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ABSTRAKSI 

ANALISIS DIKSI DAN GAYA BAHASA ANAFORA  

PADA IKLAN PRODUK UNILEVER INDONESIA  

DI TELEVISI 

 
 

  

 Suci Tohari. A 310 080 137. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 

dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UMS. 2012. 81 halaman. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan diksi atau pilihan kata dalam 

iklan produk unilever.  (2) Mendeskripsikan gaya bahasa anafora dalam iklan 

produk unilever. (3) mendeskripsikan fungsi kalimat dalam iklan produk unilever. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

dengan teknik pustaka, teknik simak, dan metode catat. Teknik pustaka  adalah 

usaha untuk mencari sumber data tertulis maupun lisan yang bersifat 

dokumentasi. Teknik simak adalah teknik penyediaan data dengan melakukan 

penyimakan penggunaan bahasa, sedangkan teknik catat adalah teknik lanjutan 

simak yaitu dengan mencatat hasil penyimakan baik secara tertulis maupun lisan 

iklan produk unilever di televisi. Langkah selanjutnya data diklasifikasikan sesuai 

dengan masalah yang dibahas mengenai pilihan kata/ diksi, gaya bahasa anafora, 

dan fungsi kalimat dalam iklan produk unilever. Berdasarkan hasil analisis diksi, 

gaya bahasa anafora, dan fungsi kalimat pada iklan produk unilever di televisi,  

ada 3 simpulan yang dapat penulis disajikan: (1) Jenis diksi pada iklan produk 

unilever di televisi dapat dikelompokkan sebagai berikut: a) Pemakaian Kata 

Tutur sebanyak 4 data, b) Pemakaian kata ganti orang sebanyak 3 data, c) 

Pemakaian Istilah Asing terdiri atas: 1) pemakaian bahasa inggris sebanyak 12 

data, 2) pemenggalan konsonan di awal kata sebanyak 1 data, 3) pemakaian 

istilah singkat sebanyak 4 data, d) Pemakaian kata umum dan kata khusus 

sebanyak 3 data, f) pemakaian kata konotaktif sebanyak 1 data. (2) gaya bahasa 

anafora sebanyak 13 data. (3) Fungsi kalimat pada iklan produk unilever di 

televisi dikelompokkan sebagai berikut: a) kalimat berita sebanyak 4 data, b) 

kalimat tanya sebanyak 6 data, c) kalimat perintah yang meliputi kalimat perintah 

ajakan sebanyak 4 data, dan d) kalimat seruan sebanyak 2 data.  

 

Kata kunci : Diksi, gaya bahasa anafora, fungsi kalimat, iklan produk unilever. 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan  

  Iklan bukan lagi merupakan hal yang baru. Bisa dikatakan iklan 

telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang kehadirannya 

nyaris tidak pernah kita sadari bahwa iklan ada di segala tempat, bahkan di 

lingkungan sekeliling. Dengan nada membujuk diberinya seseorang pesan-

pesan, baik lisan maupun tertulis agar membeli barang dan jasa yang 

ditawarkan. Iklan dapat memberikan informasi dan petunjuk tentang barang 

dan jasa yang mungkin bermanfaat bila calon konsumen hendak 

mengadakan pembelian suatu barang dan jasa. 

  Wujud iklan dapat berupa gambar, foto, dan kata-kata bahkan 

gabungan dari keduanya. Mengingat bahwa iklan yang berupa gambar atau 

foto tanpa disertai kata-kata penjelas akan terasa sulit untuk dimengerti oleh 

konsumen yang menjadi sasaran iklan, maka peneliti beranggapan bahwa di 

dalam iklan, tuturan atau kata-kata adalah yang paling efektif untuk 

menggambarkan dan mengungkapkan ide yang ingin disampaikan agar 

terdapat kesamaan penafsiran antara pembuat iklan dan sasaran iklan, 

sehingga tujuan diadakannya dapat tercapai.  

  Widia Kurnia mengatakan bahwa Televisi adalah sebuah media 

telekomunikasi terkenal yang digunakan untuk memancarkan dan menerima 

siaran gambar bergerak, baik itu yang monokrom (hitam putih) maupun 

warna, biasanya dilengkapi oleh suara. Televisi merupakan media modern di 

era masa kini. Televisi merupakan salah satu media penyampai pesan. Salah 

satu bentuk pesan yang disampaikan  yakni melalui iklan yang ditayangkan 

sebagai jeda dalam sebuah acara station televisi. Iklan ditayangkan dengan 

tujuan mempengaruhi masyarakat agar membeli atau mengkonsumsi produk 

yang telah ditawarkan. Produk yang paling banyak ditawarkan seperti 

makanan, kebutuhan rumah tangga, dan produk-produk kecantikan.  

  PT Unilever Indonesia yang telah mengeluarkan berbagai macam 

produk untuk kebutuhan harian masyarakat Indonesia. Sebagian besar iklan 

yang ditayangkan dalam televisi adalah produk-produk unilever. Sebuah 

Perusahaan yang berdiri Tahun 1930 bermarkas di Rotterdam, Belanda 

http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Monokrom&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna


menawarkan beberapa produk makanan, minuman, pembersih dan 

konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah: surf, 

Sunsilk, Dove, dan Clear. 

  Chaer (1994:51) mengatakan bahwa Bahasa itu unik, unik berarti 

mempunyai ciri khas yang spesifik dan tidak dimiliki oleh bahasa lain. Oleh 

karena itu tidak ada bahasa yang lebih tinggi dari bahasa lain. Sebagai 

contoh iklan yang ditawarkan oleh Unilever pada masyarakat dengan bentuk 

Bahasa yang memiliki ciri khusus yakni dengan meyakinkan konsumen agar 

tertarik, misalnya saja gaya bahasa yang disampaikan dengan bahasa tidak 

baku atau lebih dikenal dengan kata tutur, seperti kata „bikin‟ dalam kalimat 

“wangi seksinya bikin bidadari lupa diri” kalimat tersebut muncul pada 

iklan produk Axe deodorant body spray.  

  Gaya bahasa yang unik tersebut mampu membius para konsumen 

karena rasa keingintahuan serta ketertarikannya maka timbullah rasa ingin 

memiliki produk yang ditawarkan. Kekhasan bahasa iklan antara lain 

singkat, padat, jelas, dan menarik. Maka dari itu diperlukan pemilihan kata 

yang tepat dan gaya bahasa (cara menggunakan bahasa) untuk menghasilkan 

iklan yang menarik serta didukung peragaan oleh model iklan dengan 

penyampaian pesan yang sangat bervariasi. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti berusaha mengembangkan sebuah penelitian mengenai analisis diksi 

(pemilihan kata) dan gaya bahasa anafora pada iklan produk Unilever 

Indonesia di televisi. Dalam penelitian ini dicoba dihadirkan objek kajian 

yang berbeda, yaitu iklan. 

2. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

 Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi 

 kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

 berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

 diamati. Penelitian ini lebih menekankan pada pemakain gaya bahasa dan 

 pilihan kata. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, 



 untuk mengetahui makna yang kebenaran data, dan meneliti sejarah 

 perkembangan.  

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus atau kajian 

penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan diksi, gaya 

bahasa anafora, dan fungsi kalimat pada iklan produk unilever Indonesia 

di televisi. 

c. Data dan Sumber data 

Data dalam penelitian ini adalah diksi dan gaya bahasa anafora 

pada iklan produk unilever Indonesia di televisi. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah Sumber data diambil dari Iklan-iklan yang 

ditayangkan oleh stasiun penyiaran televisi RCTI, Indosiar, SCTV, 

ANTV, TPI, Trans, dan Trans 7. Pemilihan stasiun ini karena ketujuh 

stasiun televisi tersebut merupakan stasiun televisi swasta yang 

menayangkan iklan. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi 

 pustaka, simak, kemudian teknik lanjutan yaitu teknik catat (Mahsun, 

 2007: 92-93).  

1. Teknik studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mencari 

sumber-sumber data tertulis maupun lisan yang bersifat dokumentasi. 

Data itu berupa buku yang berhubungan langsung dengan objek 

penelitian. 

2. Teknik simak merupakan metode yang digunakan dalam penyediaan 

data dengan cara peneliti melakukan penyimakan penggunaan bahasa. 

3. Teknik catat adalah teknik lanjutan simak yaitu dengan mencatat hasil 

penyimakan baik secara tertulis maupun lisan. Teknik ini mempunyai 

peran efektif dalam penerapanya karena pencatatan atau perekaman 

dari hasil penyimakan tertulis maupun lisan dapat membantu dalam 

penyediaan data.  

 



e. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan metode agih. Penelitian ini 

menggunakan metode agih karena alat penentunya berada di bagian 

bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 1993: 13-15). Metode 

agih dilakukan dengan teknik dasar bagi unsur langsung. Teknik dasar 

bagi unsur adalah teknik dasar metode agih yang cara kerjanya dengan 

cara membagi satuan lingual yang datanya menjadi beberapa bagian.  

f.  Penyajian Hasil Analisis Data 

 Penyajian hasil analisis dalam penelitian ini menggunakan metode 

penyajian analisis secara informal. Metode penyajian analisis secara 

informal maksudnya perumusan dengan kata-kata biasa (Sudaryanto, 

1993: 145). 

3. Hasil dan pembahasan 

1. Hasil  

b. Pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam iklan produk Unilever 

Indonesia antara lain: 

1. pemakaian kata ganti orang, seperti aku, kamu, dan dia  

2. pemakaian istilah asing (bahasa ingris), seperti spotless white uv, 

entertainer, sensation, fans, oil control dsb. 

3. pemenggalan konsonan di awal kata, seperti pada kata Gak terjadi 

penanggalan konsonan /n/ dan /g/,  pada kata aja terjadi penanggalan 

konsonan /s/. Peristiwa ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Nggak  [n] [g] gak  gak 

Saja  [s] aja  aja 

4. pemakaian istilah singkat, seperti kata mutahir : modern atau terbaru, 

efektif: membawa hasil, evolusi: perubahan secara berangsur dan 

perlahan, dan kalsium: logam putih menyerupai Kristal. 

5.  pemakaian kata tutur, seperti kata Cuma, bikin ,kog, trus, abis, pake, 

dan dapet. 



6. pemakaian kata umum dan khusus, seperti kata warna mencakup 

warna merah, coklat, dan putih. Kata baju mencakup pakaian, kata 

piring merupakan salah satu peralatan dapur dan kata daun 

mencakup jenis-jenis daun. 

7. pemakaian kata konotaktif, seperti  Baru axe deodorant body spray. 

Wangi seksinya bikin bidadari lupa diri. Kata yang dicetak tebal 

merupakan kata konotatif. 

c. Pemakaian gaya bahasa anafora dalam iklan produk Unilever Indonesia 

berfungsi sebagai penekanan suatu produk, penegasan, memberitahukan 

pada konsumen, dan gaya bahasa tersebut dibubuhkan untuk menambah 

kemenarikan serta meyakinkan konsumen atas produk atau jasa yang 

ditawarkan. Contoh gaya bahasa anafora yang merupakan pengulangan 

kata pertama pada kalimat berikutnya atau selanjutnya. 

Data 03 

 Pond’s oil control (Ff/ 03) 

 Hah…kulit berminyak. 

 Hey…..jangan panik.  

 Pond‟s oil control baru dengan mineral clean. kulitku bebas kilap. 

 Bebas kilap sepanjang hari. 

Data 04 

 Molto ultra (Pp/ 04) 

 Wangi parfum ini, selalu membawa kenangan itu. Baru molto 

 ultra sensation, sensasi kesegaran wangi parfum tahan lama. Baru 

 molto ultra sensation. 

 

 Kata yang di cetak tebal pada kalimat di atas merupakan gaya 

bahasa anafora. 

d. Fungsi kalimat dalam iklan produk Unilever antara lain menyatakan 

1. pernyataan, seperti contoh  

 Clear ( S1/02) 

Entertainer itu tidak Cuma didengar, tapi juga dilihat. Rambut sering 

distling bisa bikin gatel, ketombean trus rontok. Gawat. Apa lagi tiap 

abis manggung pasti dicari fans. Tidak seperti shampoo lain Clear 



punya teknologi baru yang menguatkan kulit kepala dan 

mengatasi semua masalahnya. Sejak pakai clear ketombe dan 

rambut rontok, beres. Rock an roll trus. Aku pilih clear, kamu? 

 Kata yang dicetak tebal pada iklan di atas merupakan kalimat 

berita atau pernyataan.  

2. Pertanyaan, seperti contoh  

 Citra (Hb/01) 

Siapa yang mau tebak warna dengan bu guru? 

Saya……… 

Ini warna apa ? 

Merah …yee. 

Coklat, coklat. 

Ne cobain dech citra spotless white UV dengan kandungan ekstra 

beras jepang. Menyamarkan noda hitam dan melindungi kulit dari 

tanda penuaan akibat sinar matahari. 

Putih…..Awali  cantikmu. Baru citra Spotless white UV. 

 

Kalimat pertanyaan dalam penelitian ini biasanya di tandai dengan 

kata  bagaimana, mengapa, apa, dan siapa. 

3. Permintaan, kalimat permintaan atau perintah meliputi perintah 

langsung dan tidak langsung. 

   Citra ( Hb/01) 

Siapa yang mau tebak warna dengan bu guru? 

Ini warna apa ? 

Merah …yee. 

Coklat, coklat. 

Ne cobain dech citra spotless white UV dengan kandungan ekstra 

beras jepang. Menyamarkan noda hitam dan melindungi kulit dari 

tanda penuaan akibat sinar matahari. 

Putih…..Awali  cantikmu. Baru citra Spotless white UV. 

 

Pada iklan di atas terdapat kalimat “ne cobain dech citra 

spotless white UV dengan kandungan ekstra beras Jepang”. 

Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah/ permintaan (imperatif). 

Kalimat tersebut menyuruh seseorang untuk mencoba produk baru 

citra spotless white UV yang mengandung ekstra beras Jepang. 



4. Seruan, kalimat ini merupakan pengungkapan rasa kaget dan secara 

spontan terucapkan. Seperti contoh berikut: 

 Pond’s oil control (Ff/03) 

Hah…kulit berminyak 

Hey…..jangan panik  
Pond‟s oil control baru dengan mineral clean kulitku bebas kilap. 

Bebas kilap sepanjang hari. 

 

 Kalimat kesatu dan kedua pada iklan di atas termasuk kalimat 

seruan seruan (ekslamatif). Kalimat seruan (ekslamatif) adalah kalimat 

yang diungkapkan karena rasa kaget sehingga menimbulkan reaksi spontan 

penutur. Kalimat “hah…kulit berminyak”, kalimat tersebut 

merupakan ungkapan rasa kaget seseorang karena melihat kulitnya 

berminyak. Selain itu, kalimat “hey, jangan panik” merupakan 

seruan karena reaksi spontan dengan keluhan seseorang.  

b. Pembahasan  

  Penelitian Heru Purwanto (2010) berjudul ″Analisis Diksi dan 

Gaya Bahasa terhadap Pidato Soekarno Tanggal 1 Juni 1945″. Disimpulkan 

bahwa pidato Soekarno 1 Juni 1945. Temuan yang didapat berupa kekhasan 

diksi ditunjukkan dengan penggunaan ungkapan dan simbol yang tepat dan 

bervariatif, pemakaian berbagai istilah dari bahasa asing, dan berbagai 

ungkapan yang sengaja dilebih-lebihkan untuk menguatkan makna. 

Penelitian ini menganalisis diksi dan gaya bahasa anafora pada iklan produk 

Unilever Indonesia di televisi. Temuan yang didapat berupa diksi atau 

pilihan kata tutur, kata umum dan khusus, kata konotaktif, pemenggalan 

konsonan pada awal kata,  kata ganti orang, dan istilah singkat. 

4. Penutup  

Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam iklan produk Unilever 

Indonesia antara lain: pemakaian kata ganti orang sebanyak 3 data, 



pemakaian istilah asing (bahasa ingris) sebanyak 12, pemenggalan 

konsonan di awal kata sebanyak 1 data, pemakaian istilah singkat 

sebanyak 4 data, pemakaian kata tutur sebanyak 4 data, pemakaian kata 

umum dan khusus sebanyak 3 data, dan pemakaian kata konotaktif 

sebanyak 1 data.   

2. Pemakaian gaya bahasa anafora dalam iklan produk Unilever Indonesia 

berfungsi sebagai penekanan suatu produk, penegasan, memberitahukan 

pada konsumen, dan gaya bahasa tersebut dibubuhkan untuk menambah 

kemenarikan serta meyakinkan konsumen atas produk atau jasa yang 

ditawarkan. Pemakaian gaya bahasa anafora pada iklan unilever dalam 

penelitian ini sebanyak 13 data. 

3. Fungsi kalimat dalam iklan produk Unilever antara lain menyatakan 

pernyataan sebanyak 4 data, pertanyaan sebanyak 6 data, permintaan 

sebanyak 4 data dan seruan sebanyak 2 data. Fungsi kalimat ini 

dimaksudkan menambah kemenarikan dan penekanan produk yang 

ditawarkan. Kalimat-kalimat tersebut mengandung maksud atau tujuan 

tertentu, misalnya kalimat tersebut bermaksud memerintah, memberikan 

informasi, menyatakan berita dan seruan produk-produk yang 

ditawarkan. 

b. Saran  

   Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukan berbagai saran 

antara lain:  

1. Kepada Pembuat Iklan 

 Sebaiknya para pembuat iklan dalam membuat iklan menghindari 

kata- kata yang vulgar atau mengarah ke pornografi serta menghindari 

pemakaian kata-kata yang melecehkan produk lain, karena iklan tidak 

hanya dikonsumsi atau dilihat oleh orang dewasa saja, tetapi dinikmati 

oleh masyarakat luas. 

2. Kepada Konsumen 



   Konsumen sebaiknya jangan mudah percaya pada kata-kata iklan, 

karena  kata-kata dalam iklan bersifat merayu dan terlalu dibesar-besarkan 

tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada, karena kata itu sengaja 

dibuat oleh pembuat iklan untuk menarik dan meyakinkan konsumen 

untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk para 

konsumen pakailah produk dalam negeri sendiri karena produk dalam 

negeri tak kalah berkualitas dengan produk impor. 

3. Kepada pembaca 

     Penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga masih banyak 

kekurangan yang perlu dimaklumi. Penelitian ini sangat sederhana tetapi 

penulis berusaha menuangkan pemahamanya dalam karya ini. Penelitian 

ini diharap dapat menambah khasanah pengetahuan dan informasi para 

pembaca. 
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