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Kalau kita mall sedikit mcncermati pemakaian bahasa 
pada masa orde reformasi in i, akan kita temukan adanya sen i 
berbahasa atau gaya berbahasa, istilah i1miahnya yaitll 
majas. yang sangat menarik untuk dikaji. Dikatakan menjadi 
menarik karen a bahasa yang digunakan itu, dalam aksi demons .. 
trasi mahasiswa misalnya, tidak sekedar sebagai alat komuni 
kasi belaka. Disampaikan dengan bahasa formal yang Ilaknanya 
dapat dicapai secara tersurat. Namun, dalam konteks orde 
refornasi ini baha5a yang digunakan cenderung Ilenonjolkan 
kode-kode atau siubol-sinbol yang memiliki kekuatan em05io
nal dan sugesti tersendiri. 

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kita 
menenukan bermacam-Ilacam majas yang dimanfaatkan untuk 
kepentingan politik. tersebar di berbagai media komunikasi, 
baik cetak, eIektronik maupun orasi secara langsung. Haka 
Ilajas dalam penelitian ini diarahkan kepada bentuk retorik 
yang penggunaan kata-katanya, baik dalall berbicara maupun 
lIenulis. Ilntuk lIeyakinkan atanpun Ilellpengaruhi para penyjmak 
dan pembaca. 

Penelitian ini Ilengkaji beberapa permasalahan: perta
ma, Ilengapa lIajas sangat penting dan banyak dillanfaatkan 
unt.uk kepentingan polil-ik pada Ilasa reforllasi ini. KeduB, 
maj as apa yang muncu 1 a tau d igunakan pada IlBSa i til. Ret iga, 
bagaillana wujud atall bentllk-bentuk lIla.ias yang digllnakan 
pellakai bahaAa pada masa orda reformasi ini_ 
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Tujuan penelitian ini adalah lIengungkap data yang ada 
di lapangan, khususnya llenun.iukkan jeni"'-jenis Ilajas yang 
Iluneul. yang d illanfaatkan para penutur bahasa Indonesia pada 
lIasa orde reforllasi ini. Selain itu Ilendeskripsikan belltuk
bentuk lIajas yang diperoleh Ilelalui berbagai lIedia lIassa 
(elektronik, eetak, lIlaupun lIIedia orasi seeara langsung) 
selalla Ilasa reforllasi ini. 

Data-data diallbil lIelalui perekallan tuturan pada 
lokasi-lokasi berlangsungnya aksi lIaupun lIillbar bebas lIaha
sisaa. dialog, serta sellinar-sellinar yang berlangsung pada 
liasa reforllasi ini. Juga dilakukan teknik catat untuk lIenea
tat berbagai data yang diperoleh dari berbagai lIedia Ilassa 
serta Ilellbuat transkripsi fonellis yang terekall dalall pita 
kaset. 

Penentuan lokasi peneU.tian diallbil seeara purposif. 
khususnya dengan lIenggunakan teknik perekallan, didasarkan 
pada lokasi-lokasi terjadinya kegiatan massa untuk reformasi 
yang ada di Surabaya. Sedangkan kegiatan lIassa di luar Sura
baya, peneliti lIenggunakan teknik eatat melalui berbagai 
lIedia kOllunikasi lIassa. 

Data yang sudah ditranskripsi dikelol!lpokkan, k"'lllldian 
diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori teori ..ajaR 
dalall kajian sellanti.k. KBlludian dianalisis lIellakai lIetode 
kontekstual untuk lIengetahui jenis lIajas atau ragall lIajas 
yang digunakan. 

Hasil analisis Ilenonjukkan bahwa para pembicara 
(orator) lIaupun penulis yang efektif benar-benar lIemanfaat
kan bahasa kias atau lIajaR Ilntuk lIenyallpaikan gagaRan-gaga'" 
san lIereka. Disadari atau tidak, penggunaan lIajas ini dapat 
lIengubah serta lIenillbulkan nilai rasa atau konotasi terten
tu. Seperti pada beberapa kalillat berikut ini. 

'Usut harta keluarga Cendana! . 

'Soeharto please lengser keprabon' 

'Gantung Suharto/Seret Suharto' 

'DPR datang duduk diall duit' 

'Kalli tuntut Tutut turun tahta' 

'Penguasa salah dibenarkan, rakyat benar disalahkan' 


Bahasa sebagai alat kOlllunikasi untuk lIengungkapkan 
rtagasan tersebut ternyata sarat dengan gaya bahasa, disadart 
atau tidak terasa unik dan lIenarik. Hal ini disebabkan gaya 
bahasa atau lIajas i tu sering pula J1enallbah kekuatan pada 
snato kallilat seperti pada perllmpamaan dan lIletafora. Ha;ias 
5uga berl'lIngsi sf",agai alat penyampaian dibalik maksud yang 
terr:urat seperti pada persnwifikasi, hiperbola, dan .lain-
la· .•. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimplIlan 
bahwasanya lIajas atal1 flaya bahasa a{jalah wujl1d Reni IH'lI.aRa 
yang lIellberikan WUjllQ dinamisllenya kOllunikasi sosial dan 
berllasyarakat. 
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