimat
selanjutnya menjanjikan bahwa partai Gerindra
merupakan harapan kebangkitan bangsa
Indonesia. Berikut adalah data teks tersebut.
(16) BERSIH GERINDRA
TEGAS GERINDARA
PEDULI GERINDRA
HARAPAN GERINDRA
BANGKIT GERINDRA
INDONESIA GERINDRA
PRABOWO GERINDRA
(DT-6/14/1/2014)
Struktur kalimat iklan (16) berpola inversi
(predikat mendahului subjek). Dengan demikian,
ketujuh kalimat iklan tersebut berstruktur kalimat
baku. Dengan kata lain, ketujuh struktur kalimat
pada data teks tersebut merupakan kalimat ragam
lisan resmi (gaya bahasa berstruktur kalimat
resmi). Ketujuh sampel di atas juga menunjukkan
penggunaan gaya bahasa repetisi epistrofa, yakni
pada pengulangan akronim Gerindra di akhir
kalimat data sampel di atas. Kelimanya berasal
dari pola kalimat berikut.
Gerindra (itu) Bersih
Gerindara (itu) Tegas
Gerindra (itu) Peduli
Gerindra (itu) Harapan
Gerindra Bangkit
Gerindra (adalah) Indonesia.
Gerindra (adalah) Prabowo
(DT-6/14/1/2014)
(Yang) bersih (adalah) Gerindra
(Yang) tegas (adalah) Gerindara
(Yang) peduli (adalah) Gerindra
(Yang menjadi) harapan (adalah) Gerindra
(Yang) bangkit (adalah) Gerindra
Indonesia (adalah) Gerindra
Prabowo (adalah) Gerindra
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2)

Versi Permadi SH: Gerindra
Pilihanku, Prabowo Presidenku!

Data iklan (17) merupakan data monolog
dalam iklan partai Gerindra. Monolog ini
diungkapkan oleh Permadi, S.H., seorang pakar
spiritual dan pengagum fanatik Soekarno. Dia
mengajak penyimak iklan untuk memilih Partai
Gerindra dalam Pemilu Tahun 2014. Permadi,
S.H. berharap Gerindra memenangi pemilu dan
mengajukan Prabowo sebagai Calon Presiden
Indonesi. Berikut datanya.
(17) Permadi SH:
Dia memang seorang yang kontroversial. Ini
bisa jadi pemimpin. Mari kita tingkatkan!
Mari kita satukan suara Gerindra! Mari kita
ajak rakyat Indonesia! Mari kita ajak semua
komponen di Indonesia untuk memilih
Prabowo, memilih Gerindra. Sehingga
Gerindra bisa mencalonkan Prabowo
sebagai presiden Republik Indonesia.
(DM-18/12/11/2013)
Data tersebut mengandung repetisi anafora
pada struktur kalimat ketiga sampai dengan
kalimat keenam. Akronim Gerindra, kata
memilih, dan nama Prabowo juga direpetisikan.
Mari kita tingkatkan! Mari kita satukan
suara Gerindra! Mari kita ajak rakyat
Indonesia! Mari kita ajak semua komponen
di Indonesia. Mari kita satukan suara
Gerindra! Sehingga Gerindra bisa
mencalonkan Prabowo. Mari kita ajak
semua komponen di Indonesia untuk
memilih Prabowo, memilih Gerindra.
3)

Versi Macan Asia Akan Mengaum
bersama Prabowo Subianto

Data berikut berupa data monolog yang
diungkapkan oleh Pino Bahari, atlet tinju nasional.
Dengan latar belakang sebagai atlet, Pino
menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan
pekerjaannnya. Berikut datanya.
(18) Pino:
Saya Pino Bahari dan saya percaya
Prabowo Subianto. Di atas ring saya
menyerang seperti macan, menatap
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musuh seperti garuda. Saya kerja keras
untuk jadi pemenang, karena itu saya
percaya dengan Prabowo. Tanpa ragu dan
tanpa takut melawan korupsi. Berjuang untuk
Indonesia yang bermartabat. Macan Asia
mengaung kembali. Garuda terbang tinggi
bersama Prabowo.
(DM-13/10/2/2014)
Dalam data tersebut Pino Bahari
menyatakan bahwa
Di atas ring saya menyerang seperti
macan, menatap musuh seperti garuda.
Saya kerja keras untuk jadi pemenang,
karena itu saya percaya dengan Prabowo.
Pada struktur kalimat tersebut Pino
menggunakan/memilih kata yang dapat
menunjukkan siapa dirinya. Penggunaan kata di
atas ring dan Saya kerja keras untuk jadi
pemenang mewakili jati diri Pino Bahari yang
merupakan atlet tinju nasional.
Versi Bondan Winarno: Prabowo
Subianto, Maknyus!
Data berikut merupakan data monolog yang
diungkapkan oleh Bondan Winarno, seorang ahli
kuliner. Bondan dalam menyampaikan orasinya
dalam iklan Partai Gerindra versi Bondan
Winarno: Prabowo Subianto, Maknyus memilih
kata yang berhubungan erat dengan dunia kuliner,
seperti bumbu-bumbu dan resep. Berikut adalah
datanya.
(19) Bondan:
Untuk membuat Indonesia hebat diperlukan
bumbu-bumbu yang tepat. lapangan kerja
baru, produksi bahan pangan lokal, harga
yang terjangkau, dan juga pendidikan.
Karena itu saya percaya Prabowo Subianto,
Karena Prabowo punya resep yang tepat
untuk membuat Indonesia bangkit. Agar kita
bisa mengolah masa depan menjadi
Indonesia hebat. Saya Bondan AryoWinarno
dan saya percaya Prabowo Subianto.
Maknyus! Prabowo Subianto.
(DM-14/10/2/2014)
4)

3.2 Penggunaan Gaya Bahasa
menurut Partai Berasaskan Islam
A. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1)

Versi Semangat Gus Dur Menyertai
PPP

Data berikut adalah iklan partai berideologi
Islam PPP. Iklan (20) mengangkat topik
pembicaraan resmi tentang tujuan berdirinya PPP
versi Semangat Gus Dur Menyertai PPP dari
segi kepeloporan penegakan demokrasi,
pluralisme, humanisme, atau hak asasi sebagai
keunggulan PPP oleh istri mantan Presiden
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yaitu Sinta
Nuriyah. Iklan (21) disampaikan oleh
Suryadhama Ali, yang mengungkapkan kelebihan
PPP dari sikap ketegasannya di dalam
memperjuangkan cita-cita ulama; iklan ini
berusaha untuk mengajak pemilih agar memilih
PPP, khususnya pemilih yang beragama Islam.
(20) Sinta Nuriyah:
Partai Persatuan Pembangunan bisa menjadi
pelopor dalam menegakkan demokrasi,
pluralisme, humanisme, atau hak asasi
manusia.
(DM-1/24/2/3014)
(21) Suryadhama Ali:
PPP istiqomah memperjuangkan cita-cita
para ulama dan pemikir Islam. Dengan
dukungan Anda, kami dapat lebih mudah
mewujudkannya.
2)

Versi 3 Perempuan NU

Iklan (22) PPP memuat topik pembicaran
tentang sosok tiga perempuan NU sebagai tokohtokoh perempuan model/contoh bangsa ini. Tokoh
perempuan tersebut adalah Hj. Solichah A. Wahid
Hasyim (Ibunda Gusdur, Pemimpin Muslimat NU
1952–1973), Hj. Asmah Sjachruni (Ketua Umum
Muslimat NU 1979–1994), dan Hj. Khofifah
Indar Parawansa (Ketua Umum Muslimat NU).
Mereka digambarkan sebagai tokoh-tokoh
perempuan yang peduli kepada umat Islam.
Berikut adalah data sampelnya.
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(22) Narator:
Partai Persatuan Pembangunan telah
melahirkan tokoh perempuan NU.
Perempuan yang tangguh, perempuan yang
menginspirasi, perempuan yang berani
mengatakan kejujuran dan keadilan.
Perempuan yang peduli terhadap
kepentingan umat Islam.
(DM-3/10/3/2014)

2014, dalam data sampel berikut juga terdapat
penggunaan gaya bahasa repetisi, yaitu pada
pengulangan angka 9. Angka sembilan merupakan
nomor urut PPP.
(23) Teks:
Tanggal 9 coblos nomor 9
Untuk Indonesia Berkah
(DT-1/10/3/2014)

Pada struktur kalimat pertama, gaya bahasa
repetisi epistrofa terjadi pada akhir kalimat: Partai
Persatuan Pembangunan telah melahirkan tokoh
perempuan NU. Pada struktur kalimat kedua
gaya, bahasa repetisi epizeuksiz terjadi pada
awal, tengah, dan akhir kalimat: perempuan yang
tangguh, perempuan yang menginspirasi,
perempuan yang berani mengatakan kejujuran
dan keadilan. Struktur kalimat ketiga
menggunakan gaya bahasa repetisi anafora:
perempuan yang peduli terhadap kepentingan
umat Islam.
Kalimat pertama Partai Persatuan
Pembangunan telah melahirkan tokoh
perempuan NU merupakan kalimat tunggal yang
mengandung personifikasi dalam kalimatnya,
ditandai dengan kata melahirkan setelah kata
PPP. Kalimat tersebut memiliki kesatuan
gramatikal yang baik, maka dari itu kalimat
tersebut merupakan bahasa Indonesia ragam
resmi (BIRR).
Pada kalimat berikutnya, tampak jelas adanya
ciri-ciri Islami yang terkandung dalam penggunaan
bahasa iklan. Hal ini juga dipengaruhi oleh latar
belakang PPP yang memang merupakan partai
berasaskan Islam. Perempuan yang peduli
terhadap kepentingan umat Islam. Mereka
tokoh perempuan yang mengagumkan. Warga
NU pilih nomor 9, Partai Persatuan
Pembangunan. Latar belakang ideologi partai juga
memengarui penggunaan kata-kata dalam iklan,
misalnya dalam iklan ini terdapat kata yang merujuk
pada agama Islam, misalnya umat Islam dan
warga NU.
Data teks (23) yang merupakan tagline PPP
(Untuk Indonesia Berkah) pada Pemilu Tahun
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1)

Versi Opini

Data berikut merupakan data sampel
monolog yang disampaikan oleh sembilan lapisan
kelompok masyarakat: pemulung, pengusaha,
pasutri (pasangan suami istri), ibu dan anak,
pemuda, mahasiswa, perempuan, kyai dan santri,
dan siswa SMA dalam iklan kampanye Partai
Keadilan Sejahtera (PKS). Iklan Versi Opini
tersebut menggunakan gaya bahasa repetisi
anafora pada kata partai yang diucapkan pada
awal kalimat. Berikut adalah datanya.
(24) Pemulung
:PKS itu ...
Pengusaha
:Partai Kebal Sogokan
Pasutri
:Partai Keluarga Saya
Ibu dan Anak :Partai Kalem dan Santun
Pemuda
:Partai Keberuntungan
Saya
Mahasiswa
:Pasti Koruptor Sebel
Perempuan
:Penuh Kasih Sayang
Kyai dan Santri :Partai Kyai dan Santri
Pemuda
:Partai Keren Sekali
Pemulung
:Peduli Kita Setiap Saat
Siswa SMA :Partai Kita Semua
Teks
:Siapa pun kita, PKS
Partainya.
(DM-4/27/3/2014)
Kesembilan lapisan masyarakat menjelaskan
singkatan PKS: PKS itu Partai Kebal Sogokan.
PKS itu Partai Keluarga Saya. PKS itu Partai
Partai Kalem dan Santun, PKS itu Partai
Keberuntungan Saya; PKS itu Partai Koruptor
Sebel, PKS itu Penuh Kasih Sayang, PKS itu
Partai Kyai dan Santri, PKS itu Partai Keren
Sekali, dan PKS itu Partai Kita Semua.
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3.3 Pembuktian Hipotesis
Sebagaimana dikemukakan di dalam
Pendahuluan, hipotesis kerja yang diajukan adalah
sebagai berikut.
Terdapat hubungan yang erat antara
latar belakang asas partai dan gaya
bahasa pilihan kata serta struktur
kalimat yang digunakan dalam
kampanye pemilu legislatif tahun 2014.
Berikut adalah analisis pembuktian hipotesis
kerja kajian ini.
A. Menurut Gaya Pilihan Kata
Frekuensi penggunaan gaya bahasa menurut
pilihan kata dalam iklan kampanye pemilu legislatif
tahun 2014 menurut latar belakang asas partai
tampak dalam Tabel 1. Pada partai berasaskan
Islam, dalam data teks, frekuensi penggunaan
pilihan kata gaya bahasa Indonesia ragam resmi
(BIRR) lebih tinggi daripada penggunaan bahasa
Indonesia ragam takresmi (BIRT), yaitu (3:1)%.
Demikian pula dalam data monolog, frekuensi
penggunaan BIRR lebih tinggi daripada BIRT,
yakni (7:3)%. Namun, dalam data dialog,
frekuensi penggunaan BIRT lebih tinggi daripada
penggunaan BIRR, yakni (10:6%).
Lain halnya dengan penggunaan gaya bahasa
pilihan kata dalam data teks partai berasaskan
Pancasila; frekuensi penggunaan BITR tampak
lebih tinggi daripada BIRR. yaitu (38:3)%.
Sebaliknya, dalam data monolog, frekuensi
penggunaan BIRR lebih tinggi daripada BIRT,

yakni (31:18)%. Demikian pula dalam data dialog;
tampak frekuensi penggunaan BIRR lebih tinggi
daripada BIRT, yakni (8:6)%.
Jika kedua partai itu dibandingkan, frekuensi
penggunaan gaya pilihan kata dengan BIRR dalam
data teks partai berasaskan Islam dan Pancasila
menunjukkan persentase yang sama, yakni
(3:3)%. Sebaliknya, frekuensi penggunaan gaya
dengan BIRT pada partai berasaskan Islam lebih
rendah daripada berasaskan Pancasila, yaitu
(1:4)%. Namun, pada data monolog, frekuensi
penggunaan BIRR pada partai berasaskan Islam
lebih rendah daripada yang berasaskan Pancasila,
yaitu (7:31)%. Demikian pula frekuensi
penggunaan BIRT pada partai berasaskan Islam
lebih rendah daripada yang berasaskan Pancasila,
yaitu (3:18)%. Pada data dialog, tampak bahwa
frekuensi penggunaan BIRR dalam partai
berasaskan Islam lebih rendah daripada yang
berasaskan Pancasila. Namun, frekuensi
penggunaan BIRT pada partai berasaskan Islam
lebih tinggi daripada yang berasaskan Pancasila,
yakni (10:6)%.
Atas dasar analisis frekuensi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa faktor latar belakang asas
partai cenderung menentukan frekuensi
penggunaan gaya bahasa menurut pilihan kata.
Tampak juga bahwa pemilihan gaya tersebut ada
hubungannya dengan jenis teks yang ditampilkan
(data teks, monolog, atau dialog). Dengan kata
lain, hipotesis kerja yang diajukan dapat diterima/
terbukti.

Tabel 1 Frekuensi Penggunaan Gaya Bahasa Menurut Pilihan Kata dalam Iklan Kampanye Pemilu
Legislatif Tahun 2014 Menurut Latar Belakang Asas Partai
No. Kelompok Partai
Urut Menurut Ideologi
1.

Islam

2.

Pancasila
Jumlah

Data Monolog
Data Dialog
Data Teks
(%)
(%)
(%)
BIRR BIRT Jumlah BIRR BIRT Jumlah BIRR BIRT Jumlah
12
(3)
13
(3)
25
(5)

3
(1)
16
(4)
19
(4)

15
(3)
29
(7)
44
(9)

34
(7)
148
(31)
182
(38)

13
(3)
87
(18)
100
(21)

47
(10)
235
(50)
282
(60)

30
(6)
40
(8)
70
(15)

49
(10)
28
(6)
77
(16)

79
(17)
68
(14)
147
(31)

Jumlah Total
Kalimat
(%)
141
(30)
332
(71)
473
(101)

99

Metalingua, Vol. 13 No. 1, Juni 2015:87—102

B. Menurut Gaya Struktur Kalimat
Frekuensi penggunaan gaya bahasa menurut
struktur kalimat dalam iklan kampanye pemilu
legislatif tahun 2014 menurut latar belakang
ideologi partai adalah sebagai berikut. Tabel 2
berikut menujukkan dominasi penggunaan gaya
bahasa repetisi. Persentase penggunaan gaya
bahasa repetisi tersebut pada iklan partai berlatar
ideologi Islam dalam struktur kalimat dialog lebih
tinggi daripada dalam struktur kalimat monolog
dan teks; perbandingannya adalah (19:11:6)%.
Hal ini juga tampak pada frekuensi penggunaan
gaya bahasa stuktur kalimat pada iklan partai yang
berasaskan Pancasila. Persentase penggunaan
dalam struktur kalimat dialog lebih tinggi daripada
dalam monolog dan teks. Perbandingannya adalah
(43:15:7)%.

Jika kedua partai itu dibandingkan, frekuensi
penggunaan gaya repetisi dalam stuktur kalimat
iklan pada partai berasaskan Pancasila
menunjukkan persentase yang lebih tinggi daripada
partai berasaskan Islam. Perbandingannya adalah
adalah (43:15:7): (19:11:6)%.
Atas dasar analisis frekuensi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa faktor latar belakang asas
partai cenderung menentukan frekuensi
penggunaan gaya bahasa menurut struktur
kalimat. Tampak juga bahwa pemilihan gaya
repetisi tersebut ada hubungannya dengan jenis
teks yang ditampilkan (data teks, monolog, atau
dialog). Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa
hipotesis kerja tentang adanya hubungan antara
gaya bahasa menurut struktur kalimat dan latar
belakang asas partai dapat diterima/terbukti.

Tabel 2 Frekuensi Penggunaan Gaya Bahasa Menurut Struktur Kalimat dalam Iklan
Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Menurut Latar Belakang Ideologi Partai

No.
Urut

Kelompok Partai
menurut Ideologi

1.

Islam

2.

Pancasila
Jumlah

Data Teks Data Monolog
(%)
(%)
Repetisi
Repetisi
6
(6)
7
(7)
13
(13)

4. Penutup
4.1 Simpulan
Telitian ini menyimpulkan hal-hal berikut.
(1) Iklan kampanye pemilu legislatif tahun 2014
menggunakan gaya bahasa menurut pilihan
kata, baik dalam data teks, data monolog,
maupun data dialog. Bentuk gaya bahasa itu
adalah gaya bahasa Indonesia ragam resmi
(BIRR) dan gaya bahasa Indonesia ragam
takresmi (BIRT).
(2) Iklan kampanye pemilu legislatif tahun 2014
juga menggunakan bentuk gaya bahasa
menurut struktur kalimat dengan dominasi
pada gaya bahasa repetisi.
100

11
(11)
15
(15)
26
(25)

Data Dialog
(%)
Repetisi

Jumlah Total
(%)

19
(19)
44
(43)
63
(62)

36
(35)
66
(65)
102
(100)

(3) Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa
terdapat hubungan yang erat antara
latar belakang asas partai dan gaya
bahasa yang digunakan dalam kampanye
Pemilu Legislatif Tahun 2014 terbukti.
Frekuensi penggunaan gaya bahasa
menurut pilihan kata dalam iklan kampanye
pemilu legislatif tahun 2014 pada partai
berasaskan Pancasila cenderung menggunakan gaya bahasa Indonesia takresmi
(BIRT) daripada penggunaan gaya bahasa
resmi (BIRR). Sebaliknya, pada partai
berasaskan Islam, frekuensi penggunaan
gaya bahasa menurut pilihan kata itu cenderung
menggunakan ragam resmi (BIRR).
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(4) Frekuensi penggunaan gaya bahasa menurut
struktur kalimat dalam dalam iklan kampanye
pemilu legislatif tahun 2014 dengan repetisi
pada iklan partai berasaskan Islam lebih
rendah daripada partai yang berasaskan
Pancasila.
4.2 Saran
Atas dasar simpulan, penulis menyarankan
agar warga masyarakat NKRI, khususnya
kelompok usia orang tua ataupun remaja, sesuai

dengan sampel kajian ini yang pada umumnya juga
konstituen aneka partai, baik dari yang berlatar
asas partai Pancasila maupun partai Islam di
Indonesia, dapat memanfaatkan wacana iklan,
khususnya iklan politik, terutama iklan media
telivisi, sebagai sarana pengembangan ragam
bahasa politik. Demikian pula halnya dengan
pembuat iklannya; mereka hendaknya lebih
kreatif dan menarik dalam memanfaatkan
penggunaan gaya bahasa ataupun topik-topik
pesan yang disampaikannya.
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