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ABSTRAK 

IDENTIFIKASI BENTUK GAYA  BAHASA DALAM KARIKATUR 

POLITIK  PADA INTERNET 

 

 

Dicky Priyo Ambodo, A 310090113, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 

Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

Tujuan penelitian ini adalah (1)Mendeskripsikan bentuk pemakaian gaya 

bahasa dalam karikatur politik pada media Internet. (2)Memaparkan maksud 

kalikatur pada media Internet dan untuk menggali tujuan penggunaan bahasa 

sindiran pada media Internet.Sumber data dalam penelitian ini adalahmedia 

internet. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan catat. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode padandanteknik dasar yang 

digunakan adalah teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). 

Hasil penelitian ini menunjukkanterdapat 6 gaya bahasa dalam karikatur 

politik pada media internet (1)Personifikasi,(2)Perumpamaan,(3)Depersonifikasi, 

(4)Anafora, (5)Sarkasme,(6)Metonimia.Dari  41 wacana karikatur politik 

terdapat 10 gaya bahasa ironi, 9 gaya bahasa anafora, 7 gaya bahasa metonimia, 

5 gaya bahasa sarkasme, 4 gaya bahasa perumpamaan, 3 gaya bahasa 

depersonifikasi, 1 gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa yang mendominasi 

dalam penelitian ini yaitu gaya bahasa ironi sebanyak 10 wacana. 

Kata Kunci: Identifikasi, Gaya Bahasa, Internet. 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Informasi sudah menjadi kebutuhan utama setiap manusia, dengan informasi 

orang bisa mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi di tempat lain. Media 

massa adalah salah satu sarana dalam mendapatkan informasi, media artinya alat 

komunikasi, sedangkan massa kependekan dari kata masyarakat (orang banyak), 

media massa berarti alat komunikasi yang boleh digunakan atau dimanafaatkan 

oleh semua orang seperti surat kabar, televisi, radio, tabloid, internet dan 

sebagainya. 

Media merupakan suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, dan 

gambaran umum tentang banyak hal. Media mempunyai kemampuan untuk 
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berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, media juga dapat 

berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan 

suatu kepentingan golongan ataupun pribadi. Media sesungguhnya berada di 

tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta 

yang kompleks dan beragam. 

Manusia adalah makhluk sosial. Keterikatan manusia dengan anggota 

masyarakat lain mengharuskan mereka saling berinteraksi dan saling 

berkomunikasi. Untuk keperluan itu diperlukan alat komunikasi yang tepat. 

Manusia memilih bahasa sebagai alat komunikasi. . Dengan bahasa manusia dapat 

menyampaikan informasi atau berita, fakta, pendapat, dan lain sebagainya. 

Manusia dapat berkomunikasi dengan siapa saja menggunakan bahasa, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa adanya bahasa mungkin dunia ini 

akan sepi dan tidak bermakna. 

Sebuah bahasa memiliki beberapa gaya bahasa. Kehadiran gaya bahasa 

menjadi sebagian kebutuhan dalam berkomunikasi. Gaya bahasa digunakan untuk 

mengekspresikan apa yang dipikirkan. Gaya bahasa mampu memberi makna lain 

dari suatu ungkapan. 

 

B. Meteode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitis karena 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya bahasa dalamwacana karikatur 

politik pada media internet. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, 

yaitu (a) menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan (b) 

menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Kebanyakan 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksplanatori. Deskriptif berarti tidak 

memberikan perlakuan, manipulasi atau mengubah pada variabel-variabel bebas, 

tapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penelitian kuantitatif mengambil 

jarak antara peneliti dan objek yang diteliti sementara penelitian kualitatif 

menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini 

adalah wacana dalam karikatur politik sedangkan obyek dalam penelitian ini 

berupa gaya bahasa dalam wacana karikatur pada media internet. 
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Data dalam penelitian ini berupawacana dalam karikatur politik pada media 

internet. Sumber data primer dalam penelitian ini adalahwacana karikatur dalam 

media Internet. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi. teknik dokumentasi adalah teknik yang berupa sumber tertulis, 

gambar yang digunakan untuk pemberian informasi Sedangkan teknik catat 

adalah teknik yang dilakukan dengan pencatatan pada kartu data yang segera 

dilanjutkan dengan klasifikasi data. Proses pencatatan dilakukan peneliti ketika 

mengambil data dari media internet, dalam hal ini peneliti menggunakan media. 

Peneliti mengidentifikasi gaya bahasadalamwacana karikatur politik, selanjutnya 

melakukan pencatatan data-data penting sesuai dengan fokus gaya bahasa yang 

dikaji dan memasukkan data tersebut ke dalam kartu data sebagai klasifikasi data 

secara komprehensif. 

Metode analisis data meliputi metode padanreferensial. Metode padan 

dalam penelitian ini diikuti teknik dasar dan teknik lanjutanTeknik dasar yang 

digunakan adalah teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). Teknik pilah unsur penentu 

digunakan untuk mengklasifikasikan bentuk gaya bahasa dalam karikatur politik 

pada media internet.  

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan yaitu mengidentifikasi gaya bahasa dalam 

wacana karikatur politik pada media internet. Peneliti mengambil data dari 

internet berupa wacana karikatur politik. 

Berdasarkan pemilihan data, peneliti mendapatkan data berjumlah 41 

data yang akan dianalisis. Data yang diambil diklasifikasi berdasarkanjenis 

gaya bahasanya.  

Data yang diteliti difokuskan pada wacana karikatur politik. Gaya 

bahasa yang digunakan dalam karikatur politik bervariasi sehingga 

masyarakat yang menbacanya tersebut dapat memahami apa yang 

dimaksudkan. 

Penelitian iniakan dikaji dan dianalisis menggunakan teori gaya bahasa. 

Data dipilih kemudian dikelompokkan berdasar teori-teori yang digunakan. 
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Peneliti memilih wacana karikatur politik sebagai objek penelitian 

dikarenakan belum ada peneliti lain yang meneliti dan objek yang dikaji. 

1. Jenis – jenis gaya bahasa 

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis/pemakai bahasa (Keraf, 

2002: 113). Suatu penciptaan puisi, juga bentuk-bentuk tulisan yang lain, 

misalnya cerpen, novel, naskah drama (Wacana sastra) sangat membutuhkan 

penguasaan gaya bahasa, agar puisi yang dihasilkan nanti lebih menarik, indah, 

dan berkualitas. 

Pembicaraan tentang gaya bahasa sangatlah luas. Keraf (2002: xi-xii) 

membagi persoalan gaya bahasa kiasan yakni: Persamaan/simile, Metafora, 

Alegori, Parabel dan Fabel, Personifikasi, Alusi, Eponim, Epitet, Sinekdoke, 

Metonimia, Antomonasia, Hipalase, Ironi ,Satire, Iniendo, 

Antifrasis,Paronomasia. 

a. Personifikasi 

Tarigan (1985:17) Personifikasi atau prosopopoeia adalah semacam gaya 

bahasa kiasan yang menggambarkan benda – benda mati atau barang – barang 

yang tidak bernyawa seolah – olah memiliki sifat kemanusiaan.Berdasarkan 

deskripsi di atas dapat jelaskan bentuk wacanakarikatur politik yang 

menggunakan gaya bahasa pesonifikasi. 

 

(1)“Akhirnya pohannya tumbang juga..”(http:Inilah.com 2008) 

 

Wacana dapat dikategorikan pada gaya bahasa personifikasi karena 

menganggap anissa pohan tumbang seakan akan seperti pohon yang tumbang 

yang seperti benda hidup 

.Wacana ini terdapat pada karikatur yang bergambarkan Aulia Pohan 

menantu SBY.Karikatur ini merupakan sindiran Pohan yang terjerat kasus 

korupsi di Indonesia. 
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b. Perumpamaan 

Tarigan (1985 : 9) Gaya bahasa perumpamaan adalah padan kata simile 

berasal dari bahasa inggris. Kata simile bermakna “seperti”. Perumpamaan 

adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja 

kita anggap sama.  

. Berdasarkan deskripsi di atas dapat jelaskan bentuk wacanakarikatur 

politik yang menggunakan gaya bahasa perumpamaan. 

 

(1)” Ibarat mengatakan ini bulu hidung ..!bukan kumis..!” (Inilah.com 

2008). 

 

 Wacana ini dikategorikan dalam gaya bahasa perumpamaan karena 

mengibaratkan hal yang salah dan hal itu terlihat oleh mata kita. Padahal hal itu 

bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya. 

Karikartur ini merupakan sindiran bagi mantan Walikota Jakarta yang 

dahulu yaitu Fauzi bowo yang kurang tanggap dalam mengatasi banjir di 

Jakarta. 

 

c. Depersonifikasi 

Menurut Tarigan (1985: 21) Gaya bahasa depersonifikasi atau 

pembedaan adalah kebalikan dari gaya bahasa personifikasi atau 

penginsanan.Biasanya gaya bahasa depersonifikasi ini terdapat dalam kalimat 

pengandaian yang secara ekplisit memanfaatkan kata kalau dan sejenisnya 

sebagai penjelas gagasan atau harapan. 

 

Berikut dijelaskan slah satu bentuk tuturan Jokowi yang menggunakan 

tuturan langsung dengan modus tuturan kalimat perintah. 

 

(1) ”Anas pasti terpilih ,andaiada Oscar untuk kategori politis dengan 

akting terbaik”. (http://politik.kompasiana.com) 

 

http://politik.kompasiana.com/
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wacana ini dikategorikan dalam gaya bahasa depersonifikasi karena 

wacana ini terdapat kata andai. Kata andai merupakan kata 

pengandaian.Wacana ini terdapat pada karikatur yang bergambarkan tokoh 

politik yaitu Anas yang pintar dalam akting dalam politik. 

 

d. Anafora  

Menurut Tarigan (1985:192) Anafora adalah gaya bahasa repetisi yang 

berupa perulangan kata pertama pada setiap baris atau kalimat.. Keraf ( 2005 

:127) Anafora adalah repetisi yang berwujud pengulangan kata pertama pada 

setiap baris dan berikutnya. 

 

(1) “Lebih cepat lebih baik”.(http://politik.kompasiana.com) 

 

Wacana  ini dapat dimasukkan dalam gaya bahasa anafora karena jelas 

terdapat pengulangan kata dalam satu kalimat yaitu kata lebih yang 

menjelaskan bahwa semua kegiatan itu harus dilakukan dengan cepat dan tidak 

boleh ditunda- tunda agar semakin baik. Kata lebih dapat diartikan lebih dari 

semestinya. 

 

e. Ironi 

Ironi diturunkan dari kata eironeia yang berarti penipuan atau pura – 

pura. Sebagai bahasa kiasan, ironi atau sindiran adalah suatu acuan yang ingin 

menyatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang 

tergantung dalam rangkaian kata – katanya. Ironi merupakan suatu upaya 

literer yang efektif karena menyampaikan impresi yang mengandung 

pengekangan yang besar.Rangkaian kata – kata yang dipergunakan itu 

mengingkari maksud yang sebenarnya entah dengan sengaja maupun tidak 

sengaja. Sebab itulah, ironi akan berhasil kalau pendengar juga sadar akan 

maksud yang disembunyikan di balik rangkaian kata – katanya (Keraf. 2005 : 

143).Berikut disajikan data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 



7 
 

(1 “)Mohon kiranya Pak Jaya memberikan penghargaan kepada para 

cabai yang telah mencapai rekor harga yang amat sangat fantastis”. 

(http://www.solopos.com) 

 

Dikategorikan dalam gaya bahasa ironi karena kalimatnya mengandung 

sindiran secara tidak langsung kepada pemerintah akan naiknya cabai di pasar 

baru – baru ini. Wacana ini menjelaskan kenaikan harga bahan pokok yaitu 

cabai yang harganya melambung jauh dipasaran, sehingga menyusahkan 

rakyat. 

 

f. Metonimia 

Menurut Tarigan (1985:122) Metonimia berasal dari bahasa Yunani meta 

artinya bertukar dan onym artinya nama. Metonimia adalah sejenis gaya bahasa 

yang mempergunakan nama sesuatu barang bagi sesuatu yang lain berkaitan 

dengannya. Dalam metonimia sesuatu barang disebutkan tetapi yang dimaksud 

barang yang lain. 

Keraf (2005: 142) metonimia adalah suatu gaya bahasa yang 

mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena 

mempunyai pertalian yang sangat dekat. 

 

(1) “Memakmurkan raja - raja kecil”. 

(http://politik.kompasiana.com/2010/12/08) 

 

Dikategorikan dalam gaya bahasa metonimia karena penggunan kata raja 

– raja. Kata raja – raja merupakan arti yang sama dengan para pemimpin 

Negara atau pemimpin kerajaan. 

Wacana ini menjelaskan tentang otonomi daerah yang hanya 

memakmurkan para pejabat – pejabat, sehingga semakin banyak otonomi 

daerah semakin tertindas rakyat – rakyat kecil di daerah itu. 
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g. Sarkasme 

Sarkasme berasal dari bahasa Yunani Sarkasmos yang diturunkan dari 

kata kerja sakasein yang berarti  “merobek – robek daging seperti anjing yang 

menggigit bibir karena marah atau berbicara dengan kepahitan” Keraf (dalam 

Tarigan, 1985:92).  

Menurut Keraf ( 2005 : 143) Sarkasme merupakan acuan yang lebih 

kasar dari ironi dan sinisme. Sarkasme dapat saja bersifat ironis, dapat juga 

tidak, tetapi yang jelas adalah bahwa gaya bahasa ini selalu menyakiti hati dan 

kurang enak didengar oleh telinga. 

Menurut Poerwadarminta (dalam Tarigan, 1985: 92) bila dibandingkan 

dengan ironi dan sinisme, maka sarkasme ini lebih kasar. Sarkasme adalah 

sejenis gaya bahasa yang mengandung” olok-olok atau sindiran pedas dan 

menyakiti hati”. Ciri – ciri gaya bahasa sarkasme ialah selalu mengandung 

kepahitan dan celaan yang getir, menyakitkan hati, dan kurang enak didengar. 

 

(1)  “Kurang ajar bangsat kau”(http://forum.detik.com ) 

 

Wacana ini dapat dimasukkan dalam gaya bahasa sarkasme karena 

kalimatnya sudah sangat jelas mengandung sindiran sangat kasar dan tidak 

enak didengar oleh telinga. Kata bangsat merupakan kata yang sangat kotor 

dan tidak layak diucapkan. 

Wacana ini menjelaskan pertikaian Ruhut Shitompul dengan rekan 

politisnya sehingga terjadi adu mulut yang sangat tidak enak didengar.  

 

D. Simpulan dan Saran 

a. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai 

bentuk gaya bahasa pada wacana karikatur politik dalam media Internet 

ditemukan adanya bentuk pemakaian gaya bahasa diperoleh beberapa hal yang 

disimpulkan sebagai berikut. 

http://forum.detik.com/
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1. Bentuk gaya bahasa dalam karikatur politik pada media internet, 

meliputi: Personifikasi, Perumpamaan, Depersonifikasi, Anafora, 

Ironi, Sarkasme, Metonimia. 

2. Identifikasi  pemakaian  gaya  bahasa  dalam karikatur pada media 

internet terdapat 41 wacana karikatur politik diatas terdapat 10 

gaya bahasa ironi, 9 gaya bahasa anafora, 7 gaya bahasa 

metonimia, 5 gaya bahasa sarkasme, 4 gaya bahasa perumpamaan, 

3 gaya bahasa depersonifikasi, 1 gaya bahasa personifikasi. Gaya 

bahasa yang mendominasi dalam penelitian ini yaitu gaya bahasa 

ironi sebanyak 10 wacana. 

 

b. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian bentuk gaya bahasa pada karikatur politik 

dalam media Internet ditemukan adanya bentuk pemakaian gaya bahasa., 

saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca antara lain: 

1. Penelitian mengenai identifikasi gaya bahasa pada wacana 

karikatur politik pada media internet yang dilakukan oleh peneliti 

masih jauh dari kesempurnaan dan diperlukan koreksi penelitian-

penelitian lain. 

2. Penelitian yang lebih dalam diperlukan dan penelitian ini 

memerlukan penelitian kembali dengan objek yang berbeda, 

misalnya pada media cetak, media iklan dan sebagainya. 
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