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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Bahasa yang pada dasarnya digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. 

Selain digunakan sebagai komunikasi sehari-hari bahasa juga digunakan sebagai 

alat komunikasi untuk kegiatan politik dan kegiatan lain, karena bahasa merupakan 

alat komunikasi yang sangat penting dalam kegiatan apapun. Hal ini terjadi karena 

bahasa memiliki daya tarik yang cukup baik bagi setiap pendengarnya. Bahasa juga 

dapat mempengaruhi sebuah pola pikir seseorang. Penggunaan bahasa dalam 

kegiatan politik memang sudah tidak diragukan lagi, sebab sorang politisi tentu 

berusaha bekerja keras untuk mendapatkan sebuah dukungan dari masyarakat 

melalui bahasa dalam percakapan politik.  

Bahasa digunakan untuk mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah debat. 

Hal ini tentu dibutuhkan kecerdasan pemakaian bahasa oleh masing-masing 

pasangan calon. Pemakaian bahasa dalam debat berkaitan erat dengan penggunaan 

gaya bahasa. Chaer, (2012:32) berpendapat bahwa bahasa adalah lambang bunyi 

arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, 

berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Seseorang akan memperoleh gaya 

bahasa yang akan menjadi ciri khas orang tersebut.  

Gaya bahasa yang biasa disebut dengan style merupakan bentuk cara 

pengungkapan pikiran melalui bahasa dimana penyampaian bahasa tersebut 

melibatkan sebuah bentuk nyata situasi atau kondisi jiwa dan kepribadian seseorang 

dalam menggunakan bahasa. Desi, (2017:377) berpendapat bahwa gaya bahasa 

merupakan bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya 
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pemakaian kata, frasa atau klausa tertentu untuk menghadapi hierarki kebahasan, 

baik pada tataran pilihankata secara individu, frasa, klausa, kalimat wacana secara 

keseluruhan.  

 Gaya bahasa tentu memberikan sebuah efek yang mengena di hati dan 

pikiran seseorang. Hal ini diperlihatkan seseorang melalui ungkapan secara lisan 

maupun tulisan dimana nantinya akan menimbulkan sebuah reaksi pembaca berupa 

tanggapan. Penyampain bahasa dalam disituasi debat tentunya seseorang akan 

memperlihatkan gaya bahasa yang akan digunakan untuk pertahanan diri dan 

digunakan para masing-masing calon untuk bisa unjuk diri. Memang dalam sebuah 

debat tidak selalu menggunakan semua gaya bahasa akan tetapi hanya beberapa 

saja.  

 Penggunaan gaya bahasa memang lebih identik dengan ciri khas seseorang 

dalam menyampaikan sebuah komunikasi verbal. Penyampainnya tentu sangat 

beragam, dengan banyaknya bentuk atau wujud gaya bahasa seseorang memiliki 

daya tarik tersendiri. Gaya bahasa memang sangat banyak, akan tetapi dalam 

penelitian ini hanya mengarah pada gaya bahasa berdasarkan langsung dan tidaknya 

makna. Indah, (2018:602) berpendapat bahwa secara garis besar gaya bahasa dibagi 

atas empat jenis, penegasan, pertentangan, perbandingan, dan sindirian. Kempat 

jenis itu merupakan pengelompokan jenis dari gaya bahasa, gaya bahasa tersebut 

memiliki berbagai banyak kegunaannya.  

Penggunaan gaya bahasa memang sangat identik dengan ciri khas dan 

pemikiran seseorang, oleh karena itu gaya bahasa digunakan untuk mengungkapkan 

apa yang ada dalam benak masing-masing calon. Memang dalam penggunaan gaya 

bahasa tidak bisa diartikan hanya menggunakan gaya bahasa yang hanya sekedar 
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menggunakan bahasa, melainkan tentu ada cara dan juga tahap dalam 

penyampaiannya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Keraf, 2009:113) gaya 

bahasa memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan 

seseorang mempergunakan bahasa itu. Semakin baik gaya bahasanya semakin baik 

pula penilaian orang terhadapnya begitupun sebaliknya. Penelitian ini terdapat dua 

gaya bahasa yang mendominasi percakapan dalam situasi debat tersebut yakni, gaya 

bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. 

Gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa yang diartikan menurut nilai 

lahirnya, jadi tidak ada usaha untuk menyembunyikan sesuatu didalamnya. 

Sedangkan untuk gaya bahasa kiasan yakni gaya bahasa yang dilihat dari segi 

makna tidak dapat ditafsirkan sesuai dengan kata-kata yang membentuknya. Orang 

harus mencari makna diluar rangkaian atau kalimatnya. Kedua gaya bahasa itu akan 

membantu dalam analisis percakapan debat agar masing-masing calon bisa 

mempertahankan bahasa untuk memikat setiap orang melalui gaya bahasanya.  

Debat adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk 

menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi untuk memutuskan suatu 

permasalahan dan perbedaan. Terkait debat semua orang pasti sudah pernah 

melakukan debat. Debat dilakukan bertujuan untuk mencari mufakat secara 

bersama. Debat juga biasanya ditujukan untuk menyampaikan sebuah pernyataan 

yang ditujukan kepada seseorang untuk memberikan pemahaman dan berpikir n   

kritis terhadap penyampaian debat. Pemahaman yang dimaksudkan yakni 

menyampaikan bentuk komunikasi debat yang jelas dan mudah dipahami oleh 

semua orang, sedangkan untuk berpikir kritis tentu bertujuan untuk memberikan 

tanggapan yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Penggunaan bahasa debat juga 



4 
 

 
 

harus umum dan mudah dimengerti. Debat tidak selalu berisi tentang perbincangan 

yang bersifat menjatuhkan, debat yang dimaksudkan yakni membincangkan 

persoalan progres ke depan yang akan dipecahkan secara bersama dengan mencari 

jalan keluar terkait permasalah-permasalahan yang sedang terjadi. Adanya gaya 

bahasa langsung dan tidaknya makna tersebut nantinya akan mempermudah 

pembaca dan juga pendengar akan mempermudah dalam menafsirkan sebuah 

pernyataan yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon.  

Seseorang menyampaikan ujaran debat tentunya akan mengutamakan 

penyampaian debat secara tegas, lugas, dan sesuai dengan apa yang sedang terjadi 

saat ini. Sama halnya penyampaian debat yang akan dilakukan dalam  Pemilihan 

Calon Gubernur Jawa Timur 2018. Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 

dilaksanakan sebanyak tiga kali. Pelaksanaan debat pablik Pemilihan Gubernur 

Jawa Timur 2018 pertama yakni pada tanggal 10 April 2018, debat yang dilakukan 

di Surabaya dengan mengusung tema “Kesejahteraan Masyarakat” dari masing-

masing melakukan debat dengan sangat kondusif. Debat yang dilakukan tidak 

saling menjatuhkan melainkan seperti bertukar pendapat untuk saling melengkapi 

progres yang akan dicanangkan oleh masing-masing pasangan. Perdebatan 

berlangsung sangat tertib dan teratur.  

Pelaksanaan debat publik Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 kedua 

yakni dilaksanakan di Surabaya pada 8 Mei 2018 dengan mengusung tema 

“Ekonomi dan Pembangunan”. Tema debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 

ini akan memaparkan berbagai persoalan terkait perekonomian masyarakat Jawa 

Timur dan pembangunan infrastruktur perekonomian Jawa Timur agar stabil. Sesuai 

dengan tema tersebut dari masing-masing pasangan calon Gubernur melakukan bentuk 
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argumentnya dengan sangat tegas terkait semakin berkurangnya sumber pangan 

terutama pada pertanian yang ada di Jawa Timur dan penggunaan lahan subur yang 

semakin berkurang. Masing-masing pasangan calon Gubernur Jawa Timur berdebat 

sesuai dengan aturan dan berpendapat yang akurat serta meyakinkan masyarakat terkait 

ekonomi dan pembangunan. Permasalahan yang muncul terkait ekonomi dan 

pembangunan membuat masing-masing calon memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan komitmen terhadap pertanian dan ketahanan pangan mengingat bahwa 

Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional.  

Pelaksanaan Debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang ketiga yakni 

dilakukan pada tanggal 23 juni 2018. Debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang 

ke tiga ini mengusung tema “Tata Kelola Pemerintan dan Pelayanan Publik” . 

Sesuai dengan tema yang diangkat masing-masing dari calon pasangan Gubernur 

Jawa Timur ini menyampaikan beberapa bentuk realita permasalahan yang terjadi 

di Jawa Timur. Permasalahan yang terjadi itulah nantinya akan disampaikan oleh 

masing-masing calon Gubernur dan memberikan solusi terkait permasalahan yang 

sedang terjadi di Jawa Timur. Masing-masing calon Gubernur Jawa Timur nantinya 

akan memberikan suatu bentuk progres pemerintahan berdasarkan visi dan misi dari 

masing-masing kandidat. Pendapat yang membangun dan juga sanggahan yang 

mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutkan terus dilontarkan dari kedua 

calon pasangan Gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa debat pemilihan gubernur 

ini memasuki sesi terakhir dan juga sesi penentuan untuk meyakinkan kepada 

masyarkat bahwasannya siapa yang akan menjadi gubernur Jawa Timur untuk 

periode lima tahun kedepan.   
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Berangkat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rihi (2010) yang 

berjudul Analisisi Gaya Bahasa dan Nilai-nilai Pendidikan Novel Sang Pemimpi 

Karya Andrea Hirata. Persamaan dari penilitian ini terdapat pada teori gaya bahasa. 

Teori gaya bahasa yang digunakan dalam penelitian terdahulu yakni berdasarkan 

langsung dan tidaknya makna. Perbedaannya ini terletak pada teknis analisisnya 

untuk penelitian terdahulu ini mengelompokkan ke dalam majas perbandingan, 

pertentangan, perulangan, dan bertautan. Berdasarkan gaya bahasa tersebut muncul 

permasalah yang diambil dalam penelitian terdahulu, bahwa adanya kurangnya 

minat baca terhadap sebuah novel sehingga penelitian ini megambil teori gaya 

bahasa untuk mempermudah dalam memaknai sebuah karya satra novel. Hasil dari 

penelitian terdahulu berupa analisis novel berdasarkan majas perbandingan, 

pertentangan, perulangan, dan bertautan yang dikaitkan dengan gaya bahasa 

berdasarkan langsung dan tidaknya makna.  

Indah (2018) berjudul Penggunaan Gaya Bahasa pada Debat Perdana 

Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2017-2020 . Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelunya terletak pada teori yang diambil. Teori yang diambil peneliti 

terdahulu menggunakan gaya teori gaya bahasa berdasarkan langsung dan tidaknya 

makna. Perbedaanya terletak pada pengelompokan gaya bahasa, pengelompokan 

gaya bahasa yang digunakan peneliti dikelompokkan pada majas perbandingan, 

pertentangan, perulangan, dan bertautan. Berdasarkan penlitian yang diambil 

peneliti permasalahan yang ada dalam penelitian terdahulu, bahwa banyak 

penggunaan gaya bahasa yang tidak tepat yang digunakan dalam penyampaian 

debat. Oleh karena itu peneliti mengambil gaya bahasa dalam debat dengan tujuan 

menggunakan argumen yang baik dan benar saat debat berlangsung. Hasil dari 
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penelitian terdahulu berupa analisis transkrip debat berdasarkan majas 

perbandingan, pertentangan, perulangan, dan bertautan yang dikaitkan dengan gaya 

bahasa berdasarkan langsung dan tidaknya makna.  

 Purwati (2018) berjudul Menganalisis Gaya Bahasa Metafora dalam Novel 

Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata. Persamaan penelitian kurang lebih sama 

dengan penelitian terdahulu yang sudah di bahas oleh peneliti sebelumnya. 

Persamaan muncul pada gaya bahasa langsung dan tidaknya makna. Untuk 

perbedaannya terlihat jelas pada data yang diambil dan cara analisis yang 

digunakan. Permasalahan yang muncul pada penelitian terdahulu ini untuk 

menangani kesenjangan masyarakat yang ada di Indonesia, kemudian mengkaitkan 

permasalahan kedalam novel “Laskar Pelangi”. Peneliti terdahulu mengambil gaya 

bahasa dengan tujuan bahwa indonesia mampu menangani kesenjangan sosial yang 

ada di masyarakat melalui sebuah karya sastra. Hasil dari penelitian terdahulu 

berupa novel yang dikaitkan dengan gaya bahasa berdasarkan langsung dan 

tidaknya makna.  

Berdasarkan penelitian terdahulu pada penelitian ini tentu juga akan 

menyinggung analisis gaya bahasa. Gaya bahasa dalam penelitian ini berupa wujud 

gaya bahasa kiasan dan retoris dalam debat pemilihan calon gubernur Jawa Timur 

2018. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada data 

yang akan di analisis. Selain itu cara analisis yang dilakukan peneliti berbeda, 

perbedan itu terletak pada instrumen penelitian, korpus dan hasil penelitian. 

Persamaan penelitian ini dengan peneletian terdahulu terletak pada teori. Teori 

tersebut yakni gaya bahasa berdasarkan langsung dan tidaknya makna. 
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Pengambilan teori gaya bahasa tentu dikaitkan dengan fenomena permasalahan 

yang ada pada masyarakat sekitar.  

Permasalahan yang muncul pada penelitian ini banyak masyarakat yang 

hanya beranggapan bahwa debat merupakan suatu bentuk penyampaian argumen 

saja dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan debat. Oleh karena itu 

peneliti mengambil gaya bahasa retori dan kiasan agar masayarakat umum 

memahami bahwa, debat bukan semata digunakan untuk ajang unjuk kemampuan 

berargumen yang baik saja. Melainkan dari argumen debat yang disampaikan 

pasangan calon gubernur Jawa Timur 2018, masyarakat bisa menangkap banyak 

hal. Mulai dari mudah memahami argumen debat dengan tepat, bisa menangkap 

apa yang disampaikan pasangan calon sesuai dengan kenyataan, bisa berfikir kritis 

dan tentunya masyarakat bisa menentukan pemimpin yang tepat sesuai denagan 

pemahaman yang tepat. Agar masyarakat umum tidak salah memilih pemimpin 

yang tepat untuk berkembangnya Jawa Timur lima tahun kedepan. Hasil penelitian 

ini berupa analisis gaya bahasa kiasan dan retoris yang terdapat pada debat 

pemilihan calon gubernur Jawa Timur 2018.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud gaya bahasa retoris  

dan gaya bahasa kiasan dengan maksud, agar masyarakat mampu memahami 

argumen dalam debat pemilihan calon gubernur Jawa Timur 2018. Adanya gaya 

bahasa retoris dan juga gaya bahasa kiasan nantinya akan membantu masyarakat 

umum, baik sekolah dan juga mahasiswa agar tidak beranggapan bahwa debat 

hanya digunakan sebagai ajang bahan adu domba yang tidak bermakna dan tidak 

memberikan manfaat positif  didalamnya. Oleh karena itu penilti mengambil gaya 



9 
 

 
 

bahasa retoris dan juga kiasan untuk mempermudah dalam memahami maksud 

penyampaian debat.  

Sebuah komunikasi bisa dikatakan berhasil jika apa yang diucapakan oleh 

penutur dan mitra tutur mampu tersampaikan dengan baik. Menggunakan gaya 

bahasa sangat penting dalam menentukan kebenaran suatu ujaran yang disampaikan 

oleh penutur, sehingga apa yang akan disampaikan oleh calon gubernur nanti bisa 

ditangkap dengan benar oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini di beri judul “Gaya Bahasa dalam Debat Pemilihan Gubernur Jawa 

Timur 2018”  

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut.  

a. Bagaimana wujud gaya bahasa retoris dalam debat Pemilihan Gubernur Jawa 

Timur 2018?  

b. Bagaimana wujud gaya bahasa kiasan dalam  debat Pemilihan Gubernur Jawa 

Timur 2018? 

1.3 Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan wujud gaya bahasa retoris dalam Pemilihan Gubernur Jawa 

Timur 2018?  

b. Mendeskripsikan wujud gaya bahasa kiasan dalam debat Pemilihan Gubernur 

Jawa Timur 2018? 
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1.4 Kegunaan penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak 

dan juga pembaca baik secara teoritis dan praktis. Secara teoritis menjelaskan 

kontribusi atau peran terhadap pengembangan teori yang di bahasa sesuai topik. 

Secara praktis bertujuan untuk penerapan hasil penelitian yang sudah di lakukan 

oleh peneliti, guna praktik pembelajaran yang bermanfaat bagi sekolah, guru, siswa 

dan peneliti lanjutan.  

a. Manfaat teoritis  

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait  teori gaya 

bahasa dalam debat kepada masyarakat luas, baik dalam lingkup sekolah, 

universitas dan umum. Penelitian ini tentu memberikan bentuk penelitian baru 

terkait ilmu bahasa stilististika, selain itu juga menambah serta melengkapi 

penelitian sebelumnya terkait tentang kebahasaan, khususnya dalam ilmu 

linguistik mengenai analisis stilistika.  

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa 

terutama dalam pembelajaran bahasa. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah wawasan dalam pembelajaran bahasa terutama kepada mahasiswa, 

serta menghapuskan paradigma bahwa bidang bahasa hanya mengkaji satuan 

gramatikal saja, tetapi bahasa juga mampu berbicara mengenai fenomena 

kebahasaan dalam bidang politik.  
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1.5 Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan penegasan pengertian atau makna definisi 

istilah yang dijelaskan dan lebih menekankan pada pengertian yang diberikan oleh 

peneliti.  

a. Gaya bahasa adalah wujud keaktifan seseorang dalam melibatkan gaya (style) 

berbahasa, untuk mengukur kualitas penggunaan bahasa dalam berkomunikasi 

dan penyampaianya berdasarkan dari ide pemikiran serta disampaikan secara 

tepat dan terarah. (Keraf, 2009:129) 

b. Gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dalam 

lisan dan tulisan dalam retorisnya atau dimana tujuannya untuk meyakinkan atau 

mempengaruhi penyimak dan pembaca. (Keraf, 2009:130)  

c. Gaya bahasa kiasan adalah gaya bahasa yang memberi rasa keindahan atau gaya 

bahasa yang dilihat dari segi makna tidak dapat ditafsirkan sesuai dengan kata-

kata yang membentuknya dan penekanan pada pentingnya suatu hal yang 

disampaikan.(Keraf, 2009:136)  

d. Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan 

saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Selain 

mempertahankan pendapat. Debat juga berupa perbedaan argument yang 

bertujuan untuk menegaskan suatu alasan-alasan di balik setiap sudut pandang 

seseorang (KBBI).  

 


