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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh 

anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri, KBBI (2008: 116). Bahasa yang baik berkembang 

berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh 

pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sebagai 

sarana integrasi dan adaptasi. Melalui bahasa manusia dapat bekerja sama dan 

berinteraksi dengan sesamanya. Bahasa juga bisa menjadi simbol identitas diri 

seseorang. Pada dasarnya,  bahasa memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat untuk 

mengekspresikan diri, serta sebagai alat untuk berkomunikasi.  

Bahasa sebagai bagian dari masyarakat merupakan gejala sosial yang tidak 

dapat lepas dari pemakainya. Manusia dalam hidupnya berkedudukan sebagai 

makhluk individu sekaligus makhluk sosial, untuk memenuhi hasratnya sebagai 

makhluk sosial tersebut memerlukan alat berupa bahasa (Pateda, 1994: 4). Gejala 

sosial dalam pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor 

linguistik, tetapi juga faktor-faktor nonlinguistik, antara lain faktor-faktor sosial 

dan faktor-faktor situasional. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian 

bahasa antara lain tingkat ekonomi, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan 

sebagainya. Pemakaian bahasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional 

yaitu siapa yang berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan 
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mengenai masalah apa. Hal tersebut dirumuskan secara singkat oleh Fishman 

(dalam suwito, 1983: 3) yaitu who speak, what language to, whom and when 

‘siapa yang berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, dan kapan’. 

Kepentingan bahasa itu hampir mencakup semua bidang kehidupan, 

karena segala sesuatu yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh seseorang 

hanya dapat diketahui oleh orang lain jika diungkapkan dengan bahasa, baik lisan 

maupun tulisan. Proses komunikasi dapat terjadi antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya. Bahasa 

tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat komunikasi saja, tetapi lebih dari itu 

bahasa memiliki peranan kuat untuk menggerakkan seluruh aspek kehidupan 

manusia. Bahasa mampu menjalankan fungsi-fungsi regulatif yang kompleks. 

Dalam dunia politik, peranan bahasa sangat besar. Proses politik bukan hanya 

persalan praktis kerja, mengatur dan membagi tugas yang banyak, tetapi juga 

praktik komunikasi, bagaimana mendayagunakan bahasa sebagai alat komunikasi 

politik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.  

Dalam aspek lain, Panggabean (1981: VII) menyebutkan bahwa tokoh-

tokoh politik menggunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapatnya 

melainkan juga untuk menyembunyikannya. Ia harus menyembunyikan 

pikirannya dikarenakan terdapat kepentingan-kepentingan yang harus 

dipertahankan. Untuk tetap menyembunyikan kepentingannya tersebut maka 

bahasa ditata sedemikian rupa karena didalamnya dipenuhi oleh muatan-muatan 

kekuasaan yang tersembunyi di dalam struktur-struktur linguistik.  
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Pemakaian bahasa berkaitan dengan pemahaman agar tercipta dan tercapai 

pengertian yang sama antara penutur dengan pendengar atau antara penulis dan 

pembaca. Untuk itu penulis harus menggunakan bahasa yang baik, jelas dan 

efektif sehingga tidak menimbulkan kekacauan atau penyimpangan makna yang 

mengakibatkan ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan pada pendengar 

atau pembaca. Begitu pula dengan bahasa jargon, bahasa yang digunakan harus 

singkat namun mampu mendeskripsikan sesuatu yang besar dan luas. Hal ini 

bertujuan agar dapat menimbulkan kesan, memancing reaksi masyarakat dan 

membangkitkan perhatian mereka, sehingga masyarakat dapat memahami makna 

atau pesan yang terkandung dalan jargon tersebut. 

Jargon merupakan salah satu jenis atau variasi bahasa yang banyak 

digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik perhatian banyak orang dan 

biasanya bersifat bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 568), 

jargon adalah kosakata khusus yang digunakan dalam  bidang kehidupan 

(lingkungan) tertentu.  Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Surabaya, banyak 

partai politik yang menggunakan jargon sebagai deskripsi singkat mengenai partai 

itu. 

Jargon yang dapat didengar maupun dilihat pada media-media periklanan 

seperti televisi, radio, baliho, brosur, spanduk, dan lain-lain menggunakan bahasa 

yang menarik perhatian pembaca. Pengaruh media dalam kehidupan politik 

sangatlah besar. Media mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi opini 

publik dan perilaku masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam kampanye 

partai politik. Cakupan yang luas dalam masyarakat membuat media massa 
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dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengkomunikasikan program 

kerja, pesan politik, pembentukan citra partai. 

Beberapa contoh jargon yang akan diteliti adalah jargon yang berasal dari 

partai-partai besar yaitu partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 

partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, serta partai-partai lain. Partai-

partai tersebut dipilih karena merupakan partai yang mendapatkan poin 

kemenangan tertinggi serta dianggap menarik dalam menggunakan jargon pada 

kampanye Pemilu Legislatif tahun 2014 di Surabaya, antaranya adalah jargon 

yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yaitu “Indonesia Hebat”, 

jargon dari Partai Golongan Karya (Golkar) yaitu “Suara Golkar, Suara Rakyat”, 

dan sebagainya.  

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk, makna serta 

fungsi dari jargon yang digunakan oleh partai politik dalam kampanyePemilu 

Legislatif tahun 2014 dari segi semantik yang terkandung dalam jargon yang 

mereka gunakan dalam menarik perhatian serta dapat memperoleh dukungan 

sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Serta melihat fenomena bentuk kampanye 

yang menggunakan bahasa jargon sebagai alat politik yang mulai marak pada 

Pemilu Legislatif tahun 2014 ini. Biasanya kampanye yang biasa memerlukan 

waktu berjam-jam, dengan jargon yang mereka usung atau mereka gunakan dapat 

dimampatkan hanya dalam beberapa kata saja. Dengan demikian peneliti akan 

menggunakan penelitian dengan menggunakan pendekatan semantik. 

Jargon yang digunakan pada pemilu legislatif tahun 2014 ini dibuat 

dengan sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian masyarakat, mengingat 
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pemilihan umum merupakan ajang perlombaan tersendiri bagi setiap partai politik 

dalam memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Pemilu 

legislatif yang diadakan pada tanggal 9 April 2014 ini dapat diibaratkan sebagai 

gerbang atau pintu masuk bagi partai-partai politik untuk dapat mencalonkan satu 

calon Presiden menuju ke Pemilu Presiden yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli 

2014. Pada Pemilu legislatif ini para partai politik berlomba mendapatkan suara 

atau dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Banyak cara yang dilakukan 

untuk menarik perhatian masyarakat agar memilih mereka, mulai dari janji-janji 

kerja yang akan mereka laksanakan kelak ketika mendapatkan kursi wakil rakyat. 

Partai-partai politik tersebut menggunakan media-media periklanan sebagai media 

penghubung dari mereka ke rakyat. Media sangat berperan besar dan dapat 

mempengaruhi masyarakat dalam memberikan hak suaranya kepada partai politik 

yang mereka anggap pantas dan layak untuk mewakili aspirasi mereka.  

Jargon dapat digunakan sebagai salah satu alat yang efektif dalam masa 

kampanye. Kampanye merupakan fase atau tahapan terpenting dalam mendulang 

suara. Pengertian kampanye menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 613)  

adalah (1) gerakan atau tindakan serentak untuk melawan, mengadakan aksi dan 

sebagainya; (2) kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon 

yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk 

mendapat dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara. Melalui 

kampanye, partai-partai politik dapat memperkenalkan diri mereka secara lebih 

intensif kepada  masyarakat. Semakin banyak promosi serta pengenalan diri yang 

dilihat oleh masyarakat, maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh 
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dukungan dari masyarakat tersebut. Salah satu hal yang menarik adalah 

penggunaan jargon-jargon serta slogan yang dicantumkan baik pada media cetak, 

misalnya baliho, spanduk dan sebagainya. Analisis jargon partai politik peserta 

Pemilu legislatif tahun 2014 yang akan dibagi menjadi dua kelompok yakni 

kelompok pertama merupakan jargon utama partai, serta kelompok kedua yaitu 

jargon-jargon yang tertera pada media-media periklanan pada saat kampanye 

Pemilu legislatif. Urutan analisis ini berdasarkan pada hasil perolehan suara partai 

secara Nasional, bukan berdasarkan nomor urut partai yang telah ditetapkan oleh 

KPU pada Pemilu legislatif tahun 2014.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah bentuk dan makna penggunaan jargon oleh partai 

politik pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Surabaya? 

2. Apa fungsi jargon oleh partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 

2014 di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam setiap 

penelitian agar kegiatan-kegiatannya sesuai dengan arah yang ditentukan, 

sehingga penelitian fokus pada rumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan 

penelitian tentang penggunaan jargon pada Pemilu Legislatif tahun 2014 ini 

adalah:  
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1. Menganalisis bentuk dan makna jargon yang digunakan oleh partai 

politik dalam kampanye Pemilu Legislatif tahun 2014 di Surabaya. 

2. Mendeskripsikan fungsi dari bahasa jargon yang digunakan oleh partai 

politik dalam kampanye Pemilu Legislatif tahun 2014 di Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini mampu menambah sumbangan pemikiran 

terhadap bidang linguistik khususnya dalam ruang lingkup studi ilmu 

sosiolinguistik dan semantik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bantuan pedoman ataupun petunjuk bagi semua pihak yang akan mengadakan 

penelitian di bidang yang sama kelak.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat diantaranya adalah (1) memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

makna-makna jargon yang digunakan oleh partai politik pada pemilu legislatif 

tahun 2014 di Surabaya, (2) penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan terhadap masyarakat untuk mengetahui bentuk jargon pada kampanye 

Pemilu Legislatif tahun 2014 di Surabaya sehingga mampu memberikan wawasan 

baru dalam bidang komunikasi sosial.  
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1.5 Tinjauan Pustaka  

Sebuah penelitian hadir tidak dapat dilepaskan oleh adanya penelitian 

sebelumnya.Untuk itu melakukan penelitian diperlukan acuan dari penelitian-

penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai bahasa jargon ini belum pernah 

diteliti oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya 

sebelumnya, akan tetapi dalam proses penyusunan penelitian ini peneliti 

menggunakan referensi serta menggunakan penelitian serupa mengenai variasi 

bahasa dan sosiolinguistik dari penelitian sebelumnya.  

Rubhido (2009) dalam penelitian yang berjudul “Pemaknaan Sistem Tanda 

pada Iklan Partai Politik di Televisi: Kajian semiotik dan Pragmatik”. Penelitian 

yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan sistem tanda pada iklan partai 

politik di televisi. Serta mengetahui wacana persuasi pada iklan partai politik 

dengan mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sistem tanda yang akan 

mencerminkan bagaimana iklan partai politik dalam memersuasi pemirsa.  

Dalam penelitian ini ada tujuh poin yang dapat ia peroleh yakni (1) Iklan 

partai politik di televisi dibentuk dari tanda verbal dan nonverbal yang dimuat 

dalam media audio dan visual. Kombinasi tanda verbal dan nonverbal pada media 

audio-visual dapat menyampaikan pesan iklan lebih cepat karena proses 

komunikasi ditangkap melalui dua indera pemirsa secara langsung yakni indera 

pengelihatan dan indera pendengaran. (2) Wacana persuasi dalam iklan 

memanfaatkan keuntungan calon konsumen dalam menarik minat pemirsa. 

Keuntungan yang ditawarkan berupa janji-janji mengenai kesejahteraan rakyat, 
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pemberantasan korupsi, dan lain-lain. Pemirsa berusaha diyakinkan bahwa 

keuntungan dan kepuasan pemirsa merupakan komitmen dan tujuan utama 

pengiklan. (3) Iklan menggunakan alasan-alasan objektif dalam memersuasi 

pemirsa. Alasan-alasan objektif dianggap lebih efektif karena masyarakat 

dianggap sudah cerdas dalam menilai sebuah iklan. Oleh karena itu, untuk 

memperkuat alasan-alasan tersebut, iklan memaparkan bukti-bukti dan realitas 

yang mendukung pendapat yang disampaikan oleh iklan sehingga pemirsa merasa 

yakin dengan kebenaran yang diungkapkan tersebut sebagai langkah awal dalam 

memupuk kepercayaan pemirsa terhadap kualitas produk yang ditawarkan. (4) 

Iklan memanfaatkan tokoh yang populer di masyarakat dan memiliki kredibilitas 

dan reputasi yang baik untuk meningkatkan daya persuasinya. Seseorang akan 

lebih mudah untuk percaya terhadap apa yang dikatakan oleh orang yang telah 

dikenalnya dan dianggap memiliki sifat yang baik. pemirsa percaya terhadap 

kualitas produk atau jasa yang direkomendasikan tokoh dengan mempertaruhkan 

kredibilitas dan reputasi tokoh tersebut. (5) Pada akhir visual iklan selalu 

ditampilkan informasi-informasi yang berkaitan dengan identitas partai, misalnya 

nomor urut, logo, dan nama partai. Informasi tersebut bertujuan untuk 

memudahkan pemirsa dalam mencari partai yang dimaksud dalam kertas suara. 

(6) Pada bagian akhir, iklan menggunakan tindak tutur direktif untuk 

mengarahkan tindakan pemirsa sesuai dengan tujuan iklan. Iklan berusaha untuk 

mengajak, memerintah, atau menyarankan pemirsa untuk menyontreng partai 

tersebut. (7) Tema-tema yang diangkat oleh iklan antara lain mengenai 

kemiskinan, korupsi, perubahan negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 
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Model persuasi dari iklan yang mengangkat tema kemiskinan dengan cara 

menampilkan kehidupan masyarakat kelas bawah melalui visual iklan, pemirsa 

akan terpengaruh dengan dramatisasi adegan tersebut sehingga memunculkan 

penilaian bahwa pemerintah yang sebelumnya dianggap tidak berhasil dalam 

memajukan kesejahteraan rakyat.  

Anugerah (2014) dalam penelitian yang berjudul “Bentuk, Fungsi dan 

Makna Jargon Medis dan Paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo” 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan istilah-istilah medis yang umum 

digunakan dalam dunia medis ditinjau dari unsur semantiknya. Minimnya 

pengetahuan masyarakat akan dunia medis dan banyaknya kasus mal praktek yang 

sering terjadi sebagai dasar utama penelitian tersebut. Penelitian jargon medis 

yang meliputi istilah-istilah asing yang masih sangat awam di lingkungan 

masyarakat.  

Secara umum, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 

bagaimanakah bentuk, fungsi, dan makna jargon medis yang digunakan di RSUD 

Sidoarjo yang ditinjau berdasarkan unsur semantik. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menyajikan kajian dan analisis 

data secara langsung yang telah terkumpul dari sumber data terpilih serta 

dianalisis berdasar data apa adanya. Metode pemerolehan data dalam penelitian 

ini menggunakan metode simak, bebas libat cakap.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 

mendeskripsikan bahasa jargon yang digunakan dalam bidang medis dan 

paramedis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat umum 
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yang tidak mengerti bahasa medis yang seringkali diucapkan oleh paramedis. 

Terdapatnya singkatan-singkatan, dan pengistilahan bahasa medis yang digunakan 

semakin menambah ketidaktahuan masyarakat. Singkatan dan istilah yang 

digunakan dibentuk berdasarkan unsur semantik. Unsur semantik tersebut 

meliputi unsur sinonim, pemendekan kata, serta pemaknaan.  

 

1.6 Landasan atau Kerangka Teori  

Berhubungan dengan pembahasan masalah bahasa Jargon yang digunakan 

pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Surabaya ini, peneliti akan meninjau dengan 

menggunakan pendekatan semantik. Bahasa sering dijadikan sebagai alat politik 

atau alat gerakan politik, baik politik untuk mematikan etnik tertentu ataupun 

politik untuk mencapai kemerdekaan bangsa. 

 

1.6.1 Teori Semantik  

Semantik merupakan ilmu yang mengkaji tentang makna. Kata semantik 

dalam bahasa Indonesia (Inggris: semantics) berasal dari bahasa Yunani sema 

(kata benda yang berarti “tanda” atau “lambang”. Kata kerjanya adalah semaino 

yang berarti “menandai” atau “melambangkan”. Kata semantik ini kemudian 

disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang 

mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang 

ditandainya (Chaer, 2009: 2).  

Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempunyai hubungan 

erat dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi dan antropologi, bahkan dengan 
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filsafat dan psikologi. Hubungan antara sosiologi dengan semantik dikarenakan 

adanya kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan suatu 

makna dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat, sedangkan 

kepentingan antropologi dengan semantik antara lain karena analisis makna 

sebuah bahasa dapat menjanjikan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya 

pemakainya. Dalam analisis semantik juga harus disadari karena bahasa itu 

bersifat unik dan mempunyai hubungan yang erat dengan budaya masyarakat 

pemakainya. Maka analisis semantik suatu bahasa hanya berlaku untuk satu 

bahasa itu saja, tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain (Chaer, 

2009: 4).  

 

1.6.1.1 Teori Makna Menurut Leech  

Secara garis besar Leech (1976) membedakan makna atas makna 

konseptual dan makna asosiatif, dalam makna asosiatif termasuk makna konotatif, 

stilistik, afektif, refleksi, dan kolokatif (Chaer, 2009: 72). (Djajasudarma, 2009: 

21) menegaskan bahwa makna konseptual bersifat logis, kognitif, dan denotatif. 

Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang 

sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan 

apapun (Chaer, 2009: 72).  

Menurut (Chaer, 2009: 72) makna asosiatif adalah makna yang dimiliki 

sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar 

bahasa. Misalnya kata melati berasosiasi dengan makna ‘suci’, atau ‘kesucian’; 

kata merah berasosiasi dengan makna ‘berani’, atau juga ‘dengan golongan 
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komunis. Makna asosiasi ini berhubungan dengan nilai-nilai moral dan pandangan 

hidup yang berlaku dalam suatu masyarakat bahasa yang berarti juga berurusan 

dengan nilai rasa bahasa, maka dalam makna asosiatif ini juga termasuk makna 

konotatif (Chaer, 2009: 73).  

 

1.6.1.2 Teori Makna Konseptual dan Makna Asosiasi  

Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna 

yang sesuai denga referennya, dan makna yang bebas dari sosiasi atau hubungan 

apapun (Chaer, 2009: 72). Jadi dapat dikatakan bahwa makna konseptual 

merupakan makna yang bersifat apa adanya dan tidak terikat dengan hal yang 

berada di luar makna. Misal kata bunga yang berarti bagian dari tanaman sebagai 

alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Alat reproduksi tersebut adalah 

benang sari dan putik yang dapat menghasilkan biji. Jadi bunga yang dimaksud 

adalah buanga yang sebenarnya, bukan bunga bank maupun bunga desa.  

Menurut (Chaer, 2009: 72) makna asosiatif adalah makna yang dimiliki 

sebuah kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di 

luar bahasa. Makna ini merupakan lawan dari makna konseptual dan berhubungan 

dengan makna di luar bahasa. Makna asosiatif memiliki sebuah leksem atau kata 

berkenaan dengan adanya hubungan kata ittu dengan sesuatu yang berada di luar 

bahasa. Misalnya kata biru  yang berasosiasi dengan ketenangan, kepercayaan, 

dan sebagainya.  

Jargon yang digunakan oleh partai politik oeserta pemilu legislatif tahun 

2014 di Surabaya ini tentu saja akan memiliki makna yang bersifat konseptual dan 
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asosiatif. Makna asosiatif dari jargon ini juga dipengaruhi olehh adanya konteks 

atau situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan fungsi jargon yaitu 

untuk menyatakan hal-hal secara singkat namun dapat juga berfungsi untuk 

menyembunyikan sesuatu. Bagi masyarakat yang tidak memiliki wawasan atau 

pengetahuan mengenai politik, maka tentu saja masyarakat hanya akan memaknai 

jargon-jargon partai politik sesuai dengan apa yang tertulis pada media-media 

periklanan. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas 

serta memahami bahasa-bahasa politik, maka tentu saja mengetahui bahwa 

jargon-jargon partai politik tersebut memiliki makna asosiasi berdasarkan dengan 

situasi di luar kebahasaan atau konteks.  

 

1.6.2 Gaya Bahasa  

Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah 

style. Kata style diturunkan dari kata Latin stilus, yaitu semacam alat untuk 

menulis pada lempengan lilin. Keahlian menggunakan alat ini akan 

mempengaruhi jelas tidaknya tulisan pada lempengan tadi. Kelak pada waktu 

penekanan dititikberatkan pada keahlian untuk menulis indah, maka style lalu 

berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau mempergunakan 

kata-kata secara indah. Karena perkembangan itu, gaya bahasa atau style menjadi 

masalah atau bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok 

tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk menghadapi situasi 

tertentu.  (Keraf, 2009: 112).  
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Bila kita melihat gaya secara umum, kita dapat mengatakan bahwa gaya 

adalah cara mengungkapkan diri sendiri, entah melalui bahasa, tingkah laku, 

berpakaian, dan sebagainya. Dengan memerima pengertian ini, maka kita dapat 

mengatakan, “cara berpakaiannya menarik perhatian orang banyak”, cara 

menulisnya lain daripada kebanyakan orang”, dan sebagainya. Dilihat dari segi 

bahasa, gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa. Gaya bahasa 

memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan seseorang yang 

mempergunakan bahasa itu (Keraf, 2009: 113). 

 

1.6.2.1 Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat  

Struktur sebuah kalimat dapat dijadikan landasan untuk menciptakan gaya 

bahasa. Yang dimaksud dengan struktur kalimat disini adalah kalimat bagaimana 

tempat sebuah unsurkalimat yang dipentingkan dalam kalimat tersebut. Ada 

kalimat yang bersifat periodik,  bila bagian kalimat yang mendapat penekanan 

ditempatkan pada akhir kalimat. Ada kalimat yang bersifat kendur, yaitu bila 

bagian kalimat yang mendapatkan penekanan ditempatkan pada awal kalimat. 

Dan jenis ketiga adalah  kalimat berimbang, yaitu kalimat yang mengandung dua 

bagian kalimat atau lebih yang kedudukannya sama tinggi atau sederajat (Keraf, 

2009: 124).  

Berdasarkan ketiga macam struktur kalimat dapat diperoleh gaya-gaya 

bahasa yakni klimaks merupakan semacam gaya bahasa yang mengandung urutan-

urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-

gagasan sebelumnya, antiklimaks merupakan gaya bahasa yang gagasan-
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gagasannya diurutkan dari yang terpenting berturut-turut ke gagasan yang kurang 

penting,  paralelisme merupakan semacam gaya bahasa yang berusaha mencapai 

kesejajaran dalam pemakaian kata-kata, frasa-frasa yang menduduki fungsi yang 

sama dalam gramatikalyang sama, antitesis merupakan sebuah gaya bahasa yang 

mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan mempergunakan kata-

kata atau kelompok kata yang berlawanan dan repetisi merupakan pengulangan 

bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi 

tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Keraf, 2009: 124-127). 

 

1.6.2.2 Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna  

Gaya bahasa berdasarkan makna diukur dari langsung tidaknya makna, 

yaitu apakah acuan yang dipakai masih mempertahankan makna denotatifnya atau 

sudah ada penyimpangan. Bila acuan yang digunakan itu mempertahankan makna 

dasar, maka bahasa itu masih bersifat polos. Tetapi bila sudah ada perubahan 

makna, entah berupa makna konotatif atau sudah menyimpang jauh dari makna 

denotatifnya, maka acuan itu dianggap sudah memiliki gaya sebagaimana yang 

dimaksudkan di sini. Gaya bahasa berdasarkan ketidaklangsungan makna ini 

biasanya disebut sebagai trope atau figure of speech yang dibagi atas dua 

kelompok yaitu gaya bahasa retoris yang semata-mata merupakan penyimpangan 

dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu, dan gaya bahasa kiasan yang 

merupakan penyimpangan yang lebih jauh, khususnya dalam bidang makna 

(Keraf, 2009: 129). 
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1.7 Metode Penelitian  

Keberadaan sebuah metode dalam sebuah penelitian sangatlah penting, 

karena dengan adanya metode tersebut suatu penelitian diharapkan dapat 

memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam hal ini, penelitian merupakan 

seperangkat cara-cara yang digunakan untuk melacak, menganalisis, menafsirkan, 

menyimpulkan data, dan keseluruhan proses tersebut setiap tindakan berawal dari 

suatu rasional yang terpadu antara yang satu dengan yang lainnya. 

Pemaparan hasil analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan temuan-

temuan dari objek penelitian kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang ingin diteliti. Hasil analisis tiap objek penelitian tersebut kemudian 

dikomparasikan untuk menarik kesimpulan. Dengan demikian penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Ciri khas penelitian deskriptif menurut 

Sudaryanto (1992:62) adalah tidak mempersalahkan benar atau salahnya objek 

yang diteliti. 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Analisis dilakukan 

berdasarkan interpretasi peneliti guna mengetahui bentuk, makna dan fungsi 

bahasa jargon tersebut.Pemaknaan tersebut tergantung pada pemahaman, 

pencitraan, serta pemikiran dari peneliti dengan tidak mengabaikan konteks 

kultural yang melingkupinya. Menurut Arikuntoro (2002:15) karakteristik 

penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti berperan sebagai instrumen.Penelitian 

ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. 
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1.7.1 Metode Pemerolehan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak bebas libat cakap (SBLC).Objek penelitian dalam penelitian ini 

adalah Jargon partai politik yang ada di Surabaya.Peneliti menyimak dan 

mengamati objek penelitian untuk kemudian dianalisis. Menurut Mahsun 

(2005:92), metode pemerolehan data demikian disebut dengan metode simak. 

Peneliti tidak terlibat langsung dalam observasi. Peneliti mengambil data dengan 

cara mengamati jargon-jargon yang digunakan para partai politik  yang terdapat 

pada baliho-baliho dan iklan yang disiarkan di televisi. 

Data diperoleh dengan cara melihat video iklan partai politik dan calon 

anggota Legislatif pada youtube, brosur, gambar baliho yang diperoleh dari 

google, sehingga secara keseluruhan baik visual maupun audio dapat diperoleh. 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penelitian karena data 

yang diperoleh dapat diputar ulang sesuai dengan kehendak peneliti. Menurut 

Mahsun (2005:93), teknik pemerolehan data demikian disebut dengan teknik 

rekam. 

Objek penelitian dipilih berdasarkan karakteristik yang diperlukan dalam 

penelitian. Objek penelitian yang dipilih adalah jargon partai politik  yang 

memiliki susunan kata atau bahasa yang unik dan memiliki latar belakang sosial 

bahasa tersebut muncul. Pengamatan dilakukan pada beberapa partai politik dan 

calon anggota legislatif tertentu berdasarkan fenomena “perang politik” yang 

dilakukan oleh beberapa partai politik demi mendapatkan dukungan yang lebih 
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besar dari masyarakat, mengingat berkurangnya antusiasme masyarakat dalam 

memberikan hak suara mereka dalam Pemilu legislatif.  

 

1.7.2 Metode Analisis Data 

Analisis dilakukan berdasarkan objek penelitian.Pada tahapan metode 

analisis data, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) data yang telah 

terkumpul dari penyimakan dicatat sesuai dengan partainya masing-masing; (2) 

mengurutkan susunan peringkat partai politik sesuai dengan perolehan suara pada 

tingkat nasional; (3) Data pada objek penelitian yang berupa 

jargondikelompokkan atau dibedakan antara jargon utama partai dan jargon yang 

digunakan pada media untuk kampanye Pemilu legislatif; (4) Jargon dianalisis 

satu per satu sesuai dengan teori yang ada untuk mempermudah analisis data.  

 

1.7.3 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data  

Pemaparan hasil analisis data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan metode formal adan informal. Metode penyajian formal adalah perumusan 

dengan menggunakan tanda atau lambang-lambang; sedangkan metode penyajian 

data informal menggunakan perumusan kata-kata biasa, walaupun dengan 

terminologi yang sifatnya teknis. Penelitian ini menggunakan metode informal. 

Metode informal tampak pada sistematika penulisan yang menggunakan kata-kata 

biasa.  

Penyajian hasil analisis data pada penelitian ini dilakukan sesuai dengan 

rumusan masalah. Pertama, jargon dijelaskan bagaimana bentu-bentuk jargon 
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yang digunakan oleh partai politik pada pemilu legislatif tahun 2014 di Surabaya. 

Kedua, dijelaskan makna-makna jargon berdasarkan makna konseptual dan makna 

asosiasinya. Kemudian ketiga, jargon dijelaskan seuai dengan fungsinya yang 

bertujuan untuk memberikan suatu informasi pada masyarakat mengenai partai-

partai tertentu.  

 

1.8 Operasionalisasi Konsep  

Penelitian ini mengandung beberapa istilah yang dipandang perlu untuk 

dijelaskan. Konsep-konsep harus diperjelas karena penelitian tidak dapat 

dilaksanakan hanya menggunakan konsep yang bersifat umum. Oleh karena itu, 

konsep yang bersifat umum ini harus diperinci ke dalam definisi kerja. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman pengertian, maka akan 

dijelaskan istilah-istilah tersebut ialah:  

Bentuk : Merupakan penampakan atau rupa dari satuan 

bahasa (Kridalaksana, 2001: 28). 

Jargon  : Variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh       

kelompok-kelompok sosial tertentu.  

Fungsi bahasa  : Alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, 

konsep, dan perasaan manusia, baik secara tertulis 

maupun lisan.  

Pemilu : Pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh 

rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat, 

dan sebagainya). 
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Legislatif  : Dewan yang berwenang untuk membuat undang-

undang. 

Partai Politik  : Perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan 

ideologi politik pertentu.  

 

1.9  Sistematika Penelitian  

Penelitian ini disusun dalam empat bab. Hasil penelitian dilaporkan secara 

berturut-turut dibagi menjadi bagian pendahuluan, gambaran umum objek 

penelitian, temuan dan analisis data serta diakhiri dengan penutup. Sistematika 

penyajian laporan hasil penelitian secara rinci adalah sebagai berikut:  

Bab I berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

operasional konsep, jadwal kegiatan, metode penelitian dan sistematika penelitian.   

Bab II berisi tentang gambaran objek penelitian, meliputi bahasa jargon, 

Pemilu Legislatif, dan jargon-jargon yang digunakan pada saat kampanye Pemilu 

Legislatif. 

Bab III berisi tentang temuan dan analisis data. Temuan dan analisis data 

disajikan berdasarkan tiap objek penelitian. Dianalisis berdasarkan rumusan 

masalah yang terdiri dari tiga poin yaitu; bentuk jargon, makna jargon, dan fungsi 

jargon.  

Bab IV merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran penelitian. 
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