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Abstrak 
 

Dalam sejarah Pilkada di tanah air, Pilkada DKI 2017 adalah yang paling heboh, fenomenal, 

dan kontroversial tidak tidak hanya sarat dengan muatan politik, tetapi juga berimplikasi pada  

penggunaan bahasa sebagai sarana politiknya. Bahasa dalam wacana politik di media massa 

tidak selalu dipakai untuk kejernihan makna sebab sudah  dimanipulasi untuk kepentingan 

elite politik dan kelompok tertentu, sehingga terjadi rekayasa bahasa dan penyimpangan 

fungsi bahasa sebagai alat kerja sama. Bertolak dari kenyataan yang demikianlah,  penelitian 

ini penting dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengungkap kekerasan verbal dalam 

penggunaan unsur-unsur kesantunan oleh para politikus/elit politik dan masyarakat,  serta (2) 

merepresentasikan tingkat kesantunan para politikus/elit politik dan masyarakat  dalam 

wacana Pilkada DKI Jakarta 2017, baik di media massa, dalam debat Pilkada, maupun di 

media sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan 

metode analisis isi (content analysis) dan parameter klasifikasi kesantunan (scale of 

politeness). Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan didapat simpulan sebagai berikut. 

(1) Tingkat kesantunan para politikus dalam pernyataannya di portal berita online secara 

umum berada pada kategori ‗kurang  santun‘, sedangkan tingkat kesantunan para politikus 

sebagai paslon gubernur  dalam Debat Pilkada DKI secara umum berada pada kategori ‗agak 

santun‘. (2) tingkat kesantunan masyarakat dalam mengomentari berita Pilkada DKI 2017 di 

media sosial secara umum berada pada kategori ‗tidak santun‘‘; demikian juga tingkat 

kesantunan masyarakat pendukung paslon di akun komunitasnya secara umum berada pada 

kategori ‗tidak santun‘. Ternyata, bahasa  sebagai alat politik bisa menjadi tidak bernilai 

karena jatuh menjadi sarana untuk mengumpat, mencaci-maki, dan menelanjangi kejelekan 

orang lain; bahkan sebagai alat untuk mengobarkan konflik, kebencian, sentimen SARA, dan 

pembunuhan karakter. Karena itu, para elite politik harus memberikan contoh kepada publik 

bagaimana berkomunikasi yang baik dengan membangun tradisi berbahasa yang santun  

dalam berpolitik dan berpemerintahan sebab bahasa merupakan nafas dalam komunikasi yang 

berlandaskan pada logika kebenaran.  Demikian juga halnya bagi masyarakat, ‗kebebasan 

berekspresi‘ dalam kemajuan teknologi informasi sesungguhnya sangat patut untuk disyukuri, 

namun tidak dinodai dengan pengertian ‗bebas lepas tanpa batas‘, tetapi sesungguhnya adalah 

‗bebas yang terbatas‘  baik dari segi etika, agama, dan juga kaidah berbahasa, lebih-lebih di 

media massa dan media sosial. 

 

Kata Kunci: kekerasan verbal, wacana politik, Pilkada DKI, sosiopragmatik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak akhir 2016 sampai bulan  Mei tahun 2017, Indonesia diramaikan dengan berita-

berita politik, terutama berita-berita tentang Pilkada. Berdasarkan situs resmi Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) 2017 terdapat  101 wilayah, yang terdiri atas 17 provinsi, 18 kota, 

dan 76  kabupaten) akan melaksanakan Pilkada di Indonesia (Detikcom, 13/2/2017). Dari 101 

wilayah tersebut; yang paling heboh, fenomenal, dan kontroversial baik pemberitaan maupun 

pesristiwa politiknya adalah Pilkada daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta. Mengapa 

demikian?  Alasanya antara lain adalah sebagai berikut ini. Pertama, meskipun DKI Jakarta  

merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, namun DKI merupakan ibu negara 

Indonesia dan dijuluki sebagai gerbang Indonesia. Kedua, Pilkada DKI Jakarta disinyalir 

sarat dengan kepentingan politik dua kelompok besar, yaitu kelompok pemerintah  dan 

kelompok oposisi, masing-masing dengan partai-partai pendukungnya. Ketiga, salah satu 

pasangan calon (paslon) Pilkada DKI Jakarta tersangkut kasus SARA yang memicu polemik 

berkepanjangan, tidak hanya di DKI Jakarta tetapi juga merembes ke daerah-daerah di 

wilayah Indonesia. Keempat, berdasarkan estimasi beberapa pengamat, Pilkada DKI Jakarta 

merupakan barometer penentuan suhu politik di Indonesia.  

Terlepas dari tepat-tidaknya alasan-alasan tersebut, fenomena Pilkada DKI Jakarta 

tidak bisa dianggap enteng, setidaknya sangat penting ditinjau dari sudut penggunaan bahasa 

yang terdapat dalam wacana-wacana politik Pilkada. Sebab, dari beberapa peristiwa Pilkada 

pada  periode dan tahun-tahun sebelumnya, baru kali inilah yang amat fenomenal sehingga 

menguras waktu dan fikiran masyarakat, tidak hanya di Jakarta dan di Indonesia, tetapi juga 

sampai ke mancanegara. Kefenomenalan Pilkada DKI Jakarta tidak hanya dari segi 

kesantunan bahasa yang digunakan pada rangkaian peristiwa demi peristiwa semata, tetapi 

yang tak kalah pentingnya adalah ideologi yang tersembunyi dibalik penggunaan-penggunaan 

bahasa dalam wacana Pilkada sebagai sarana politiknya.  
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Pada prinsipnya, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan alat untuk 

menunjukkan identitas bagi masyarakat pemakainya, karena  dengan bahasa segala ide, 

gagasan, dan perasaan yang diinginkan dapat terungkapkan. Hal ini tidak terlepas dari 

keharusan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi tersebut 

seseorang mengutarakan pendapat dan pandangannya dalam suatu bahasa yang dimengerti, 

sehingga tidak mengherankan apabila sekarang ini bahasa mendapat perhatian khusus dari 

berbagai kalangan. Tidak hanya para ahli bahasa yang memperhatikannya, melainkan juga 

ahli-ahli di bidang lainnya. 

Pragmatik, sebagai salah satu bagian ilmu bahasa, dalam melaksanakan fungsinya 

sebagai alat komunikasi dan juga sebagai alat interaksi antarmanusia, mensyaratkan tiga 

komponen yang diperlukan dalam proses berkomunikasi, yaitu pihak yang berkomunikasi 

(penutur dan petutur), informasi yang diberikan (isi dan pesan), dan alat yang digunakan 

(tuturan  dan cara pengungkapan). Dalam bagian ini,  komunikasi dikatakan berhasil, apabila 

ditandai dengan adanya reaksi-reaksi yang diberikan  petutur kepada penutur sebagai tanda 

bahwa  isi atau pesan diterima  sesuai dengan yang dimaksud penutur (komunikatif). Bukan 

sebaliknya, yaitu adanya reaksi yang berupa komplain terhadap pernyataan atau gagasan yang 

berakibat pada penyanggahan, protes, atau   polemik yang berkepanjangan.  

 Lebih lanjut, dari segi daya dan efek  pemaknaan isi atau pesan secara kontekstual, 

bahasa sangat efektif untuk menciptakan pengaruh. Malah, bahasa juga sering digunakan 

sebagai alat politik.  Karena itu,  sudah lazim terjadi pada setiap peristiwa pergantian elite 

pemerintahan  --baik di kalangan yudikatif, legislatif, maupun eksekutif--  selalu berimplikasi 

pada terjadinya  pergantian  atau perubahan  penggunaan bahasa, terutama pada kosakata, 

istilah, atau ungkapan dalam komunikasi politik. Dalam hal ini,  bahasa politik digunakan 

dalam kaitannya dengan percaturan kekuasaan.  

Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan pantauan sementara pada wacana-wacana 

yang digunakan dalam Pilkada DKI Jakarta baru-baru ini, ditemukan beberapa berita yang 

dikemas dalam gaya bahasa tertentu yang digunakan oleh elite politik, jurnalis,  dan 



3 
 

masyarakat pembaca atau pendengar, yang umumnya bernuansa kasar, menebarkan 

kebohongan,  dan bahkan cenderung memutarbalikkan fakta. Hal tersebut,  sangat  berpotensi  

menimbulkan keresahan dalam masyarakat, bahkan  bisa menyebabkan terjadinya konflik.  

Dari permasalahan tersebut, ternyata dalam wacana politik  di media massa bahasa 

tidak selalu dipakai untuk kejernihan makna sebab sudah  dimanipulasi untuk kepentingan 

elite politik dan kelompok tertentu, sehingga terjadi rekayasa bahasa dan penyimpangan 

fungsi bahasa sebagai alat kerja sama. Padahal, sejatinya dalam bahasa politik, kata-kata 

memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mempengaruhi dan mengubah pandangan dari yang 

buruk menjadi baik. Dalam kaitan ini, politisi dituntut mampu berkomunikasi secara lancar 

kepada berbagai pihak di dalam media massa untuk masyarakat luas. Para politisi diharapkan 

dapat mengomunikasikan gagasan dan pemikiran mereka secara jelas. Begitu juga para 

jurnalis, dalam fungsinya harus menyampaikan dan mengulas berita tentang kegiatan dan isu-

isu politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara objektif dan tidak memihak. Tak 

terkecuali masyarakat umum, mereka juga diharapkan dapat menanggapi serta memberi 

respon yang baik berupa masukan, kritikan, sanggahan, maupun penolakan terhadap 

pemikiran maupun kinerja para elit politik. Pendeknya, semua komponen yang ikut terlibat 

dalam wacana politik, idealnya mengungkapkan gagasannya dengan santun dan tidak 

menyinggung perasaan,  apalagi melukai perasaan mitra tuturnya atau kelompok yang dituju.  

Berdasarkan fenomena tersebut, tersirat bahwa peran media massa sebagai kontrol 

sosial kurang berfungsi terhadap pemerintah dan masyarakat secara umumnya, malah 

cenderung kehilangan fungsi.  Padahal, idealnya, sebagai kontrol sosial tujuan pers adalah 

melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, baik kepentingan politik, sosial, ekonomi,  

dan budaya (Sukarna, dalam Sobur, 2001b:149). Bahkan, pernyataan Hanazaki (1998:88), 

seorang  pengamat pers Indonesia asal Jepang, masih relevan dengan konteks sekarang ―pers 

perjuangan yang idealis di Indonesia telah mati; berganti dengan lahirrnya pers bisnis yang 

lebih berwatak pragmatis dan oportunistik‖. Lebih lanjut, Hanazaki menjelaskan bahwa pers 

menulis berita politik hanyalah sebagai strategi bisinis yang seolah-olah keras dan kritis 
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terhadap pemerintah, yang sering diikuti dengan upaya mendramatisasi sebuah peristiwa 

dengan tujuan agar berita tampil menarik dan layak ―jual‖.  Selanjutnya, dengan sinis 

Hanazaki (1998:164) menyimpulkan bahwa ―pers menjadi anjing penjaga demokrasi yang 

menyalak semakin keras dengan tujuan semata menaikkan tiras‖. 

Di Indonesia, pembaca terbesar surat kabar dan pemirsa TV serta pengakses tertinggi 

berita di internet, umumnya adalah elit-elit politik atau masyarakat politik;  setidaknya  

masyarakat yang berminat dan berorientasi pada politik. Hal ini dipertegas oleh Feith (dalam 

Hanazaki, 1998:122) bahwa ―masyarakat politik adalah sebagai pembaca terbesar surat kabar. 

Dengan demikian, hampir tak terbantahkan bahwa secara otomatis konten politik menjadi 

konten yang paling menjual atau laku di pasaran. Situsi ini semakin ditunjang oleh kebebasan 

pers di Indonesia yang menjadi semakin liberal sejak era reformasi (Ardianto & Erdinaya, 

2004:155).  Agaknya fenomena inilah yang mendorong serta memicu masyarakat sangat 

bebas mengemukakan pendapat, mulai dari argumen dan ide yang cemerlang, saran, 

masukan, dan solusi, sampai pada caci maki dan sumpah serapah atas isu-isu politik yang 

berkembang, baik dalam berita di media  cetak, media elektronik sampai komentar atau 

komplain  di media sosial lainnya, secara pragmatis berimplikasi munculnya kekerasan 

verbal.   Fenomena tersebut, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang politik, tetapi juga 

disuarakan oleh masyarakat umum, dan tidak terkecuali remaja sekali pun; semuanya 

kompleks  mulai dari yang berkompeten tentang politik sampai pada yang tidak kompeten, 

mulai dari yang tua sampai yang muda, semuanya tumpah ruah dan terakumulasi menjadi 

satu dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta baru-baru ini.  

 Bertolak dari kenyataan yang demikianlah penelitian ini penting dilakukan. Alasan 

utama pentingnnya penelitian ini adalah bahasa sebagai alat politik bisa menjadi tidak 

bernilai karena jatuh menjadi sarana untuk mengumpat, mencaci-maki, dan menelanjangi 

kejelekan orang lain. Bahasa menjadi alat untuk mengobarkan konflik, kebencian, sentimen 

SARA, dan pembunuhan karakter  lawan politik, baik di televisi maupun di media cetak, 

bahkan di media sosial dalam akun pribadi face book  maupun  dalam instagram komunitas 
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pendukung masing-masing pasangan calon (paslon) gubernur seperti: @gembonk.politik, 

@potretpolitik, @politikcrazy.id, @politikkampus_, @trolali.id, @warkop.id, dan @dpp.fpi  

yang  didominasi dengan komentar dan cuitan   anak-anak muda. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dipandang penting  meneliti lebih dalam mengenai 

penggunaan bahasa dalam wacana politik Pilkada DKI, dengan judul: ―Kekerasan Verbal 

dalam Wacana Politik Pilkada DKI Jakarta: Kajian Sosio-Pragmatik-Wacana‖. Judul 

penelitian  ini akan digarap dalam dua tahap penelitian, yaitu (1) penentuan profil kekerasan 

verbal dalam mengungkap tingkat kesantunan masyarakat berwacana politik dalam Pilkada 

DKI Jakarta, yang  dikaji secara Sosio-Pragmatik; dan (2) penentuan ideologi yang 

tersembunyi dibalik tigkat kesantunan yang digunakan dalam wacana politik Pilkada DKI, 

yang dikaji secara Pragmatik-Wacana media massa.  

 

B.  Perumusan Masalah 

Penelitian ini akan dilaksanakan dalah dua tahap atau dua tahun penelitian. Karena 

itu, masalah masalah dalam penelitian ini dipilah menjadi dua rumusan.  

1. Rumusan penelitian ini pada tahun I adalah  ―Bagaimanakah profil kekerasan verbal 

dalam wacana politik Pilkada  DKI Jakarta?‖,  dengan rincian rumusan sebagai berikut.  

a.  Bagaimanakah bentuk-bentuk pengungkapan kekerasan verbal dalam wacana Pilkada 

DKI?  

b.   Bagaimanakah penggunaan jenis tindak tutur dalam wacana Pilkada DKI?   

c.   Bagaimanakah penggunaan strategi bertutur  dalam wacana pilkada DKI?   

d.   Bagaimanakah penggunaan prinsip kesantunan dalam wacana Pilkada DKI?  

e.  Bagaimanakah tingkat (skala) kesantunan masyarakat berwacana politik dalam Pilkada 

DKI? 

2.   Rumusan penelitian tahun II  adalah ―Bagaimanakah ideologi yang terkandung di balik 

penggunaan bahasa dalam wacana  Pilkada DKI?‖, dengan rincian pertanyaan penelitian 

sebagai berikut. 
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a.  Bagaimanakah konstruksi berita dan komentar yang ditampilkan dalam wacana politik 

Pilkada DKI?  

b.  Ideologi apa sajakah yang terkandung dibalik penggunaan bahasa dalam wacana 

politik pilkada Jakarta DKI?  

c.  Bagaimanakah polarisasi konstruksi-konstruksi  berita dan komentar dengan tingkat 

kesantuanan berbahasa dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta? 

Kelima permasalahan tersebut akan dianalisis dari empat sasaran penelitian, yaitu 

wacana Pilkada DKI Jakarta yang dituturkan oleh: (1) para politikus dan elit politik, (2) 

paslon gubernur dalam debat program, (3) para komunitas pendukung paslon,  dan (4) 

masyarakat umum di media sosial.  

Rumusan masalah tersebut akan dikaji pada 4 sasaran yang menjadi objek penelitian 

dan sekaligus sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1.  Berita-berita dan opini atau komentar tentang  Pilkada DKI  yang diungkapkan oleh para 

politikus atau elit politik yang dimuat  di media massa cetak Rakyat Merdeka kolom 

‗tweetpolitik‘ dan media elektronik, khususnya di Portal berita online:  Liputan 6.com, 

Kompas.com, dan Detik.com.   

2.  Wacana Debat Pasangam Calon (Paslon) Gubernur pada Pilkada DKI dalam empat 

putaran, baik putaran I diikuti oleh tiga Paslon (AHy-Sylvi, Ahok-Djarot,dan Anis-Sandy) 

dalam 2 kali debat, dan putaran II yang diikuti oleh 2 Paslon (Ahok-Djarot dan Anis-

Sandy) dalam 2 kali debat pula. 

3.  Opini dan komentar Komunitas para Paslon tentang Pilkada DKI, yang dimuat di akun  

Instagram masing-masingnya,  yaitu @gembonk.politik (GP), @potretpolitik (PP), 

@politikcrazy.id (PC), @politikkampus_ (PK), @trolali.id (TL),@warkop.id (WI), dan 

@dpp.fpi (DF); 

4.  Komentar masyarakat secara umum tentang  Pilkada DKI di  media sosial, tepatnya di 

akun Facebook, yang terdapat di bawah berita-berita /komentar para politikus/elit politik 

dalam berita elektronik pada  sumber data 1 di atas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 

Teori utama (grand theory) yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah 

pragmatik  sebagai objek garapan penelitian, yang dikaji dalam tiga aspek, yaitu  implikatur 

percakapan  dengan majas pengungkap kekerasan verbal, tindak tutur  (speech act) dengan 

jenis, prinsip, dan strategi bertutur, dan  kesantunan (politeness) dengan konsep muka, 

prinsip, dan skala kesantunan. Dilanjutkan dengan teori sampingan, sebagai sasaran objek 

pemakaian bahasa dalam penelitian ini dipengaruhi yaitu sosiolinguistik dengan subbahasan 

bahasa politik dan media massa, retorika politik, media sosial, dan berbahasa di media sosial.  

 

A.  Pragmatik  

1. Hakikat Pragmatik 

Pragmatik merupakan kajian bahasa mengenai makna ujaran dalam situasi-situasi 

tertentu. Pragmatik adalah:  kajian bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya 

(Levinson, 1983:9);  kajian bagaimana bahasa dipakai untuk berkomunikasi (Parker, 1986); 

kajian tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (Leech, 1993:8); kajian 

interaksi antara pengetahuan kebahasaan dan dasar pengetahuan tentang dunia yang dimiliki 

oleh pendengar atau pembaca (Djajasudarma, 1994); telaah mengenai kemampuan pemakai 

bahasa menghubungkan serta menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat 

(Agustina, 1995); dan/atau pragmatik adalah  kajian bagaimana bahasa itu digunakan dalam 

komunikasi (Wijana, 1996).   

Berdasarkan batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu yang 

mempelajari mengenai aturan-aturan pemakaian bahasa dari segi bentuk dan makna 

sehubungan dengan maksud penutur yang  sesuai dengan konteks dan fungsi tuturan tersebut. 

Dalam kajian pragmatik, konteks dan fungsi tidak dapat dipisahkan karena keduanya 

mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, yaitu konteks sebagai penentu fungsi atau 
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makna suatu tuturan. Dengan demikian, dalam pragmatik komunikasi selalu berlangsung 

dalam konteks sehingga aspek-aspek dari situasi bertutur tidak terlepas dari pengaruh 

konteks. Itulah sebabnya, dalam kajian pragmatik dalam  berkomunikasi harus 

memperhitungkan beberapa faktor penentu, yaitu: (1) penutur/pembicara/penulis: siapa dan 

bagaimana status sosialnya;   (2) petutur/mitra tutur/lawan bicara:  siapa dan bagaimana pula 

status sosialnya (atasan, bawahan, sebaya, anak-anak, dsb); (3) tujuan tuturan/pembicaraan; 

(4) situasi: di mana dan kapan dilakukan; (5).konteks:  kebudayaan, suasana, dan siapa saja 

yang terlibat; (6) jalur: lisan, tulisan, atau multi-media; (7) media: tatap muka, telepon, surat, 

kawat, buku, koran, dan lain sebagainya; (8)  peristiwa: dialog, ceramah, upacara, laporan, 

lamaran kerja, atau pernyataan cinta, dan  sebagainya (Agustina, 1995:12).  

2. Implikatur Percakapan 

a.  Kegunaan Konsep Implikatur Percakapan 

 Implikatur percakapan merupakan salah satu aspek pragmatik selain deiksis, tindak 

bahasa, dan kesantunan. Konsep implikatur pertama sekali diperkenalkan oleh Grice (1967) 

kemudian konsep ini dilanjutkan oleh Levinson (1987). Kosep implikatur percakapan ini 

dajukan Crice untuk menangani makna bahasa yang tidak dapat ditangulangi oleh teori 

sematik biasa. Jadi konsep implikatur dipakai untuk menerangkan perbedaan yang sering 

terdapat antara ―apa yang diucapkan‖ dengan ―apa yang diimplikasikasi‖. 

Lebih lanjut Levinson (1983)  membagi empat kegunaan implikatur percakapan 

sebagai berikut (Nababan, 1987:28-30). Pertama, konsep implikasi memungkinkan 

penjelasan fungsional yang bermakna atas fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh 

teori linguistik (dalam pengelompokan/struktur bahasa). Kedua, konsep implikatur dapat 

memberikan suatu penjelasan yang ekplisit tentang kemungkinan apa yang diucapkan secara 

lahiriah berbeda dari apa yang dimaksud dan pemakai bahasa itu mengerti atau dapat 

menangkap pesan yang dimaksud dalam ungkapannya. Misalnya si A bertanya  Pukul Berapa 

sekarang?, lalu dijawab oleh si B Tukang susu belum dating, yang menurut Grice (1957) 

jawaban tersebut menandakan ada seperangkat asumsi yang mengatur atau memandu 
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kegiatan percakapan yang disebutnya sebagai kerjasama (cooperative), yang terdiri atas 4 

(empat) aturan percakapan yang dikenal dengan empat maksim percakapan, yaitu (1) aturan 

kualitas (the maxim of quality), (2) aturan kuantitas (the maxin of quantity),  (3) aturan 

hubungan (the maxim of relevance), dan (4) aturan cara (the maxim of manner).  Ketiga, 

konsep implikatur dapat menyederhanakan  pemerian semantik dari perbedaan hubungan 

antarklausa, walaupun dihubungkan dengan kata-kata struktur yang sama; misalnya 

konjungsi dan dalam Penjaga hutan menaiki kudanya dan berjalan hingga mata  hari 

terbenam yang berfungsi menyatakan urutan dibanding dengan dan dalam  Paris ibukota 

Perancis dan London Ibukota Inggris yang menyatakan tambahan (aditif). Keempat, konsep 

implikatur dapat menerangkan  berbagai macam faktor/gejala yang secara lahiriah tidak 

berkaitan dan/atau berlawanan, seperti cara bekerjanya bentuk-bentuk majas (figures of 

speech): ironi, metafora, atutologi, retoris,meiosis, hiperbola, dsb. (Grice 1957).  

Berdasarkan penjelasan tersebut, kegunaan konsep implikatur yang relevan dengan 

penelitian ini sehubungan dengan penggunaan kekerasan verbal adalah yang keempat. Dalam 

hal ini bagaimana bentuk dan makna serta maksud gaya bahasa dan majas yang dipilih 

sebagai pengungkap kekerasan verbal oleh para politikus dan masyarakat dalam berwacana 

politik sehubungan dengan Pilkada DKI Jakarta. 

b.   Gaya Bahasa dan Kekerasan Verbal  

1)  Gaya Bahasa  dan Majas dalam Retorika 

Keraf (2007:112) mengatakan bahwa gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam 

retorika dengan istilah style, yang berarti kemampuan dan keahlian menulis atau 

mempergunakan kata-kata secara indah. Karena itu, menurut Keraf gaya bahasa dapat 

dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis dalam pemakaian bahasa. Sejalan dengan itu, 

Tarigan (2009) menyatakan bahwa gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk 

meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal 

tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Gaya bahasa dikatakan bentuk retorik, 
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karena penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau 

mempengaruhi penyimak atau pembaca.  

Dalam Ensiklopedi Kebahasaan Indonesia (Hasanuddin, dkk., 2009:393) dan Kamus 

Linguistik (Kridalaksana, 1993:63) dijelaskan bahwa  gaya bahasa  merupakan suatu 

instrumen yang berhubungan  dengan kegiatan menulis, yang mengacu pada:  (1) 

pemanfaatan atas kekayaan bahasa seseorang dalam bertutur atau menulis;  (2) pemakaian 

ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu; (3) keseluruhan ciri-ciri bahasa 

sekelompok penulis sastra. Pada penjelasan tersebut gaya bahasa diartikan sebagai bagian 

dari pilihan kata (diksi) yang berorientasi pada cocok atau tidaknya pemakaiannya dalam 

situasi tertentu dalam semua hirarkhi kebahasaan, dan sebagai majas (figure of speech) bagi 

penulis sastra, yang berarti  perangkat retoris yang menimbulkan efek khusus dalam 

penyampaian maksud penutur.  Dengan demikian, gaya bahasa disebut juga majas, yaitu cara 

memilih bahasa yang sesuai dengan cita rasa penulisnya (pengarang), tepatnya bagaimana 

cara penulis mengungkapkan isi fikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas sehingga dapat 

menimbulkan kesan tertentu bagi orang lain sebagai pembaca atau pendengarnya (Moeliono, 

1989:175 dan Keraf, 1996;112) 

Berdasarkan batasan tersebut,  dalam penelitian ini, kedua istilah tersebut digunakan, 

gaya mengacu kepada jenis-jenisnya, sedangkan majas mengacu pada sub-subjenisnya 

sebagai pengungkap gaya bahasa itu sendiri. 

Pembagian gaya bahasa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Keraf (2007:124-145) 

membagi gaya bahasa berdasarkan: (1)  struktur kalimat (klimaks, antiklimaks, paralisme, 

antitetis, dan repetisi) dan  (2) berdasarkan ada tidaknya makna (retoris dan kiasan).    Lalu, 

Perrin (dalam Tarigan, 2009: 141) membedakan gaya bahasa atas: (1) perbandingan 

(metafora, kesamaan, dan analogi),  (2) hubungan (metonimia dan sinekdok), dan  (3) 

pernyataan (hiperbola, litotes, dan ironi). Selanjutnya, Moeliono (dalam Manaf, 2012: 123) 

menyebutnya majas, yang dibagi atas tiga: (1) perbandingan (perumpamaan, metafora, dan 

penginsanan), (2) pertentangan  (hiperbola, litotes, dan ironi), dan (3) pertautan (metonomia, 
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sinekdoke, kilatan, dan eufemisme).  Sementara itu,  Nurdin, dkk. (2002: 21-30) membaginya  

menjadi lima golongan dengan yaitu: (1) penegasan, (2) perbandingan, (3) pertentangan, (4)  

perulangan , dan (5) sindiran. 

2) Kekerasan Verbal 

Lardellier (dalam Astuti, 2013: 44) menyatakan bahwa kekerasan bisa didefinisikan 

sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain 

tanpa persetujuan. Di dalam kekerasan tergantung unsur dominasi yang mewujud dalam 

pelbagai bentuk: fisik, verbal, moral, psikologis, atau melalui gambar. Di pihak lain, Gerbner 

(dalam Astuti, 2010:44) mendefisikan kekerasan sebagai ―...the over expression of physical 

force againts other or self, or the compelling of action againts one‟s will on pain of being 

hurt of killed”.  Lalu, Francois Chirpaz (dalam Astuti, 2013: 41) mendefinisikan kekerasan 

sebagai: 

―... kekuatan sedemikian rupa dan tanpa aturan yang memukul dan melukai baik jiwa 

maupun badan, kekerasan juga mamatikan entah dengan memisahkan orang dari 

kehidupannya, atau dengan menghancurkan dasar kehidupannya. Melalui penderitaan 

atau kesengsaraan yang diakibatkannya, kekerasan tampak sebagai representasi 

kejahatan yang diderira manusia, tetapi bisa juga ia lakukan terhadap orang lain‖  

 

Salah satu jenis kekerasan adalah kekerasan verbal. Menurut Sutikno (Herlina, 

2016), ―kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap perasaan dengan menggunakan kata-kata 

yang kasar tanpa menyentuh fisiknya, seperti memfitnah, mengancam, menakutkan, 

menghina, atau membesar-besarkan kesalahan orang lain―. Sejalan dengan itu, Sunarto  

(dalam Astuti, 2013:45) menjelaskan bahwa  ―kekerasan verbal dilakukan dengan 

menggunakan kata-kata yang diucapkan dan/atau ditulis, baik berupa memaki, menyindir, 

sumpah serapah, mengancam, mengeluarkan kata-kata kasar‖.  Berikut beberapa contoh 

kekerasan verbal sebagai ungkapan kemarahan yang dicontohkannya. 

1) Pecun sialan! Beraninya kau menginjakkan kaki di rumahku! 

2) Wah, enak sekali ya! Mau naik jabatan tinggal bawa koper besar. 

3) Dasar tolol! Nulis satu paragraf aja tidak becus! 

4) Hei Romi, masalah kita belum selesai, tunggu aku di depan gerbang! 

5) Provider sampah! Susah sekali dapat sinyal. 
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Selain itu,  menurut Hidayati (2016:133), kekerasan verbal juga meliputi, ancaman, 

pengucilan, penghinaan, pemberian kritik pedas, mengolok-olok, menghilangkan peluang, 

menyindir, menjadi jahat, menutupi informasi dan mencampuri kepentingan pribadi.  Namun 

begitu, makian juga merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal yang digunakan untuk 

mengungkapkan kemarahan (Refmiyanti, dkk. 2012:381). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kekerasan verbal merupakan kekerasan yang disampaikan melalui kata-

kata, baik lisan maupun tulisan dengan tujuan menyakiti perasaan orang lain sebagai 

ungkapan kritikan pedas, kemarahan, penghinaan,  makian, dsb. yang akhirnya berdampak 

pada psikologis orang yang dituju. 

3) Gaya Bahasa Pengungkap Kekerasan Verbal 

 Berdasarkan sejarahnya, menurut Keraf walaupun kata style yang berasal dari bahasa 

Latin, akan tetapi orang Yunani sudah mengembangkan sendiri teori-teori mengenai style itu 

dalam berbagai aliran, yaitu (1) aliran Platonik, yang menganggap gaya (style) sebagai 

kualitas suatu ungkapan, sehingga ada ungkapan yang memiliki gaya  dan  ada yang tidak 

memiliki gaya, sedangkan  (b) aliran Aristoteles, menganggap bahwa gaya adalah suatu 

kualitas yang inheren yang ada dalam tiap ungkapan, sehingga ada karya yang memiliki gaya 

tinggi dan rendah, ada yang memiliki gaya kuat dan lemah, dan ada yang memiliki gaya baik 

dan kurang baik.  

Berkaitan dengan pembahasan mengenai kekerasan verbal yang digunakan oleh 

politikus dan masyakarat dalam berita Pilkada DKI 2017, maka jenis gaya bahasa yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah gaya bahasa sindiran.  

Gaya bahasa sindiran merupakan rangkaian kata-kata kiasan atau ungkapan yang 

digunakan untuk menyindir suatu hal yang yang cenderung mengungkapkan makna yang 

bukan sebenarnya untuk mengomentari atau mengkritik suatu hal (Aryani, 2015:49). Hal ini 

Karena itu, gaya bahasa sindiran mengimplikasikan sesuatu yang nyata berbeda, bahkan 

seringkali bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikatakan (Tarigan, 2013:61).  Dalam 
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penelitian ini akan digunakan teori gaya bahasa sindiran yang dikemukakan oleh Keraf 

(2007: 143-145) dan Nurdin dkk. (2002: 21-30), seperti dijelaskan berikut ini.  

a) Sarkasme 

Sarkasme merupakan suatu acuan yang paling kasar dari  majas sindiran lainnya. Ia 

adalah suatu acuan yang mengandung kepahitaan dan celaan yang getir (Keraf, 2007:143). 

Sarkame bisa saja bersifat ironis, dapat juga tidak, tetapi yang jelas adalah gaya bahasa ini 

selalu akan menyakitkan hati dan kurang enak didengar. Gaya bahasa sarkasme bisa 

dikatakan penyindiran dengan menggunakan kata-kata kasar. Contoh: Bangsat! Berani-

beraninya kau berbicara seperti itu! 

b) Sinisme  

Keraf (2007: 143) berpendapat bahwa sinisme adalah gaya bahasa sebagai suatu sindiran 

yng berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. 

Sementara itu menurut Nurdin,dkk. (dalam Kusumawati, 2010: 21) berpendapat bahwa 

sinisme adalah gaya bahasa sindiran yang cara pengungkapannya lebih kasar. Secara lebih 

lengkap Yandianto (2004: 148) mendefinisikan sinisme sebagai gaya bahasa yang hampir 

sama dengan ironi, hanya dalam sinisme nada suara atau ungkapannya agak lebih kasar, 

tujuannya untuk menyindir. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

mengenai gaya bahasa sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa yang bertujuan menyindir 

sesuatu secara kasar. Contoh: Harum benar badanmu. (padahal bau busuk karena belum 

mandi, atau karena bau badannya yang memang busuk)  

c)  Ironi 

   Ironi adalah gaya bahasa sindiran yang paling halus. Kadang yang disindir sampai 

tidak terasa. Gaya bahasa ini dipakai dengan cara menggunakan kata-kata yang mengandung 

arti kebalikan yang dimaksud, misalnya  Pantas sekali pakaianmu (maksudnya kurang 

pantas) atau Pagi benar kau datang. Jauh ya?  

d)   Alusio  

Alusio adalah gaya bahasa sindiran yang menggunakan peribahasa/ungkapan yang sudah 

lazim, misalnya  Anda ini senang kura-kura dalam perahu, sudah gaharu cendana pula. 

e)   Innuendo 
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Keraf (2007: 144) berpendapat bahwa innuendo adalah semacam sindiran dengan 

mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian menurut Nurdin,dkk. (dalam 

Kusumawati, 2010: 21) innuendo adalah gaya bahasa sindiran yang mengecilkan maksud 

yang sebenarnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan mengenai gaya 

bahasa innuendo. Innuendo adalah gaya bahasa sindiran yang mengungkapkan kenyataan 

lebih kecil dari yang sebenarnya. Contoh: Ia menjadi kaya raya karena sedikit mengadakan 

komersialisasi jabatannya. 

c) Satire 

Satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu (Keraf, 2007:144). 

Satire mengandung kritik tentang kelemahan manusia. Sementara itu, Tarigan (2009:70) 

mengatakan satire adalah sejenis bentuk argumen yang beraksi secara langsung, terkadang 

secara aneh bahkan ada kalanya dengan cara yang cukup lucu yang menimbulkan tawaan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa satire adalag gaya 

bahasa yang menolak sesuatu untuk mencari kebenarannya sebagai suatu sindiran. Contoh: 

Sekilas tampangnya seperti berandalan, tapi kita jangan menuduhnya, jangan melihat dari 

luarnya saja. 

f)  Antifrasis  

  Keraf (2007: 144) menjelaskan bahwa antifrasis adalah semacam ironi yang berwujud 

penggunaan sebuah kata dengan makna kebalikannya, yang bisa saja dianggap ironi sendiri, 

atau kata-kata yang dipakai menangkal kejahatan, roh jahat, dan sebagainya. Selain itu, 

Nurdin, dkk. (dalam Kusumawati, 2010: 22) berpendapat bahwa antifrasis adalah gaya 

bahasa yang  mempergunakan kata-kata yang bermakna kebalikannya dan bernada ironis. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan mengenai gaya bahasa antifrasis. Antifrasis 

adalah gaya bahasa dengan kata-kata yang bermakna kebalikannya dengan tujuan menyindir. 

Contoh: Lihatlah si raksasa telah tiba. (maksudnya si cebol). 

Untuk penelitian ini gaya bahasa yang menjadi fokus penelitian adalah gaya bahasa 

sindiran atau majas yang berhubungan dengan kekerasan verbal. Gaya bahasa yang  lebih erat 
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kaitannya dengan  kekerasan verbal adalah gaya bahasa sindiran dibandingkan dengan yang 

lainnya. Gaya bahasa sindiran tersebut antara lain: ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan 

antifrasis. 

 

3. Tindak Tutur (Speech Act) 

a.  Jenis-jenis Tindak Tutur  

Tindak tutur merupakan sesuatu yang dikatakan sembari bertindak sesuai dengan 

yang dituturkan (Sherry HQ, dkk. 2012:62). Santun-tidaknya seseorang dapat dilacak dari 

jenis tindak tutur yang digunakan, bentuk ungkapan yang dipilih, dan strategi bertutur yang 

dipakai. 

Menciptakan tuturan yang santun dalam berkomunikasi sangat berhubungan dengan 

tindak tutur  yang dikemukakan oleh Austin.  Menurut Austin (1978), setiap ujaran dalam 

tindak komunikasi selalu mengandung tiga unsur, yaitu tindak lokusi, illokusi, dan perlokusi. 

(1) Tindak tutur lokusi  (locutionary act) adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu 

berupa ujaran yang dihasilkan oleh seorang penutur. (2) Tindak tutur illokusi (illocutionary 

act) adalah tindak tutur yang digunakan untuk  melakukan sesuatu, berupa maksud yang 

terkandung dalam ujaran. (3) Tindak tutur perlokusi  (perlocutionary act) adalah tindak tutur 

yang dapat memberi efek bagi mitra tutur untuk melakukan sesuatu atau berupa efek yang 

ditimbulkan oleh ujaran. Misalnya, tuturan Anda menggantuk? Tindak lokusinya adalah 

―kalimat tanya‖, tindak illokusinya dapat berupa permintaan, larangan, tawaran, sedangkan 

perlokusinya tindakan pemberian, penghentian, sekedar jawaban dan penerimaan atau 

penolakan sesuai dengan situasinya. 

 Dari ketiga jenis tindak tutur tersebut yang relevan dengan perilaku berbahasa yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis yang kedua, yaitu tindak tutur illokusi 

(illocutionary act), yaitu  tindak tutur yang digunakan untuk  melakukan sesuatu daripada 

maksud yang terkandung dalam tuturan.  
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 Sehubungan dengan tindak ilokusi tersebut, lebih jauh Searle (1976:1-2) 

mengklasifikasikannya dalam 5 jenis tindak tutur. 

1) Tindak tutur asertif, yang mengikutsertakan penuturnya kepada kebenaran atas apa yang 

dikatakannya, seperti: menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan. Dalam 

penggunaannya,  tingkat keterancaman ―muka‖ penutur lebih tinggi karena terkait dengan 

kebenaran ucapan yang diungkapkannya. Dari segi sopan santun, ilokusi-ilokusi ini 

cenderung netral, yakni mereka termasuk pada kategori bekerja sama; kecuali  membual 

biasanya dianggap tidak sopan. Dari segi semantik ilokusi asertif bersifat proposional. 

2) Tindak tutur direktif, digunakan penutur untuk meminta seseorang atau orang lain 

melakukan sesuatu yang disebutkan dalam ujaran itu, berupa menyuruh, memohon, 

menyarankan, menganjurkan,  menghimbau, menggurui, dan menasihati. Tindak tutur ini 

juga berpotensi mengancam muka petutur, diantaranya  menyuruh, menggurui, dan 

menasihati. Karena itu,  dapat dilunakkan dengan menggunakan kalimat imperatif 

persilaan, ajakan, dan larangan (Ramlan, 2005:26-27; Rahadi, 2000:56).   

3) Tindak tutur ekspresif, dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai 

evaluasi tentang hal yang disebutkan, seperti : memuji, mengkritik, mengucapkan terima 

kasih, dan mengeluh. Yang agak bersifat kompetitif adalah tuturan mengkritik, menyindir, 

dan  menghina. Karena itu,  sebagai alternatif dianjurkan menggunakan imperatif tawaran 

dan ajakan  dengan menggunakan konstruksi interogatif (Rahardi, 2000:57) . 

4) Tindak tutur komisif, mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di 

dalam ujarannya, seperti berjanji, bersumpah, dan mengancam. Jenis tindak tutur ini 

cenderung berfungsi menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif, karena tidak 

mengacu pada petutur; kecuali mengancam, dan memaksa. 

5) Tindak tutur deklarasi, dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal 

(status, keadaan, dsb.) yang baru,  seperti: memutuskan, membatalkan, mengizinkan, 

melarang, dan memberi maaf. Penutur harus memiliki peran institusi khusus dalam 
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konteks tertentu untuk dapat melaksanakan deklarasi. Biasanya dilakukan oleh seseorang 

yang dalam sebuah kerangka acuan kelembagaan diberi wewenang untuk melakukannya. 

 

b. Fungsi Tindak Tutur  

Penggunaan tindak tutur tersebut seiring dengan fungsinya dalam bertutur.   Leech 

(1993:162-263) mengklasifikasikan fungsi ilokusi berdasarkan hubungan fungsi-fungsi 

tersebut dengan tujuan sosial berupa pemeliharaan perilaku sopan santun dan terhormat, 

dalam  empat fungsi berikut ini.  

1) Fungsi kompetitif (competitive), yaitu tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial. 

Artinya, sopan santun bersifat negatif dan tujuannya mengurangi ketidakharmonisan yang 

tersirat dalam kompetisi antara apa yang ingin dicapai oleh penutur dengan apa yang 

dituntut dalam sopan santun yang tidak bertatakarma, misalnya memerintah, meminta, 

menuntut, dan mengemis.  

2) Fungsi menyenangkan (convivial), yaitu tujuan ilokusi yang sejalan dengan tujuan sosial. 

Artinya, sopan santun lebih bersifat positif dan bertujuan mencari kesempatan untuk 

beramah tamah,  misalnya menawarkan sesuatu, mengajak atau mengundang, menyapa, 

mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan selamat. 

3) Fungsi bekerja sama (collaborative), yaitu tujuan ilokusi yang tidak menghiraukan tujuan 

sosial. Artinya, sopan santun tidak dilibatkan karena pada fungsi ini sopan santun tidak 

relevan misalnya menyatakan, melaporkan, mengumumkan, dan mengajarkan.  

4) Fungsi bertentangan (conflictive), yaitu tujuan ilokusi bertentangan dengan tujuan sosial. 

Artinya, tidak diterapkan sopan santun sama sekali karena fungsi ini pada dasarnya 

bertujuan menimbulkan kemarahan. Misalnya mengancam, menuduh, menyumpahi, dan 

memarahi.  

Keempat fungsi tuturan tersebut oleh penutur dapat dinyatakan dengan tuturan yang 

menggunakan kata-kata yang bermakna literal atau nonliteral dengan bentuk penyampaian 

deklaratif, interogatif, dan imperatif. Secara konvensional bentuk deklaratif digunakan untuk 
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menyampaikan informasi, bentuk interogatif digunakan untuk bertanya, dan bentuk imperatif 

digunakan untuk menyatakan perintah. Namun,  agar santun tuturan lebih santun, alternatif 

imperatif perintah dapat diganti  permintaan, ajakan, dan anjuran.  

c.   Strategi Bertutur  

Menurut Brown dan Levinson (1987:42),  setiap penutur sebelum bertutur  harus 

membuat keputusan apakah tuturannya akan melukai perasaan lawan tuturnya atau tidak. (1) 

Apabila petutur berkeinginan menjaga muka petuturnya, maka penutur harus berusaha untuk 

bertutur secara santun. (2) Jika   penutur berkeinginan melanggar muka positif petutur (untuk 

diterima dan diakui citra baik dirinya), maka penutur menggunakan strategi kesantunan 

positif. (3) Jika penutur berkeinginan melanggar muka negatif petutur, (melanggar keinginan 

petutur tidak digangu atau dikurangi hak-hak dirinya), maka penutur menggunakan strategi 

kesopanan negatif. Strategi ini dirumuskan dalam dalam 5 strategi oleh  Levinson (1987:103) 

dengan tujuan untuk mengurangi kekecewaan petutur (mitra tutur) atas tindakan yang 

dilakukan oleh penutur yaitu:(1) strategi  bertutur terus terang tanpa basa-basi,  (2) stategi 

bertutur dengan basa-basi kesantunan positif, (3) strategi bertutur dengan basa-basi 

kesantunan negatif, (4) strategi bertutur samar-samar, dan  (5) strategi diam atau strategi 

bertutur dalam hati.  

1)   Strategi  Bertutur Terus Terang tanpa Basa-basi (BTTB) 

 Berdasarkan skala ketidaklangsungan penyampaian tuturan, menurut Blum-Kulka 

(Amir, dkk. 2016:4), strategi Strategi  bertutur terus terang tanpa basa-basi ini disebut strategi 

bertutur langsung, yaitu bertutur tanpa menggunakan cara atau strategi, yakni  langsung 

mengungkapkan maksud yang dituju dengan pilihan kata yang bermakna denotative atau 

hanya menggunakan struktur batin (deep structure) tuturan. Strategi ini, lebih berpotensi 

mengancam muka. 

2)   Strategi Bertutur Terus Terang dengan Basa-basi Kesantunan Positif  (BTKKP) 

 Strategi ini termasuk jenis strategi tidak langsung, yaitu bertutur menggunakan cara 

merealisasikan tuturan dengan menggunakan struktur luar (surface structure) yang berbeda-
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beda sesuai dengan konteks tuturan yang dimaksud. Srtrategi dirinci menjadi 15 substrategi. 

Lima blas substrategi yang dimaksud adalah: (1) memperhatikan minat, keinginan, atau 

kebutuhan petutur, (2) melebih-lebihkan rasa simpati kepada petutur, (3) mengintensifkan 

perhatian kepada petutur, (4) menggunakan penanda identitas kelompok yang sama, (5) 

mencari kesepakatan, (6) menghindari ketidaksetujuan, (7) menegaskan kesamaan latar, (8) 

bergurau, (9) menyatakan bahwa pengetahuan dan perhatian penutur adalah sama dengan 

pengetahuan dan perhatian penutur, (10) menawarkan atau berjanji, (11) menjadi optimis, 

(12) melibatkan penutur dalam kegiatan yang dilakukan oleh penutur, (13) memberikan 

alasan, (14) saling membantu, (15) memberikan hadiah kepada penutur. 

3)   Strategi Bertutur Terus Terang dengan Basa-basi Kesantunan Negatif  (BTBKN) 

 Strategi ini termasuk pada strategi dengan penyampaian tidak langsung. Strategi ini  

dapat dirinci atas 10 strategi: (1) menyatakan tuturan tidak langsung secara konvensional, (2) 

menggunakan pagar, (3) menyatakan kepesimisan, (4) meminimalkan beban atau paksaan 

kepada orang lain, (5) memberikan penghormatan, (6) meminta maaf, (7) menggunakan 

bentuk interpersonal (dihindari menggunakan kata ganti saya dan kamu), (8) menyatakan 

tindak tutur sebagai ketentuan utama, (9) menjadikan rumusan tuturan dalam bentuk nomina, 

dan (10) menyatakan penutur berhutang budi kepada petutur. 

4)   Strategi Bertutur Samar-samar       

 Strategi ini termasuk pada strategi dengan penyampaian tidak langsung. Strategi ini 

dapat dirinci atas 15 substrategi yang dimaksud adalah: (1) menggunakan isyarat, (2) 

memberikan petunjuk-petunjuk asosiasi, (3) mempraanggapkan (4) menyatakan diri sendiri 

kurang dari kenyataan yang sebenarnya (merendah), (5) meninggikan petutur lebih dari 

kenyataan yang sebenarnya (menyanjung), (6) menggunakan tautologi, (7) menggunakan 

kontradiksi, (8) menggunakan ironi, (9) menggunakan metaphor, (10) menggunakan 

pertanyan retoris, (11) menjadikan pesan ambigu, (12) menjadikan pesan kabur, (13) 

menggeneralisasikan secara berlebih-lebihan, (14) mengalihkan penutur, dan (15) menjadikan 

tuturan tidak lengkap atau ellipsis. 



20 
 

5)  Strategi Bertutur dalam Hati atau Strategi Diam  

  Strategi bertutur dalam hati atau samar-sama ini mempunyai 2 substrategi, yaitu (1) 

tuturan yang mengandung isyarat kuat dan (2) tuturan yang mengandung isyarat lunak. 

 Berdasarkan skala ketidaklangsungan penyampaian tuturan, menurut Blum-Kulka 

(Amir, dkk. 2016:4), strategi (1) disebut strategi bertutur langsung, yaitu bertutur tanpa 

menggunakan cara atau strategi, yakni  langsung mengungkapkan maksud yang dituju atau 

hanya menggunakan struktur batin (deep structure) tuturan. Sebaliknya, strategi (2—5) 

disebut bertutur tidak langsung, yaitu bertutur menggunakan strategi atau cara dengan 

merealisasikan stuktur batin dengan menggunakan struktur luar (surface structure) yang 

berbeda-beda sesuai dengan konteks tuturan yang dimaksud. Amatilah penggunaan strategi 

tidak langsung berikut ini. 

 

4.  Kesantunan Berbahasa 

a.  Hakikat Kesantunan 

Dalam kajian pragmatik, kesantunan (politeness) merupakan tata cara atau kebiasaan 

berupa perilaku sosial yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat 

tertentu.  Karena itu, kesantunan (politeness) merupakan tata cara atau adat kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat  berupa perilaku sosial yang ditetapkan dan disepakati bersama 

oleh suatu masyarakat tertentu.  Lebih khusus Lakoff mengatakan bahwa kesantunan adalah 

sistem hubungan interpersonal yang dirancang untuk mempermudah interaksi dengan 

memperkecil potensi konflik dan konfrontasi yang selalu terjadi dalam pergaulan manusia 

(Ramadhan, 2008:15).  Lalu, menurut Frasser kesantunan adalah properti yang diasosiakan 

didalam tuturan bahwa  petutur meyakini penutur tidak melampaui atau tidak mengingkari 

hak-haknya dalam memenuhi kewajibannya dalam bertutur (Chaer, 2010:47).  Leech 

(1993:206-207) juga menegaskan bahwa kesantunan berbahasa merupakan usaha untuk 

membuat adanya keyakinan-keyakinan dan pendapat yang tidak sopan menjadi sekecil 

mungkin dengan mematuhi beberapa prinsip atau maksim kesantunan.   
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b.  Konsep Muka dalam Kesantunan 

Secara fungsional, kesantunan digunakan dalam kaitannya dengan penghindaran 

konflik, dengan konsep muka  yang mengacu ke ‖citra diri‖, yaitu  sesuatu yang 

diinvestasikan secara emosional (yang dapat dirawat, hilang atau ditinggalkan)dan yang harus 

hadir secara konsisten di dalam interaksi (Brown dan Levison, 1987:62); yang disebut dengan 

muka negatif dan muka positif (Yule, 1996:111-112). Menurut Brwon dan Levinson 

(1987:65-67) konsep muka ini bersifat universal dan cenderung merupakan tindakan yang 

tidak menyenangkan atau mengancam muka.  

Sehubungan dengan muka negatif dan positif, Lebih lanjut Yule (1996:110) 

menjelaskan bahwa tindakan yang dihasilkan berimplikasi pada terciptanya kesopanan 

negatif, yaitu kebutuhan untuk merdeka, dan kesopanan positif, yaitu  kebutuhan untuk 

menghubungi. Jadi, tindak penyelamatan wajah yang diwujudkan pada wajah negatif 

cenderung untuk menunjukkan rasa hormat, menekankan pentingnya minat dan waktu orang 

lain, dan bahkan termasuk permintaan maaf atas pemaksaan atau penyelaan. Tindakan 

semacam ini disebut kesopanan negatif. Tindak penyelamatan wajah yang berkenaan dengan 

wajah positif seseorang akan cenderung memperlihatkan rasa kesetiakawanan, yang 

menandaskan bahwa kedua penutur menginginkan sesuatu yang sama, dan mereka memiliki 

suatu tujuan bersama. Tindakan semacam ini disebut kesopanan positif.  

 Dengan demikian, tingkat kesantunan berbahasa dapat diukur berdasarkan skala 

pragmatik. (1) skala  ketidaklangsungan, (2) skala untung rugi, dan (3) skala keopsionalan. 

Berdasarkan skala ketidaklangsungan, tuturan yang semakin tidak langsung adalah cenderung 

lebih santun daripada tuturan langsung. Berdasarkan skala untung rugi, semakin tinggi 

petutur diuntungkan, semakin tinggi pula nilai kesantunan sebuah tuturan. Berdasarkan skala 

keopsionalan, semakin banyak alternatif yang diberikan pada mitra tutur semakin tinggi nilai 

kesantunannya. Namun, sebelum sampai pada penentuan tingkat kesantunan, yang amat 

dipentingkan adalah kepiawaian seseorang dalam penentuan jenis tuturan yang digunakan 
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sesuai dengan fungsinya, pemilihan strategi bertutur yang diperlukan, dan  penyadaran atas 

prinsip kesantunan yang diterapkan, seperti dijelaskan berikut ini.  

c.  Prinsip-prinsip Kesantunan  

 Kesantunan dalam komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari tercermin dalam kerja sama yang dilakukan ketikan komunikasi itu berlangsung.  

Agar komunikasi berlangsung secara santun, Grice (1975:45-47) telah merumuskan 4 prinsip 

kerja sama (cooperative principle) yang dapat dilakukan antara penutrur dan petutur. (1) 

Prinsip kualitas (maxim of quality),  mewajibkan setiap orang yang terlibat dalam komunikasi 

ketika menyampaikan informasi harus mengatakan hal yang sebenarnya yang didukung oleh 

bukti-bukti, data yang konkret.  (2) Prinsip kuantitas (maxim of quantity),  menghendaki 

setiap peserta pertuturan ketika berkomunikasi dengan orang lain harus memberikan 

kontribusi yang secukupnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mitra tutur. (3) Prinsip 

relevansi (maxim of relevance),  menghendaki setiap peserta komunikasi harus memberi 

kontribusi yang relevan dengan masalah yang dibicarakan. (4) Prinsip pelaksanaan atau cara 

(maxim of manner),  mengharuskan setiap peserta komunikasi ketika berkomunikasi dengan 

orang lain di samping harus ada masalah yang dibicarakan juga harus memperhatikan cara 

penyampaian.  

Untuk mengukur prinsip kerja sama yang dikemukan oleh Grice di atas, dalam penelitian ini 

digunakan teori yang dikemukan oleh Leech (1983), yaitu prinsip kesopansantunan 

(politeness principle) dengan enam, sebagai berikut.  

1) Prinsip kebijaksanaan (tact maxim) atau prinsip timbang rasa, yaitu penutur berusaha 

meminimalkan keraguan orang lain, atau memaksimalkan keuntungan orang lain.  

2) Prinsip penerimaan (generosity maxsim), atau prinsip kedermawanan, yaitu penutur 

memaksimalkan keraguan pada diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri.  

3)  Prinsip  kemurahan (praise maxim) atau prinsip pujian atau penghargaan,  yaitu penutur 

memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat 

kepada orang lain.  
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4)  Prinsip kerendahan hati (modesty maxim),  penutur memaksimalkan ketidakhormatan pada 

diri sendiri dan meminimalkan hormat pada diri sendiri.  

5) Prinsip kecocokan (agreement maxim) atau prinsip kesetujuan, yaitu penutur 

memaksimalkan kecocokan atau kesetujuan terhadap orang lain dan meminimalkan 

ketidakcocokan  atau ketidaksetujuan pada orang lain.  

6)  Prinsip kesimpatisan (sympathy maxim), yaitu penutur  memaksimalkan rasa simpati dan 

meminimalkan rasa antipati. 

Prinsip kesantunan Leech ini lebih mengutamakan usaha ―menyelamatkan muka 

karena prinsip kerjasama Grice sering tidak dipatuhi dalam praktek penggunaan bahasa yang 

sebenarnya‖ (Thomas, 1995:15), karena di dalam berkomunikasi kebutuhan dan tugas 

penutur bukanlah untuk menyampaikan informasi (amanat) saja tetapi lebih dari itu, yaitu 

juga menjaga dan memelihara hubungan sosial antara penutur-mitra tutur (Gunarwan, 

1992:184). Karena itulah akhirnya Grice (2000:362) merumuskan kembali anggapan tersebut 

menjadi pilihlah ungkapan yang tidak meremehkan status mitra tutur dengan memilih 

ungkapan yang paling kecil kemungkinannya menyebabkan mitra tutur kehilangan muka. 

Oleh karena itu, demi kesantunan, menurut (Grice dalam Pranowo, 2008:6) penutur harus 

dapat memperlakukan mitra tutur sebagai berikut. (1) Jangan memperlakukan mitra tutur 

sebagai orang yang tunduk kepada penutur. Jangan sampai mitra tutur mengeluarkan ―biaya‖ 

(biaya sosial, fisik, psikologis, dan sebagainya) atau agar kebebasannya menjadi terbatas. (2)  

Jangan mengatakan hal-hal yang kurang baik mengenai diri mitra tutur atau orang atau 

barang yang ada kaitannya dengan  mitra tutur. (3) Jangan mengungkapkan rasa senang atas 

kemalangan mitra tutur. 

 

d.   Parameter dan  Skala Kesantunan Berbahasa 

1)   Berdasarkan Tinggi Rendanya Peringkat Kesantunan 
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Berdasarkan  tinggi rendahnya peringkat kesantunan sebuah tuturan antara penutur dan 

petutur,  Brown and Levinson (1987:60) merumuskan tiga parameter atau skala penentu, 

yaitu  konstektual, sosial, dan kultural, sebagai berikut. 

a)  Skala peringkat jarak sosial (social distance), tingkat kesantunan ditentukan oleh 

parameter perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosialkultural. 

b)  Skala peringkat status sosial (po\wer rating), tingkat kesantunan didasarkan pada 

kedudukan asimetrik antara penutur dan mitra tutur. 

c)  Skala peringkat tindak tutur (rank rating), tingkat kesantunan didasarkan atas kedudukan 

relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur lainnya. 

2)  Berdasarkan Nosi Keterancaman Muka (Positif dan Negatif) 

Selain berkaitan dengan kepentingan pokok tuturan, kesantunan  juga berkaitan 

dengan muka negatif dan muka positif. Brwon dan Levinson (1987:65-67) menjelaskan 

bahwa konsep muka ini bersifat universal, dan secara ilmiah terdapat dalam berbagai tuturan 

yang cenderung merupakan tindakan yang tidak menyenangkan yang disebut ‗tindakan yang 

mengancam muka‘ (Face Threatening Acts) yang disingkat menjadi FTA . Karena itu, Brown 

dan Levinson (1987:62)  mengklasifikasikan tindakan-tindakan yang berpotensi mengancam 

muka, baik secara negatif maupun positif.  

a)  Tindakan yang mengancam  muka negatif 

(1) Ungkapan mengenai:  perintah dan permintaan, saran, nasihat, peringatan, ancaman, 

peringatan, dan tantangan. 

(2)  Ungkapan mengenai: tawaran dan janji. 

(3) Ungkapan mengenai: pujian, perasaan negatif yang kuat seperti kebencian dan  

kemarahan terhadap mitra tutur. 

b)  Tindakan yang mengancam muka positif  

(1) Ungkapan kritik, tindakan merendahkan atau yang mempermalukan, keluhan, dan 

kemarahan, dakwaan, dan penghinaan.  

(2)  Ungkapan pertentangan, ketidaksetujuan atau tantangan.  
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(3)  Ungkapan emosi yang tidak terkontrol yang membuat mitra tutur merasa dibuat takut 

atau  dipermalukan.  

(4)  Ungkapan yang tidak sopan, penyebutan hal-hal yang bersifat tabu ataupun yang 

tidak selayaknya dalam suatu situasi, yaitu penutur menunjukkan bahwa penutur 

tidak menghargai nilai-nilai mitra tutur dan juga tidak mau mengindahkan hal-hal 

yang ditakuti oleh lawan tutur.  

(5)  Ungkapan kabar buruk mengenai lawan tutur, atau menyombongkan berita baik, yaitu 

yang menunjukkan bahwa penutur tidak segan-segan menunjukkan hal-hal yang 

kurang menyenangkan lawan tutur, dan tidak begitu memperdulikan perasaan lawan 

tutur.  

(6)  Ungkapan tentang hal-hal yang membahayakan serta topik yang bersifat memecah 

belah pendapat, seperti masalah politik, ras, agama, pembebasan wanita. Dalam hal 

ini penutur menciptakan suatu suasana yang dapat atau mempunyai potensi untuk 

mengancam muka mitra tutur yaitu penutur membuat suatu atmosfir yang berbahaya 

terhadap muka lawan tutur.  

(7) Ungkapan yang tidak kooperatif dari penutur terhadap lawan tutur, yaitu penutur 

menyela pembicaraan lawan tutur, menyatakan hal-hal yang tidak gayut serta tidak 

menunjukkan kepedulian (penutur menunjukkan bahwa dia tidak mempedulikan 

keinginan muka negatif maupun muka positif lawan tuturnya).  

(8) Ungkapan  mengenai sebutan ataupun hal-hal yang menunjukkan status mitra tutur 

pada perjumpaan pertama. Dalam situai ini mungkin penutur membuat identifikasi 

yang keliru mengenai lawan tutur. 

c)   Berdasarkan Ketidaklangsungan Tuturan 

 Blum-Kulka (Amir, dkk., 2006:14) mengelompokkan strategi bertutur dengan urutan 

tingkat ketidaklangsungan penyampaian tuturan. Blum-Kulka merumuskan skala kesantunan 

tersebut sebagai berikut: ―Semakin langsung Anda menyampaiakan tuturan, maka semakin 

tidak santun ungkapan Anda; namun semakin tidak langsung Anda menyampaikan tuturan, 
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maka semakin santun ungkapan Anda‖. Rumusan tersebut dituangkan dalam sklala 

kesantunan seperti dalam tabel berikut ini. 

Tabel Klasifikasi Bertutur (Adaptasi Blum-Kulka dari Amir, dkk., 2006 

 

No. Strategi Bertutur Contoh Tindak Tutur 
Skala 

Ketidaklangsungan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1)  

2) Imperatif 

3) Keharusan 

4) Pernyataan 

Performatif 

5) Performatif berpagar 

6) Keinginan 

7) Rumusan saran 

8) Pertanyaan 

9) Isyarat kuat 

10) Isyarat halus 

Pindahkan mobilmu! 

Mobilmu harus dipindahkan! 

Saya ingin mobilmu dipindahkan. 

Saya minta mobilmu dipindahkan! 

Bagaimana kalau mobilmu dipindahkan ? 

Saya mau mobilmu dipindahkan! 

Dapatkah kamu memindahkan mobilmu ? 

Apakah itu mobilmu? 

Mobilmu menutup jalan. 

Saya tidak bisa/tidak dapat lewat. 

Lebih langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih Langsung 

 

 

B.  Sosiolinguistik    

1.  Bahasa Politik dan Media Massa 

Pemakaian bahasa tidak terlepas dari manusia sebagai penggunanya.  Kajian bahasa 

yang memisahkan bahasa dengan dimensi pemakai dan pemakaiannya (konteks sosialnya) 

seperti inilah yang kemudian mengilhami lahirnya pendekatan baru dalam studi bahasa yaitu 

sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan dan 

saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial masyarakatnya. Untuk 

mengungkap tingkat kesantunan bahasa yang digunakan dalam wacana politik DKI Jakarta, 

tidak terlepas dari fenomena  sosiolinguistik tersebut.  

Menurut Gravin dan Matiot (1956:785-787),  selain dipakai dalam situasi-situasi 

resmi sebagai ragam bahasa baku, bahasa juga mempunyai fungsi sosial politik,  yaitu fungsi 

bahasa sebagai pemersatu, sebagai pemisah, sebagai harga diri, dan fungsi bahasa sebagai 

kerangka acuan. Fungsi-fungsi Inilah yang membedakan bahasa  dengan alat komunikasi 

nonverbal lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat karena bahasa merupakan alat 

komunikasi yang paling baik dan sempurna, dibandingkan dengan alat-alat komunikasi lain.  

Lebih lanjut, menurut Wareing dan Thomas (2007:50) politik dinyatakan sebagai 

masalah kekuasaan untuk membuat keputusan mengendalikan sumber daya manusia, 

perlakuan orang lain, dan nilai-nilai yang dianut orang lain. Karena itu, dalam 
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mengomunikasikannya  politik cenderung lebih rumit dibandingkan dengan bidang 

kehidupan lainnya sebab berita politik memiliki dimensi pembentukan pendapat umum 

(public opinion), baik yang diharapkan oleh para politisi maupun oleh para wartawan. Itulah 

sebabnya  berita politik tidak hanya sekadar reportase peristiwa saja, tetapi memugkinkan 

sebagai hasil konstruksi realitas politik untuk kepentingan opini publik tertentu. Dalam 

komunikasi politik menurut McNair dan Nimmo (dalam Hamad, 2014:22), aspek 

pembentukan opini inilah yang justru menjadi tujuan utama untuk memenuhi pencapaian-

pencapaian politik para aktor politik. 

Dalam setiap komunikasi, pasti mengandung pesan yang akan disampaikan, begitu juga 

dengan berita politik. Menurut  Umar (2013:336) pesan politik ialah pernyataan yang 

disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, 

tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya 

mengandung bobot politik. Asp dan Esaiasson (dalam Utomo, 2012: 69) memberikan tiga 

tahapan pemberitaan berita politik melalui media massa yang mereka sebut sebagai 

medialization of politics. Pertama, media massa berperan menjadi kanal dominan yang 

menghubungkan pemerintah, partai politik, dan warga. Kedua, media berperan menjadi arena 

politik dan kontestasi ideologis (the battle ground for competing ideologies), sekaligus 

menjadi aktor politik itu sendiri karena media massa melakukan proses menyaringan dan 

penseleksian oleh gatekeepers tentang mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus 

disembunyikan. Dalam hal ini, media melakukan peran dalam membentuk dan memobilisasi 

opini publik mengenai persepsi dan pemahaman politik dengan tujuan agar media dan 

berbagai kepentingan politik di belakangnya  menjadi agenda publik. Terakhir, media 

memperlihatkan bentuk dari kekuatan yang  tersembunyi (tak terlihat) karena masyarakat 

atau sistem sosial dan politik sudah mengadopsi bagaimana nalar media bekerja, seperti 

bagaimana logika media mengeluarkan atau menahan satu isu, melakukan konfrontasi, 

membuka ruang polemik, sampai personifikasi isu, dan sebagainya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan  bahwa berita politik adalah segala bentuk pemberitaan mengenai politik yang 
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bertujuan menyampaikan pesan-pesan baik tertulis maupun tidak, serta didalamnya 

mengandung dimensi pembentukan pendapat umum (public opinion), baik yang diharapkan 

oleh para politisi, wartawan, maupun masyakarat. 

 

3.  Retorika dalam Politik  

Seperti dijelaskan terdahulu, dalam sosiolinguistik, bahasa yang digunakan di dalam  

kancah politik, disebut bahasa politik (langgue of power). Penggunaan bahasa dalam dunia 

politik difungsikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dalam tujuan ini, 

politikus harus menemukan cara-cara berkomunikasi yang baik agar dapat menyampaikan 

ide-iedenyan kepada masyarakat. Cara-cara meyampaikan ide dengan baik inilah dalam 

linguitik disebut retorika, yaitu  seni berbicara dalam berbahasa untuk mencapai tujuan. 

Demikian juga halnya bahwa politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, 

pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi karena menurut  Plato 

dan Aristoteles (yang pertama sekali merumuskan kata politik) ―politik adalah sebagai suatu 

usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik, yang menyangkut bermacam-macam 

kegiatan yang diantaranya dari proses penentuan tujuan sampai pada cara-cara melaksanakan 

tujuan itu. Dalam hal ini, politik adalah masalah kekuasaan, yaitu kekuasaan utntuk  membuat 

keputusan, mengendalikan sumber daya, mengendalikan perilaku orang lain dan seringkali 

mengendalikan nilai-nilai yang dianut orang lain. 

Retorika tidak bisa dilepaskan dari kegiatan politik. Karena itu, menurut Keraf  

(2010:3) retorika merupakan suatu teknik penggunaan bahasa sebagai seni tulis maupun lisan 

yang didasarkan pada pengetahuan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang. Dalam kajian 

retorika pemilihan kata dan gaya bahasa diatur dan disesuaikan dengan konteksnya agar 

audiens tertarik dan simpati terhadap gagasan yang dituangkan dalam bentuk pidato. Salah 

satu bentuk penggunaan gaya bahasa yang sering digunakan oleh politisi adalah gaya bahasa 

metaphor, yaitu  analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk 

singkat,  misalnya penggunaan kalimat Masyarakat memiliki daya juang yang tinggi,  antara 
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kata daya juang dan tinggi memiliki makna yang berbeda. Kata daya juang merupakan 

gagasan yang abstrak yang kemudian diikuti dengan kata tinggi yang maknanya dilekatkan 

pada keadaan fisik.  

Setiap  pendapat dan gagasan yang disampaikan politisi biasanya memuat unsur 

kepentingan kekuasaan didalamnya. Karena itu, para politisi sering mengemas gagasannya 

dengan bahasa yang menarik dengan tujuan untuk  mendapatkan simpati dari rakyat dalam 

kepentingan meraih kekusaan. Penyampaian gagasan dan ide  dalam baluran bahasa yang 

apik dan menarik tersebut dengan ketentuan: (1) menggunakan kosakata yang akrab dan 

familiar di masyarakat, (2) menggunakan  ungkapan  yang unik dan belum pernah digunakan 

oleh politisi lain, (3) menggunakan kata-kata atau slogan-slogan singkat namun tepat, dan (4) 

menggunakan struktur kalimat aktif  (Keraf, 2010:5). 

 

C.  Analisis Wacana  

1.  Ideologi  dan Media Massa 

Salah satu fungsi dan peranan pers sebagai media massa adalah sebagai kontrol 

sosial terhadap pemerintah dan masyarakat secara umumnya. Hal ini ditegaskan oleh Sukarna 

(dalam Sobur, 2001b:149) bahwa sebagai kontrol sosial tujuan pers adalah melindungi 

kepentingan-kepentingan masyarakat, baik kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya. 

Selanjutnya, Semma  (2008a:321) menjelaskan bahwa pers atau media massa adalah institusi 

budaya yang dapat membangun kesadaran masyarakat melakukan kontrol sosial atas berbagai 

penyimpangan kekuasaan. Bahkan, Darmasaputra (dalam Wijayanto & Zachrie, 2009:696) 

menegaskan bahwa di negara-negara demokratis, media bersama kelompok masyarakat 

madani berperan penting memfasilitasi diskusi publik tentang yang patut dan tidak patut 

dilakukan pemerintah, serta menekan pemerintah supaya mengambil tindakan selaras untuk 

melakukan reformasi sistem berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Lebih jauh, McDonell dan Pesic (dalam Wijayanto & Zachrie, 2009:697) secara 
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khusus mengidentifikasikan beberapa fungsi penting media dalam memberikan efek yang 

kasat mata dalam usaha memberantas korupsi. 

Menurut Jurgen Habermas (dalam Calhoun 1992), media massa berfungsi sebagai 

episentrum demokratisasi. Posisi media yang demikian dalam ruang publik  sesungguhnya 

merupakan posisi paling penting dan menentukan arah perkembangan demokrasi. Dalam 

menjalankan perannya tersebut, media massa  sebagai jalur lalu lintas komunikasi yang 

diskursif amat tergantung pada kinerjanya beroperasi dalam masyarakat itu sendiri. Kerja-

kerja ruang publik akan ikut macet dan mengalami disfungsi manakala media massa 

terhegemoni oleh kepentingan pasar/kapitalis dan kepentingan penguasa/negara 

(Calhoun,1992:42). 

Dalam menjalankan perannya tersebut, media seharusnya memposisikan diri secara 

netral dan obyektif. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri bahwa media massa juga sebagai tempat 

atau ruang ideologi direpresentasikan (Gramsci, dalam Sobur, 2001a:30). Dalam hal ini,  di 

satu sisi, media bisa menjadi sasaran penyebaran ideologi penguasa dan kontrol atas wacana 

publik. Namun di sisi lain, media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan 

tergantung ideologi mana yang kemudian mendominasi dalam media yang bersangkutan. 

Intinya, media dapat menjadi bias dan subjektif.  Dalam situasi demikian, biasanya berbagai 

ideologi saling berbenturan,  baik wartawan, redaksi sampai pemiliki modal,  memiliki 

ideologi masing-masing dalam menyajikan berita kepada khalayak pembaca. Sesungguhnya 

tugas utama media  sebagai salah satu prinsip kontrol sosial adalah mengutamakan 

perlindungan kepentingan masyarakat. Namun, seringkali secara sadar media menjebakkan 

diri dalam pusaran wacana penguasa yang cenderung kooptatif. 

Althusser dan Alzastraouw (dalam Sobur, 2001:30) menyatakan bahwa antara 

ideologi dan media sesungguhnya memiliki hubungan yang erat dalam kaitan proses produksi 

pesan, berupa melekatnya ideologi dominan dalam proses produksi isi media. Hubungan 

yang erat antara ideologi dan media menjadikan ideologi sebagai faktor paling dominan jika 

dibandingkan dengan empat faktor lainnya (Shoemaker dan Reese, 1996:231), yatu faktor 
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pada level individu, level rutinitas media, level organisasi dan level ekstramedia. Dalam 

hubungan ini dikatakan bahwa ideologi menjadi faktor pengaruh yang paling menyeluruh 

dari semua pengaruh yang ada dalam proses mediasi.  Ideologi di sini diartikan sebagai 

kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai individu untuk melihat realita 

dan bagaimana mereka menghadapinya.  Lalu, Terkait dengan media, Altschull (1984:254) 

mengkategorikannya menjadi empat, yaitu: (1) pola formal, yang merefleksikan negara, (1) 

pola komersial, yang merefleksikan pengiklan dan pemilik media, (3) pola kepentingan 

(interest), yang merefleksikan kepentingan partai politik atau kelompok keagamaan, dan (4) 

pola informal, yang merefleksikan kontributor. Dengan demikian, ideologi media pada 

dasarnya berbasis pada soal pembiayaan operasionalisasi media yang berdasarkan sumbernya 

diidentifikasi bervariasi pada empat pola 

Berpijak dari fenomena di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mendalami proses produksi teks dalam media ini. Menurut Aart van Zoest (dalam Sobur, 

2001a:60), meneliti sebuah teks tak pernah lepas dari ideologi yang memiliki kemampuan 

untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideology tertentu.  

 

2.  Analisis Wacana Kritis pada Teks Media 

Sebagai suatu wacana, komunikasi dilakukan dalam rangka menciptakan ―kenyataan 

lain‖ atau ―kenyataan kedua‖ dalam bentuk wacana daripada ―kenyataan yang pertama‖. Cara 

yang ditempuh dalam pembentukan wacana (realitas kedua) itu adalah sebuah proses yang 

disebut konstruksi realitas. Norman Fairclough (2003:26) menyebut wacana sebagai praktik 

sosial yang  mengimplikasikan hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan 

situasi, institusi, dan struktur sosial yang melingkupinya. Untuk tujuan analisis kritis, wacana 

harus dilihat dari tiga dimensi secara simultan, yakni (1) teks (2) praktik wacana, dan (3) 

praktik sosiokultural. Menganalisis sebuah wacana secara kritis pada hakikatnya adalah 

menganalisis tiga dimensi wacana tersebut sebagai aplikasi dialektis dalam teorinanalisis 

wacana.  
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Dimensi teks berada dalam level mikro pada tahap deskriptif. Dalam pandangan 

kritis, penelitian ini dibangun dari sejumlah piranti linguistik yang di dalamnya terdapat 

ideologi dan kekuasaan. Dalam membedah teks terdapat dua ragam metode analisis naskah, 

yaitu sintagmatik dan paradigmatik.  

1) Ragam sintagmatik adalah analisis berupa membaca atau menafsirkan makna instrinsik 

dan ekstrinstik kalimat demi kalimat sebuah naskah dengan memperhatikan hubungan 

antarbagian dalam kalimat, paragraf, bait, dan frase.  

2) Ragam paradigmatik adalah analisis dengan cara menemukan bukti-bukti dalam naskah 

atau menunjukkan bagian-bagian dari naskah sebagai temuan data untuk menjawab 

permasalahan penelitian.  

Dimensi praksis wacana yang berada pada level meso ini adalah menggunakan metode 

penafsiran (interpretatif) yang digunakan untuk menguak hubungan antara produksi dan 

interpretasi proses-proses diskursif. Tahap ini sangat berkaitan dengan dengan urutan-urutan 

wacana (order of discourse), yaitu totalitas praksis-praksis diskursif sebuah institusi dan 

hubungan antara praksis-praksis itu.  

Penafsiran praksis wacana atau  interpretasi konteks, kajiannya berfokus  pada tiga hal 

(1)  Hubungan konteks situasi dianalisis dengan teori tipe wacana.  

(2)  Hubungan konteks antartekstual dianalisis dengan teori  praanggapan. 

(3)  Hubungan konteks antartekstual dianalisis dengan teori tindak ujaran. 

Untuk dimensi praksis sosiokultural yang berada di level makro, akan digunakan 

metode eksplanasi. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang 

hubungan fitur-fitur tekstual yang heterogen beserta kekompleksan proses-proses wacananya 

dengan perubahan sosiokultural, baik situasional, institusional, kultural, dan perubahan 

masyarakat. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini digunakan teori kekuasaan 

Michel Foucault sebagai teori substantif dengan berlandaskan domain paradigma kritis. 

Dengan demikian,kerangka konseptual penelitian 
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Gambar 2 

Skema Analisis Wacana Kritis 

 

3.   Media Sosial 

Kaplan dan Haenlein (dalam Utomo, 2012: 68) mendefinisikan media sosial sebagai 

berikut. 

“A group of internet-based application that build on the ideological and technological 

foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated 

Content.” 

 
Selanjutnya, Hamzah (2016:2) menekankan bahwa media sosial adalah media online 

yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang 

mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial mengajak siapa saja yang 

tertarik untuk berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, 

memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. 

Lebih lanjut, Kaplan dan Haenlein (dalam Utomo, 2012: 68) juga memberikan 

tipologi media sosial yang mereka bagi dalam enam jenis yaitu (1) Collaborative Project 

seperti Wikipedia, (2) Blog, (3) Content Communities seperti Youtube, (4) Social Networking 

Sites seperti Facebook dan Twitter, (5) Virtual Social Worlds seperti Second Life, dan (6) 
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Virtual Game Worlds seperti Warcraft. Limitasi dan tipologi tersebut tentu berguna untuk 

membedakannya dengan pengertian konvensional media sosial, yang ditandai melalui 

komunikasi interpersonal dan kontak fisik antar orang peroang. 

Secara umum, kajian tentang penggunaan media sosial sebagai alat dalam marketing 

politik terbagi dalam dua arus besar: cyber-optimists dan cyber-pesimist (Norris, dalam 

Utomo, 2012:71). Kalangan cyber-optimist percaya bahwa media sosial sebagai anak 

kandung internet menawarkan berbagai peluang baru. Media sosial meniadakan sekat-sekat 

konvensional dalam interaksi antara publik dengan politisi maupun pemerintah. 

Penggunaannya diyakini akan berpengaruh terhadap munculnya transformasi politik dan 

memperluas akses dan keterlibatan masyarakat. Sementara kalangan cyber-pesimist justru 

sebaliknya. Media sosial sekedar menguatkan kekuatan dan sistem politik yang selama ini 

sudah dominan dalam masyarakat. Dengan kata lain, ia tidak memacu transformasi. Bagi 

kalangan ini, media sosial meningkatkan partisipasi dan aktivitas politik hanya bagi mereka 

yang memang sudah terlibat dalam politik. Meski bertentangan, dua area besar tersebut 

sebenarnya saling melengkapi. Keduanya dengan basis empirik menjelaskan pengaruh relatif 

media sosial terhadap transformasi marketing politik. 

Kompas.com (2017) menyatakan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Penyedia Internet (APPI) sepanjang  tahun 2016 di Indonesia. Dari hasil 

tinjauan tersebut, ditemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. 

Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini mengindikasikan 

kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu. Survei yang 

dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet. 

Sementara itu, kominfo.go.id (2013) juga menyatakan hasil tinjauan tentang pengguna 

internet di Indonesia. Kemenkominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini 

mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk 

mengakses jejaring sosial. Situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook 
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dan Twitter. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, 

Brazil, dan India.  

Liputan6.com (2017) juga melansir berita tentang hasil survei pengguna media sosial 

di Indonesia. Menurut survei tersebut, Facebook berada di posisi pertama sebagai media 

sosial yang paling banyak menyedot pengguna internet Indonesia, dengan 71,6 juta pengguna 

(54 persen). Kemudian di tempat kedua, media sosial untuk berbagi foto dan video 

pendek Instagram berhasil merebut hati para pengguna internet Indonesia dengan jumlah 

pengguna mencapai 19,9 juta (15 persen). 

  

Gambar 1 Akses Media Sosial di Indonesia 2017 

(Sumber: Liputan6.com) 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan media sosial facebook sebagai sumber 

data penelitian berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas. Berikut paparan 

Saridewi (2015:1) tentang media sosial. Pertama, media sosial merupakan media yang 

mampu mendekatkan hubungan masyarakat dengan lembaga resmi dan elit politik, sehingga 

dapat berkomunikasi dua arah dan langsung. Kedua, media sosial menjadi sarana bagi 

partisipasi politik masyakarat masyakarat untuk mempengaruhi kebijakan politik. Ketiga, 

media sosial merupakan bentuk cyber demokrasi, yaitu konsep yang melihat teknologi yang 

memiliki pengaruh sosial transformatif dan memperluas partisipasi demokrasi.  

 

4.   Berbahasa di Media Sosial 
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Media sosial adalah salah satu media massa dan terbuka untuk umum. Siapapun dapat 

mengaksesnya dengan menggunakan internet. Maka, ada hal yang perlu diperhatikan ketika 

akan berbahasa di media sosial walaupun cara pengungkapannya melalui tulisan. Hal ini 

sangat terkait dengan kemampuan berbahasa di ranah publik atau public speacking. Menurut 

Merriam-webster dictionary, public speaking didefinisikan sebagai “the act or skill of 

speaking to a usually large group of people.” (tindakan atau keahlian berbicara yang 

umumnya dilakukan di depan kelompok besar orang). Dalam public speaking pembicara 

berbagi pandangannya dengan kelompok besar audiens dan seringkali ia mengalami 

kegelisahan sebelum dan selama pembicaraannya (Gareis dalam Maisarah, 2016:59). 

Dalam komunikasi sering kita mendengar kalimat "who is saying what to whom using 

what medium with what effects?". Kalimat tersebut merupakan elemen yang harus ada dalam 

public speaking (Lasswell dalam Maisarah, 2016: 59). Secara umum public speaking tidak 

hanya sekedar berbicara di depan umum dan menyampaikan informasi tetapi juga memuat 

mengenai kemampuan untuk mempengaruhi emosi audien. Saat ini, public speaking dapat 

menjadi alat yang cukup kuat dalam usaha untuk mempengaruhi, memotivasi, dan 

menginformasi. 

 

D.   Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Karena pada Tahun I ini penelitian Kekerasan Verbal dalam Wacana Pilkada DKI 

Jakarta difokuskan pada Kajian Prgamatik, maka dikemukakan penelitian releva yang terkait 

dengan itu. Penelitan tentang kekerasan verbal, pragmatik, dan politik dan kaitannya dengan 

media sosial secara empiris sudah banyak dilakukan, tetapi sejauh ini yang peneliti temukan 

penelitian tindak tutur yang mengambil objek tekstual belum banyak dilakukan orang. 

Berikut beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian di bidang tersebut.  

Penelitian mengenai kekerasan verbal sudah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. Diantaranya oleh Arsih (2010) dan Fakhruddiana dan Kumara (2008). Arsih 

(2010) meneliti tentang pengalaman kekerasan kata-kata (verbal abuse) pada remaja. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa saat remaja menerima perlakukan kekerasan verbal, maka 

akan timbul perasaan sedih, dendam, dan ingin membalas. Hal itu menimbulkan respon ingin 

menghiraukan orang yang melakukan kekerasan dan membantahnya. Selain itu, 

Fakhruddiana dan Kumara (2008) meneliti tentang pelatihan komunikasi empatik untuk 

meningkatkan manajemen kelas di sekolah dasar. Penelitian ini lebih membahas kepada 

kekerasan verbal yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Salah satu hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi empatik dapat meningkatkan interaksi 

sosial yang lebih baik antara guru dengan siswa dan menurunkan kemunculan perilaku 

negatif dari guru, terutama kekerasan verbal. 

 Dalam bidang pragmatik, juga pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain, 

diantaranya: Endriani (2008), Mainora (2011), Putri (2014) dan Tressyalina (2015). Endriani 

(2008) meneliti tentang kesantunan tindak tutur direktif bahasa minangkabau. Salah satu  

hasil penelitian itu adalah adanya pertimbangan terlebih dahulu bentuk tutur yang akan 

digunakan untuk menunjukkan kesantunan bertutur. Lalu, Putri (2014) meneliti tentang 

kesantunan berbahasa dalam tindak tutur direktif guru. Hasil penelitian menunjukkan guru 

menggunakan prinsip-prinsip kesantunan seperti maksim penghargaan, maksim kesepakatan, 

dan maksim kesimpatian. Selanjutnya, Mainora (2011) meneliti penggunaan gaya bahasa 

sindiran di harian Singgalang. Hasil penelitian menunjukkan jenis gaya bahasa sindiran yang 

paling banyak digunakan adalah gaya  bahasa sarkasme. Tujuan penggunaan gaya bahasa 

sarkasme adalah untuk koreksi, mempengaruhi, menyampaikan saran, dan melindungi atau 

menjatuhkan muka instansi tertentu. Terakhir, Tressyalina (2015) meneliti tentang tindak 

tutur langsung dan tidak langsung ditinjau dari jenis kalimat dalam program Mata Najwa. 

Hasil dari penelitian tersebut diantaranya adalah penggunaan alat bantu bicara dibentuk 

dalam berbagai kalimat, baik dalam bentuk deklaratif, interogatif, dan imperatif.  

Selain itu, penelitian terdahulu yang membahas mengenai politik dan kaitannya 

dengan media telah diteliti oleh Hamad (2004), Ibrahim, dkk. (2013) dan Wahid (2017). 

Hamad (2004) menyimpulkan bahwa beberapa media terlibat dalam konstruksi ideologis 
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sebuah partai. Media memegang peranan penting dalam mempengaruhi faktor ideologis 

pembaca. Sejalan dengan itu, Ibrahim, dkk. (2013) juga memberikan kesimpulan terhadap 

penelitiannya tentang komunikasi politik. Salah satunya adalah komunikasi di kalangan elit 

politik masih didominasi oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Wahid (2017) 

menganalisis retorika komunikator politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut hasil 

penelitian tersebut, ternyata pidato politik bukanlah pidato biasa, melainkan pidato yang 

dapat melahirkan pembicaraan politik di kalangan masyarakat dan karenanya harus 

dipikirkan dengan seksama terkait isi, gaya bahasa dan siapa komunikator yang 

menyampaikan pidato. Pidato politik mewakili dan menjelaskan apa, siapa, bagaimana dan 

mengapa pasangan kandidat yang dapat membentuk personal branding. 

Di antara penelitian yang diuraikan di atas, terdapat beberapa persamaan dengan 

penelitian ini, yaitu dari segi teknik analisis dan objek kajian. Sementara, pada penelitian ini 

akan menganalisis lebih luas dengan mengaitkan aspek kesantunan berbahasa. 

 

E.   Kerangka Konseptual 

  Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan gagasan, pelaku 

tutur akan menunjukkan siapa dirinya, bagaimana kedudukannya, dengan cara melihat 

tuturan yang diujarkannya. Begitu juga dalam sebuah wacana, khususnya wacana politik, 

tindak tutur yang diujarkan oleh masyarakat atau tokoh politik akan menjelaskan bagaimana 

bagaimana karakter penutur tersebut, strategi bertutur mana yang dominan digunakan, dan 

prinsip kesantunan apa yang digunakannya. Kajian kekerasan verbal dalam wacana politik 

Pilkada DKI Jakarta 2017 pada media sosial Facebook akan tergambar dalam kerangka 

konseptual berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Kekerasan Verbal 

Dalam Wacana Politik 

Pilkada DKI Jakarta 2017 

(Kajian Pragmatik) 

 

1. Berita//Opini/Komentar  Politikus dan Elit 

Politik di Media Cetak da Elektronik  

2. Tuturan Para Pasangan Calon (Paslon) dalam 
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                                         Gambar: Kerangka Konseptual 

 

 

 

BAB III 

TUJUAN, LUARAN, DAN KONTRIBUSI PENELITIAN 

 

 

A.   Tujuan Penelitian  

1.  Tujuan penelitian pada tahun I adalah  ―mendeskripsikan profil  kekerasan verbal dalam 

mengungkap tingkat kesantunan masyarakat berwacana politik pada Pilkada DKI 

Jakarta‖, dengan jabaran sebagai berikut. 

a.  Mendeskripsikan penggunaan majas sebagai pengungkap bentuk kekerasan verbal 

dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta, 

b.  Mendeskripsikan penggunaan jenis-jenis tindak tutur dalam wacana politik Pilkada 

DKI Jakarta,   

c.  Mendeskripsikan penggunaan strategi bertutur dalam wacana politik Pilkada DKI 

Jakarta, 

Bentuk Gaya 

Bahasa 

Pengungkap 

Kekerasan 

Verbal 

Strategi 

Bertutur 

Jenis 

Tindak 

Tutur 

Prinsip 

Kesantunan 

Tingkat Kesantunan Para Politikus/Elite Politik, 

Pendukung Paslon, dan dan Masyarakt Umum 

Dalam Wacana Pilkada DKI Jakarta 2017 
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d.  Mendeskripsikan penggunaan prinsip-prinsip kesantunan dalam wacana politik 

Pilkada DKI Jakarta, dan   

e.   Menentukan tingkatan/ skala kesantunan wacana politik Pilkada DKI Jakarta.  

2. Tujuan penelitian penelitian pada tahun II adalah ―mendeskripsikan ideologi yang 

terkandung di balik penggunaan kesantunan bahasa  dalam wacana  Pilkada DKI Jakarta‖, 

dengan rician seperti berikut, dengan jabaran berikut.. 

a.   Mendeskripsikan konstruksi berita dan komentar dalam wacana Pilkada DKI Jakarta,  

b.  Mendeskripsikan ideologi yang terkandung dibalik penggunaan bahasa dalam wacana 

Pilkada DKI Jakarta, dan   

c.   Menentukan polarisasi konstruksi-konstruksi  berita dan komentar para penutur 

dengan tingkat kesantuanan berbahasa dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta? 

 

B.   Luaran Penelitian  

1.  Luaran Wajib dan Tambahan pada Tahun I 

Luaran wajib pada tahun 1 adalah artikel prosiding internasional  pada seminar 

ilmiah dalam International Conference on Languages and Arts (ICLA) ke-6 yang diadakan 

pada Oktober 2017, yang langsung dimuat dalam Prosiding terindeks Thompson (Atlantis), 

dengan judul Politeness in Language by the Politicians in the Discourse of Jakarta Election 

Luaran tambahan pada tahun  I. (1) Artikel Ilmiah pada jurnal internasional 

bereputasi. (1) International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences 

(IJIRES), volume 3, Issue 4, ISSN (Online): 2349–5219 dengan judul ―Verbal Violence 

During Jakarta Election (Pragmatics Study)‖; (2) International  Journal of Scientific 

Research and Studies (JSRS), Vol. 4(8), pp. 189-197, August, 2017, ISSN 2375-8791, 

Copyright © 2017, Author(s) retain the copyright of this article   dengan  judul ―Portrait of 

Politeness in Language by the Supporters of Governor Candidates in the Discourse of 

Jakarta Election”. (3) buku teks  ber-ISBN  yang berjudul Profil Kesantunan Masyarakat 

Berwacana Politik: Studi Kasus pada Wacana Pilkada DKI. (4) Penyelesaian studi empat  

orang mahasiswa pascasarjana  sebadai , yang tesisnya termasuk  penelitian payung dalam 

penelitian ini. 

2.  Luaran Wajib dan Tambahan pada Tahun II  

Luaran wajib pada tahun II adalah  artikel ilmiah pada jurnal  internasional 

bereputasi, direncanakan pada ICLA-7 tahun depan.   

Luaran tambahan pada tahun II adalah:  (1) artikel prosiding pada seminar ilmiah 

Internasional, (2)  buku teks  ber-ISBN yang berjudul ―Ideologi dibalik Wacana Pilkada DKI 

Jakarta‖. (3)  penyelesaian studi empat orang mahasiswa pascasarjana, yang tesisnya 

termasuk  penelitian payung dalam penelitian ini tahun kedua. 
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C.   Kontribusi Penelitian 

1.  Kontribusi utama penelitian ini adalah pada dunia pendidikan dan dunia linguistik (ilmu 

bahasa) umumnya,  antara lain dalam bidang pragmatik sebagai pemakaian bahasa, dalam 

bidang sosiolinguistik sebagai kaitan pemakaian bahasa dengan kondisi dan konteks 

kemasyarakatan pemakainya, dan bidang analisis wacana sebagai kajian bahasa yang 

berkaitan dengan media massa dan politik. Secara khusus, penelitian ini berkontribusi 

memperkaya teori-teori dan konsep dalam bidang kesantunan berbahasa, kajian wacana 

kritis,  kajian bahasa pers, dan kajian bahasa politik.  

2.  Kontribusi penting lainnya adalah bagi pemerintah.  Peristiwa Pilkada DKI Jakarta sangat 

menguras tenaga, waktu, dan emosional, tidak hanya bagi masyarakat Jakarta  khususnya, 

akan tetapi juga  bagi masyarakat Indonesia umumnya, bahkan sampai ke mancanegara. 

Kajian ini dapat sebagai indikator dalam menentukan kebijakan Pemilukada, terutama 

yang menyangkut berbahasa politik  pada masa mendatang. 

3.  Kontribusi yang tak kalah pentinya adalah bagi para politikus, elite politik, dan para 

kandidat Gubernur, sebagai masukan serta ajang melakukan koreksi diri atas ungkapan-

ungkapan dan bahasa yang digunakan dalam berkampanye, debat,  propaganda, dan 

berkomentar.  

4.   Kontribusi berikutnya juga ditujukan pada  insan pers, supaya kembali kepada tugas dan 

fungsiya secara netral, objektif, dan mengutamakan rakyat dengan tidak memihak dan 

memboncengkan ideologi tertentu dalam penulisan dan ulasan berita.  

5.  Begitu juga para masyarakat, baik sebagai komunitas pendukung paslon maupun 

masyarakat umumnya, sebagai ajang koreksi dan mawas diri atas komentar dan 

tanggapan di media sosial merupakan ranah  public speaking, dan perlunya penyadaran 

atas kebebasan mengimplementasikan teknologi informasi dalam arti yang sesungguhnya. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode 

analisis isi (content analysis) untuk menggali isi, pesan, dan nilai-nilai yang terkandung pada 

objek penelitian (Arikunto, 1998:149). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (Sugiyono, 2005:1). Selanjutnya, 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tidak 

menggunakan angka-angka, tetapi mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi 

antarkonsep yang sedang dikaji secara empiris (Semi,  1993:24). Karena  penelitian kualitatif 

memerlukan interpretasi dan penghayatan yang lebih dari peneliti terhadap tanda-tanda yang 

ada dalam  data  penelitian, maka peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian ini, 

yaitu peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, 

penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Dengan demikian, hasil 

penelitian kualitatif  bergantung kepada peneliti.  

 

B.   Objek Penelitian  

Data penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung ungkapan-ungkapan 

kekerasan verbal dalam wacana Pilkada DKI di beberapa media massa. Objek penelitian ini 

adalah berita, opini/komentar para politikus, para pasangan calon, para pendukung paslon, 

dan masyarakat luas  yang digunakan dalam wacana Pilkada DKI. Secara rinci, 4 sasaran 

yang menjadi objek penelitian dan sekaligus sumber data penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  
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1.  Berita-berita dan opini atau komentar tentang  Pilkada DKI  yang diungkapkan oleh para 

politikus atau elit politik yang dimuat  di media massa cetak Rakyat Merdeka kolom 

‗tweetpolitik‘ dan media elektronik, khususnya di google com Liputan 6.com, 

Kompas.com, dan Detik.com.   

2.  Wacana Debat Pasangam Calon (Paslon) Gubernur pada Pilkada DKI dalam empat 

putaran, baik putaran I diikuti oleh tiga Paslon (AHy-Sylvi, Ahok-Djarot,dan Anis-Sandy) 

dalam 2 kali debat, dan putaran II yang diikuti oleh 2 Paslon (Ahok-Djarot dan Anis-

Sandy) dalam 2 kali debat pula. 

3.  Opini dan komentar Komunitas para Paslon tentang Pilkada DKI, yang dimuat di akun  

Instagram masing-masingnya,  yaitu @gembonk.politik (GP), @potretpolitik (PP), 

@politikcrazy.id (PC), @politikkampus_ (PK), @trolali.id (TL),@warkop.id (WI), dan 

@dpp.fpi (DF); 

4.  Komentar masyarakat secara umum tentang  Pilkada DKI di  media sosial, tepatnya di 

akun Facebook, yang terdapat di bawah berita-berita /komentar para politikus/elit politik 

dalam berita elektronik pada  sumber data 1 di atas. 

Pemilihan objek penelitian, baik konten maupun sumber data,  dilakukan secara 

purposive dengan mempertimbangkan beberapa hal.  

1.  Fokus penelitian, yaitu bentuk, strategi, dan fungsi ungkapan-ungkapan kekerasan verbal 

dalam wacana Pilkada dan tingkat kesantunan yang dihasilkan.  

2.   Sasaran penelitian Pilkada DKI,  karena DKI sebagai salah satu barometer keadaan 

politik di Indonesia.  

3. Jenis dan kadar nilai literasi/wacana yang dipilih, yaitu  yang berpengaruh terhadap 

kepentingan masyarakat tentang Pilkada mulai dari kampanye sampai pemilhan.  

4. Tingkat masyarakat pengguna/penggakses wacana,  yaitu yang mewakili pendidikan, 

umur,  dan status sosial masyarakat.  

Penggarapan Objek data tersebut dalam tahun I tahap  penelitian ini melibatkan empat 

orang mahasiswa Pascasarjana dalam penyelesaian tesisnya sebagai berikut..  

NO. NAMA MAHASISWA NIM JUDUL TESIS 

1 Widya Pangestu 16174060 Kesantunan Berbahasa Para Politikus dan Elit 

Politik dalam Wacana Pilkada DKI Jakarta di  

di Media Cetak dan Media Elektronik  

2 Abdul Aziz 1614046 Kessantunan Berbahasa Pasangan Calon 

(Paslon) Gubernur dalam Debat Pilkda DKI 

Jakarta 

3 Tria Putri Mustika 16174042 Kekerasan Verbal dalam Wacana Pilkada DKI 

Jakarta oleh Komunitas Pendukung Paslon 

4 Afifah Tri Utami 

Firmansyah 

16174003 

 

Kekerasan Verbal dalam Wacana Politik Debat 

Paslon Gubernur DKI: Studi Kasus terhadap 

KomentarMasyarakat dalam Media Sosial 
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C.   Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini direncanakan selama  2 tahun, dengan dua tahap  penelitian. Berikut ini 

adalah skema rancangan pelaksanaan penelitian, mulai dari kegiata yang dilakukan, sasaran 

yang hendak dituju, sampai pada luaran yang hendak dihasilkan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.   Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam kegiatan pengumpulan data digunakan metode observasi atau metode simak 

dengan teknik catat (Mahsun, 2005). Metode observasi atau metode simak digunakan dalam  

pengumpulan data penelitian, baik dalam penelitian tahap I maupun dalam penelitian tahap II.  

Metode simak adalah cara yang dilakukan untuk menyimak penggunaan bahasa yang 

digunakan dalam berita Pilkada, baik berupa lisan di media elektronik maupun berupa tulisan 

di media cetak dan media sosial lainnya.  Data dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.  

Data di media cetak berupa Koran  (Rakyat Merdeka) dikumpulkan degan cara 

pengklipingan; sedangkan data di media elektronik (Kompascom, Liputan6com, dan 

Detikcom.) dan data di media sosial (@gembonk.politik (GP), @potretpolitik (PP), 

@politikcrazy.id (PC), @politikkampus_ (PK), @trolali.id (TL),@warkop.id (WI), dan 

@dpp.fpi (DF); dikumpulkan  dengan cara mengunduh  pada sumber-sumber yang telah 

ditetapkan.  Setelah penggunaan metode observasi dan metode simak, digunakah teknik catat, 

Mendeskripsikan: 
1. Bentuk dan jenis 

kekerasan verbal 
2. Jenis Tindak tutur 
3. Strategi Bertutur 
4. Prinsip kesantunan 
5. Skala kesantunan 
dalam wacana Pilkada 

 

Menentukan & 
Mendeskripsikan:  

1. Konstruksi wacana politik 
berdasarkan CDA 

2. Ideologi dalam wacana 
3. Hubungan Ideologi dan 

kesantunan  

 

Menentukan dan 
mendeskripsikan 

PROFIL   
KEKERAN VERBAL 

dalam Wacana 
Pilkada DKI 

 
Menentukan dan 
mendeskripsikan 

IDEOLOGI 
 dibalik penggunaan 
wacana Pilkada DKI 

Jakarta 

TAHUN I 
1. Artikel di Jurnal 

terakreditasi Nasional/ 
Internasional 

2. Artikel Prosiding 
3. Buku teks Kesantunan 

(jk dana memngknkan) 
4. Penyelesaian Studi mhs. 
 

 
TAHUN II 

1. Artikel Prosiding 
2. Buku Teks Analisis Waca-

na (jk dana mmgknkan) 
3. Artikel di Jurnal terak-

reditasi Nas/Internas. 
4. Penyelesaian studi  mhs  

 

Pengungkapan Tingkat Kesantunan dan Ideologi Politik  
dalam Wacana Pilkada DKI Jakarta  

KEGIATAN         SASARAN LUARAN 
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untuk mencatat data yang telah diamati sesuai dengan aspek penelitian dari objek data yang 

telah ditetapkan.  

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi 

adalah teknik mencari data mengenai hal-hal tertulis baik berupa dokumen, arsip, catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya (Arikunto, 1999:236). Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) 

membaca dan memahami kekerasan verbal berita politik dalam komentar masyakarat di 

media sosial, (2) melakukan pencatatan data. Pencatatan data dilakukan dengan 

menggunakan format pencatatan yang dibuat untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, (3) 

memberikan pengkodean, penomoran, dan penyingkatan judul komentar. Pengkodean 

dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan dan penarikan kesimpulan. Kode yang digunakan 

untuk bentuk kekerasan verbal adalah KV, kode untuk jenis  tindak tutur adalah JT, kode 

untuk strategi bertutur adalah SB, dan kode untuk prinsip-prinsip kesantunan yang dilanggar 

adalah PK. 

Format 1 

Lembar Pengumpulan Data tentang Majas Pengungkap Kekerasan Verbal 

 
No Tuturan 

Dan 

Kode 

Data 

Gaya Bahasa Sindiran 

Sarkasme Sinisme Ironi Satire Innuendo Antifrasis 

        

 

Format 2 

Lembar Pengumpulan Data tentang Penggunaan Jenis Tindak Tutur 

 

No 
Kode 

Data 

Jenis Tindak Tutur 

Representatif Direktif Ekspresif Komisif Deklarasi 

       

 

Format 3 

Lembar Pengumpulan Data tentang Penggunaan Strategi Bertutur 
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No 
Kode 

Data 

Strategi Bertutur 

BTB BBP BBN BS BD 

       

 
Keterangan 

BTP : Bertutur terus terang tanpa basa-basi 

BBP : Bertutur dengan basa-basi kesantunan positif 

BBN : Bertutur dengan basa-basi kesantunan negatif 

BS : Bertutur sama-samar 

BD : Bertutur di dalam hati 

 

Format 3 

Lembar Pengumpulan Data tentang Penggunaan Prinsip Kesantunan 

 

No 
Kode 

Data 

Prinsip Kesantunan 

Kearif

an 

Kederma- 

Wanan 
Pujian 

Kerendah- 

hatian 

Kesepaka- 

Tan 

Simpati 

 

        

 

E.   Teknik Pengabsahan Data 

Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. 

Moleong (2005: 330-332) menjelaskan bahwa teknik triangulasi adalah pemeriksaan data 

dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain. Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan teori dan dengan mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan korektor ahli dalam hal ini adalah 

dosen pembimbing dan dosen dalam bidang pragmatik. Selain memanfaatkan teori dan 

memaparkan hasil sementara atau hasil akhir penelitian, triangulasi dapat juga dilakukan 

dengan mencermati ulang data. 

 

F.  Metode dan Teknik Penganalisisan Data 

Untuk penganalisisan, dalam  penelitian ini digunakan dua metode, yaitu (1) metode 

analisis isi (content) dan (2) metode analisis wacana kritis (CDA).   

Dalam penelitian tahap I, digunakan metode analisis isi, yaitu  suatu teknik yang 

memungkinkan peneliti untuk mempelajari tingkah laku manusia dalam cara yang tidak 
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langsung, melalui analisis komunikasi mereka (Fraenkel, 2009:472). Selain itu, analisis isi 

(content analysis) dapat digunakan untuk mengungkap, memahami, dan menangkap pesan 

dalam data penelitian (Endaswara, 2011:160). Penelitian dengan menggunakan metode 

analisis isi bertujuan untuk membuat simpulan yang diperoleh melalui identifikasi dan 

penafsiran, yang dalam penelitian ini melalui analisis terhadap jenis,  strategi, prinsip, dan 

fungsi  tuturan dan ungkapan yang digunakan dapat diklasifikasikan pada tingkat/skala 

berapa kesantunan yang digunakan dalam wacana Pilkada DKI. Selanjutnya, melalui hasil 

klasifikasi kesantunan  bahasa yang digunakan, dapat ditentukan ideologi yang tersembunyi 

dibalik tuturan dan ungkapan  wacana Pilkada DKI. 

Selanjutnya dalam penelitian tahap II, yaitu untuk mengkaji proses produksi teks 

sehingga dapat diungkapkan ideologi yang berada di belakang wacana Pilkada DKI Jakarta, 

digunakan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) model 

Fairclough (2003). Dalam model ini, untuk menemukan ‖realitas‖ di balik teks, peneliti 

memerlukan penelusuran atas tiga dimensi CDA, yaitu (1) teks, (2) konteks produksi teks, 

dan (3) aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks (Hamad, 2004:35),  yang 

dalam penelitian ini teks dimaksud adalah adalah yang terdapat dalam wacana politik Pilkada 

DKI. Ketiga dimensi analisis wacana kritis tersebut digambarkan sebagai berikut. 

 
                                   Dimensi  Wacana                          Dimensi Analisis Wacana 

 

  Kondisi Sosial Produksi 

 
   Proses Produksi 

       Deskripsi (Analisis Teks) 

   Teks       

      

         Interpretasi (Analisis Proses)  

           Proses Interpretasi  

    

    

   Praktik Wacana 

       Eksplanasi (Analisis Sosial) 

    (Interaksi)     

 

        

  Praktik Sosio-kultural: 

  situasional; institusional,  

  kultural dan kemasyarakatan 

   (Konteks) 

 

Gambar 3 

        Model analisis wacana kritis Fairclough (2003:28) 
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Khusus untuk tahun I, teknik penganalisisan data  penelitian ini menggunakan analisis 

data kualitatif. Analisis ini berpedoman pada pendaat yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (1992:16-19) yang menberikan tiga tahapan yaitu dengan mereduksi data, 

menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data yang ada. Analisis ini berupaya untuk 

mengidentifikasi kekerasan verbal berita politik Pilkada DKI Jakarta 2017 dalam komentar 

masyakarat di media sosial dikaji dari bentuk ungkapan kekerasan verbal, jenis tindak tutur, 

strategi bertutur, dan prinsip kesantunan yang digunakan masyakarat di media sosial. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penganalisisan data dilakukan dengan menganalisis 

data setiap aspek untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan. Data yang 

sudah dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dianalisis berdasarkan prosedur 

penganalisisan. Penganalisisan data dilakukan dengan enam langkah, yaitu (1) membaca data 

secara keseluruhan, (2) mencatat kutipan-kutipan sesuai dengan kekerasan verbal berita 

politik Pilkada DKI Jakarta 2017, (3) mengelompokkan kutipan-kutipan tersebut sesuai 

dengan tabel pengumpulan data, (4) menjelaskan bentuk ungkapan kekerasan verbal, jenis 

tindak tutur, strategi bertutur, dan prinsip yang dilanggar dalam berita politik Pilkada DKI 

Jakarta 2017, (5) mendeksripsikan data hasil penelitian, dan (6) menyimpulkan hasil analisis 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini memuat hasil penelitian tentang penggunaan kekerasan verbal dalam wacana 

Pilkada DKI Jakarta oleh 4 golongan masyarakat, yaitu oleh: (1) para politikus dan elit politik 

di media massa, (2) para pasangan calon (Paslon) gubernur dalam debat Pilkada, (2) para 

komunitas pendukung Paslon di akun instagram masing-masing  komunitasnya, dan (4) 

komentar masyarakat (umum) terhadap berita Pilkada di media sosial  dalam akun facebook-

nya.  

Deskripsi data meliputi empat pertanyaan penelitian, yaitu: (1) penggunanaan bentuk 

dan majas sebagai gaya retorik pengungkap kekerasan verbal, (2)  penggunaan jenis tindak 

tutur, (3) penggunaan  strategi bertutur, (4) penggunaan prinsip kesantunan, dan (5) 

posisi/tingkat kesantunan yang digunakan  dalam pernyataan para politikus/elit politik, 

pasangan calon, komunutas paslon, dan masyarakat umum sehubungan dengan wacana 

politik Pilkada DKI 2017.  

 

A. Hasil/Temuan Penelitian 

1. Pengungkapan Kekerasan Verbal dalam Wacana Pilkada DKI Jakarta oleh Para 

Politikus dan Elit Politik di Media Massa  

 

Data penelitian ini adalah pernyataan dan komentar para politikus dan elit politik yang 

terdapat di media massa yang dari bulan Desember 2016 sampai pada bulan Mei 2017. Data  

tersebut terdiri atas dua sumber, yaitu (1) berupa  pernyataan para politikus dan elit politik 

sehubungan dengan Pilkada DKI Jakarta yang dimuat dalam media massa elektronik, 

khususnya di portal  berita online, seperti Kompas.com, Liputan6.com,  dan  Detik.com; (2) 

berupa komentar politikus dan elit politik di media cetak Surat Kabar ―Rakyat Merdeka‖, 

khususnya dalam kolom ―twittpolitik‖.  

Berdasarkan sumber tersebut, didapatkan  sejumlah 105 data yang berisi pernyataan 

dan komentar para politikus dan elit politik sehubungan dengan Wacana Pilkada DKI Jakrta. 

Berdasarkan hasil analisis data, didapat klasifikasi masalah penelitian berdasarkan empat 

unsur kesantunan yang merepresentasikan kekerasan verbal atas pernyataan dan komentar 
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para politikus dan elit politik tersebut sehubungan dengan wacana Pilkada DKI Jakarta 

seperti terlihat  dalam tabel berikut.  

Tabel 2 

Representasi Kekerasan Verbal dalam Penggunaan Unsur Kesantunan  

oleh Para Politikus dalam Wacana Politik Pilkada DKI Jakarta di Media Massa 

 
Penggunaan Unsur Kesantunan 

Gaya &  

Majas   

 

Jml 

Jenis 

Pernyataan 

 

Jml 

Strategi 

Bertutur 

 

Jml 

Prinsip 

Kesantunan  

Mema-

tuhi 

Melang

gar 

Sarkasme 26 Ekspresif 49  Terus Terang 31 Kearifan 1 11 

Sinisme 32 Asertif  34 Ksnt. Negatif 22 Kedrmwanan 1 3 

Ironi 40 Direktif 14 Ksnt. Positif 12 Pujian 3 52 

Antifrasis 5 Deklaratif 7 Samar-samar 40 Krndhn hati  8 

Alusio 2 Komisif 1 Dalam Hati - Kesepakatan  21 

      Kesimpatian 2 3 

Jumlah 105 Jumlah 105 Jumlah 105 Jumlah 7 98 

 

 

Berikut ini akan dijelaskan  representasi kekerasan verbal yang diungkapkan oleh para 

politikus dan elit politik sehubungan dengan wacana Pilkada DKI Jakarta melalui empat 

unsur kesantunan yang semestinya dipatuhi oleh para politikus dan elit politik berbahasa di 

media massa. Unsur Kesantunan tersbut adalah: (1) pilihan atas majas sebagai gaya 

pengungkap pernyataan, (2)  jenis tindak tutur yang digunakan, (3) strategi bertutur yang 

digunakan, dan (4) penerapan prinsip kesantunan.  

 

a.   Penggunaan Majas Sindiran sebagai Pengungkapan Kekerasan Verbal 

Dari 105 data yang berupa pernyataan yang digunakan para politikus dan elit politik 

sehubungan  wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 ditemukan 4 jenis majas sindiran, 

yaitu 26  pernyataan menggunakan majas sarkasme, 32 pernyataan menggunakan majas 

sinisme, 40 pernyataan menggunakan majas ironi, 5  pernyataan menggunakan majas 

antifrasis, dan dua pernyataan yang menggunakan majas pun. 

Dari rincian tersebut terlihat bahwa penggunaan majas sebagai pengungkap 

kesantunan berbahasa para politikus, berpusat pada majas ironi, sinisme, dan sarkasme. 

Artinya, para politikus banyak menyampaikan sindiran ketika mengungkapkan pendapat 

dalam wacana politik Pilkada DKI 2017. Majas sindiran ironi menduduki peringkat pertama. 

Hal itu disebabkan beberapa politikus masih menyembunyikan maksud kritikan-kritikan 
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dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan kata-kata kiasan. Selanjutnya, mereka 

menggunakan majas sindirian sinisme dengan memperlihatkan bahwa para politikus 

mengungkapkan pendapatnya dengan cara mengejek pihak-pihak yang disindir. Bahkan,  

para politikus mengungkapkan pendapatnya dengan menggunakan majas sarkasme yang 

bersifat langsung dan kasar sehingga sudah termasuk ke dalam ranah kekerasan verbal.  

Berikut ini adalah contoh penggunaan  majas sindiran  yang terdapat dalam 

pernyataan para politikus, dalam dalam pernyataannya di portal berita online, maupun dalam 

komentarnya di kolom ―twittpolitik‖ Surat Kabar Rakyat Merdeka. 

1)  Penggunaan Majas Sarkasme  

Sarkasme merupakan majas yang bertujuan menyakiti hati dan kurang enak didengar 

karena mengandung kepahitan dan celaan yang getir (Keraf, 2006:143). Berdasarkan 

identifikasi data dan klasifikasi data, maka ditemukan majas sarkasme dalam pernyataan para 

politikus, diantaranya berikut ini. 

(1) IBLIS juga bisa beri kekuasaan. Tapi bedanya kekuasaan yang datang dari TUHAN 

membawa keberkahan sedang yang dari IBLIS membawa kerusakan.  (AM, RM:6/4/17) 

(2) "Pilkada DKI sudah selesai, tetapi Fadli Zon masih menunjukkan sikap kekanak-kanakan. 

Atau jangan-jangan Fadli Zon punya agenda lain dengan terus memojokkan Ahok dan 

menggoreng sentimen SARA?, uajarnya" (DT26,C:28/04/2017). 

(3) "Gubernur Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengakui kekalahannya dalam 

pertaruhan pilkada, Rabu (19/4), ini mengakhiri apa yang disebut oleh salah satu surat kabar 

sebagai kampanye 'paling kotor, paling terpolarisasi'," sebut CNN 

(DT17,CNN:19/04/2017). 

(4) "Kekalahannya ini kemungkinan akan dipandang sebagai kemenangan bagi kalangan 

muslim konservatif negara itu, yang sungguh-sungguh berkampanye melawan Gubernur 

Kristen beretnis China yang dikenal sebagai Ahok itu," imbuhnya dalam artikel tersebut 

(DT18,CNN: 19/04/2017). 

(5) "Masalahnya, mereka kurang ajar saja. Preman, dia pikir saya sudah enggak bisa tindak 

dia. Makanya, saya mau minta Kepolisian tindak. Dia merasa kita sudah bukan gubernur lagi 

kan," ujarnya (VN17,AH;:25/04/2017). 

(6) 'Orang pinter milik Ahok. Orang bodoh milih Anies. Jadi, kalau sekarang Ahok kalah 

artinya jumlah orang bodoh jauh lebih banyak dari orang pinter. Simpel kan?' 

(VN13,AA:21/04/2017). 

 

Menurut konteks beritanya, dalam pernyataan (1) pemanfaatan sarkasme oleh 

politikus ditujukan untuk menyindir para kelompok yang ambisius dengan menyamakannya 

dengan perbuatan iblis, yaitu Iblis juga bisa beri kekuasaan tetapi kekuasaan iblis membawa 

kerusakan dan pada pernyataan (2) menyindir  FZ dengan menggunakan kata dicopot, suka 

ngomong ngawur, dan sikap kekanak-kanakan. Kata-kata tersebut digunakan, untuk 
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menjatuhkan secara langsung bahwa sikap yang dimiliki oleh  FZ dalam menanggapi kasus 

dugaan penistaan agama sangat tidak dewasa, sehingga penutur menginginkan masyarakat 

untuk segera melepaskan jabatannya sebagai anggota DPR. Pernyataan langsung dan kasar 

tersebut, muncul dari pernyataan penutur karena FZ sebelumnya menuduh bahwa adanya 

rekayasa di balik tuntutan percobaan AH. Berdasarkan pernyataan penutur yang kasar yang 

disampaikan di media massa tersebut, terdapat kekerasan verbal karena  menimbulkan rasa 

sakit hati terhadap orang dimaksud. 

Pada pernyataan (3) dan (4) penggunaan  majas sarkasme ditandai dengan ungkapan 

paling kotor, dan paling terpolarisasi, bermakna sindiran yang sangat kasar dan tidak enak 

didengar. Maksud dari penggunaan kata tersebut, yaitu untuk menyatakan bahwa Pilkada 

DKI 2017 merupakan kampanye yang paling terburuk dibanding sebelumnya. Hal itu, 

diungkapkan penutur karena dia menganggap bahwa kekalahan AH terjadi bukan murni. 

Akan tetapi, adanya kalangan konservatif yaitu kumpulan orang-orang yang bersikap kuno 

atau kulot yang tidak bisa membedakan mana urusan agama dan mana urusan pemerintahan. 

Selain itu, pada pernyataan (5) penggunaan majas sarkasme ditandai dengan 

ungkapan Masalahnya, mereka kurang ajar saja, pada pernyataan (6) ditandai dengan kata bodoh, 

yang sangat tidak pantas diucapkan secara gamblang oleh seorang politikus. Maksudnya, 

orang bodohlah yang mau memilih AN, sedangkan orang yang memilih AH dikatakan pintar. 

Ungkapan-ungkapan tersebut merupakan kekerasan verbal yang dapat memunculkan 

konfrontasi antarpihakt tertentu di tengah-tengah masyarakat. 

2)  Penggunaan Majas Sinisme 

Sinisme merupakan majas yang berbentuk kesangsian dan mengandung ejekan 

terhadap sesuatu hal dengan tujuan untuk menekankan, mencemooh, atau mengecam maksud 

atau suatu gagasan (Tarigan, 2013:91). Berikut ini adalah contoh pengggunaan majas sinisme 

dalam pernyataan para politikus dan elit politik di media massa. 

(7) “Pilkada DKI membuktikan sisi gelap agama. Betapa jahatnya agama yang dipolitisasi. 

Betapa jahatnya orang-orang beragama”.  (@, RM:14/3/17) 

(8)  "Dulu Pak Karno (Sukarno) dan Pak Harto (Soeharto) belum pernah terang-terangan 

melibatkan TNI, tapi yang satu ini, luar biasa," kata Amien. 



53 
 

(9) ―Jangan manfaatkan peluang (kekalahan Ahok-Djarot) untuk masuknya praktik-praktik 

buruk masa lampau”, ujar Djarot (KP7,D:29/04/2017). 

(10) "Enggak (niru). Kopiah kan sudah dipakai dari sejak dulu. GR (gede rasa) saja calon lain 

itu kalau anggap Pak Djarot meniru mereka. Bung Karno dari dulu pakai peci. Jangan GR 

hehe...," ucap Toni (LP10,T:24/03/2017). 

(11)  ―Yang kami lihat sekarang itu yang tertanam pokoknya yang penting gue Islam, gue milih 

Anies. Gue China, gue milih Ahok," kata Andhita (LP12,AD:16/04/2017). 

 

Pernyataan (7), disampaikan secara sinis dengan tujuan meyindir pihak-pihak yang 

memanfaatkan agama dalam politik atau mencampuradukan agama dengan politik dengan 

menggunakan ungkapan Pilkada DKI membuktikan sisi gelap agama dan  betapa jahatnya 

orang-orang beragama. Drkian juga pada pernyataan (8) dengan sinis menyindir pihak 

pemerintah yang melibatkan TNI dalam  mengamankan pengerahan massa dalam demo-demo 

Pilkada DKI. Pada pernyataan (9) penggunaan frasa praktik-praktik buruk masa lampau 

bermaksud untuk menyidir para juru parkir liar yang memanfaatkan kekalahannya dengan 

cara memungut uang parkir di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Kalijodo. Sindiran 

itu diungkapkan agar segala hal dapat berjalan baik pada era pemerintahannya. Dia tidak 

ingin ada kesan bahwa pemerintahan dapat berjalan dengan baik karena oknum takut dengan 

Ahok- Djarot.  

Pada pernyataan (10), terdapat pemanfaatan majas sinisme yaitu adanya sikap 

menyindir penutur (Djarot)  dengan mencela pihak yang disindir (Anies-Sandi). Terlihat pada 

penggunaan kalimat GR (gede rasa) saja calon lain itu. Kalimat tersebut, bermaksud 

menyindir paslon 3 yang merasa kepedean. Dikatakan menggunakan majas sinisme karena 

penutur tidak langsung menggunakan kata langsung paslon 3, tetapi dia menggunakan kata 

calon lain untuk lebih halus dalam mencela sikap pihak yang disindirnya. Selanjutnya, pada 

pernyataan (11), juga terdapat pemanfaatan majas sindiran sinisme yaitu saat  penutur 

menyampaikan pendapatnya tentang Pilkada DKI 2017. Dia menyindir dengan cara mencela 

sistem Pilkada saat ini yang sangat memandang SARA. Hal itu, terlihat pada penggunaan 

kalimat gue Islam, gue milih Anies. Gue China, gue milih Ahok. Maksud dari kalimat 

tersebut, untuk menjelaskan bahwa memilih pemimpin ditentukan dengan kesamaan agama 

http://indeks.kompas.com/tag/kalijodo
http://indeks.kompas.com/tag/ahok
http://indeks.kompas.com/tag/djarot
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yang dianut antara paslon dan masyarakat. Jika masyarakat beragama Islam maka pilih 

Anies-Sandi, sebaliknya jika beragama Tionghoa maka pilih AH-DJ. 

 

3)  Penggunaan Majas Ironi  

Ironi merupakan majas yang paling dominan digunakan oleh para politikus dalam 

menyampaikan komentarnya tentang Pilkada DKI Jakarta. Berdasarkan identifikasi data dan 

klasifikasi data, berikut ini adalah beberapa contohnya. 

(12)  ―Islam nggak sangar kayak begitu. Islam itu sejuk, damai. Islam itu merangkul, bukan 

mukul," tutup Dj…. (DSH, Dc:20/3/17). 

(13) "Kami selaku Ketum Fuhab sesuai ajaran Islam wajib memilih pemimpin yang 

mencintai dan dicintai Allah. Kami wajib memilih pemimpin yang beriman kepada 

Allah," kata Ketua Umum Fuhab KH Syukron Makmun (LP9,F:23/02/2017). 

(14) "Kalau Pak Basuki-Djarot itu kan program kerja yang disampaikan dalam hal 

pengelolaan isunya. Tidak masuk ke isu-isu primordial. Kita harus memastikan 

Pancasila dan kebhinekaan tegak ada di Jakarta. Kemudian program konkret buat 

rakyat bisa direalisasikan," kata M (LP16,M:22/04/2017). 

(15) "Siapapun asal tidak punya kepentingan bisa jadi gubernur. Karena contohnya 

sudah ada," tutupnya (DT23,AH/27/04/2017) 

 

Menurut konteks beritanya,  dalam pernyataan (12) ironi terlihat pada ungkapan 

sindiran Islam gak sangar kayak gitu, Islam itu merangkul, bukan mukul yang ditujukan pada 

pihak-pihak yang memainkan isu agama dalam memenangkan paslon tertentu. Secara tidak 

langsung memberitahukan kepada masyarakat Jakarta bahwa pihak-pihak tersebut sudah 

memperalat agama dalam Pilkada. Namun sebaliknya,  pada pernyataan (13), sindiran ironi 

terlihat dalam ungkapan dalam ajaran Islam wajib memilih pemimpin yang mencintai dan 

dicintai Allah  yang bermaksud untuk menyindir bahwa pemimpin yang tidak mencintai dan 

dicintai Allah adalah pemimpin yang tidak berhak untuk dipilih atau didukung. Jadi, jika 

dikaitkan dengan konteks beritanya, maka secara tidak langsung anggota partai tersebut tidak 

mau memilih pasangan tersebut sebagai pemimpin karena nonmuslim. 

 Selanjutnya, pada pernyataan (14) sindiran secara halus yang disampaikan M sebagai 

salah satu faktor penting dalam pilkada adalah permainan isu. Dia mengatakan bahwa 

progam-program kerja B-D tidak masuk ke isu-isu primodial yaitu isu-isu SARA. Akan 

tetapi, pada paslon lain malah pandai dalam memainkan isu-isu tersebut. Pada pernyataan 

(15), pemanfaatan majas sindiran ironi terlihat pada penggunaan kata-kata kepentingan dan 
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contohnya sudah ada. Kata kepentingan diartikan sebagai adanya tujuan-tujuan negatif atau 

yang tidak baik, contohnya umumnya korupsi dan frasa contohnya sudah ada bermakna 

bahwa sudah banyaknya para pejabat-pejabat yang melakukan tujuan-tujuan yang tidak baik 

tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang disampaikan penutur untuk 

menyindir dengan halus kepada semua orang yang ingin menjadi pemimpin atau yang sudah 

menjadi pemimpin. Dia juga mengatakan bahwa semua orang bisa jadi pemimpin asalkan 

tidak memiliki tujuan-tujuan terselebung. 

4)  Penggunaan Majas Antifrasis  

Antifrasis adalah majas yang  mempergunakan kata-kata yang bermakna 

kebalikannya dan bernada ironis (Nurdin dalam Kusumawati, 2010: 22). Berdasarkan 

identifikasi data dan klasifikasi data, maka ditemukan majas antifrasi dalam pernyataan 

berikut ini. 

(16) "Mana ada sih program asli Ahok-Djarot. Semua kan program orang, kata pasangan 

nomor 3," ujar A sambil berlalu (DT8, AH: 22/03/2017).  

(17) "Kalau Muhammadiyah kan kita lihat secara umum sudah di Anies yah 

kecenderungannya. Makanya saya gak sebut Muhammadiyah jadi penentu," kata 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti (KP5, RR:02/03/2017). 

(18) ―Terima kasih juga buat mereka yang banyak sumbang sembako, terima kasih dan 

kalau bisa jangan berhenti, terus bagikan,‖ kata P. (VN7,P:19/04/2017). 

 

Penggunaan antifrasis dalam pernyataan (17) terlihat pada penggunaan ungkapan 

Mana ada sih program asli Ahok-Djarot. Semua kan program orang, kata pasangan nomor 3 

merupakan kalimat sindiran yang bermakna kebalikan dari kata-kata yang digunakan. Dalam 

konteks beritanya, A  menyindir bahwa program Kartu Jakarta Lansia (KJL) program paslon 

3,  yang secara tidak langsung maksud sebenarnya dari pernyataan tersebut bahwa program 

itu adalah miliknya.  

Selanjutnya, pada pernyataan (17) juga terdapat pemanfaatan majas antifrasis yang 

disampaikan penutur kepada pihak yang dimaksud. Cara menyindir penutur disampaikan 

dengan mengatakan kebalikan dengan maksud sebenarnya. Hal itu terlihat pada penggunaan 

kalimat Makanya saya gak sebut Muhammadiyah jadi penentu. Jika dikaitkan dengan kalimat 

sebelumnya, maka kalimat tersebut memiliki makna yang kebalikan dari makna yang terdapat 
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dalam rangkaian kata-kata tersebut. Makna dalam kalimat adalah Muhammadiyah bukan 

penentu menangnya Anies, tetapi jika dilihat lagi makna sebenarnya adalah penutur ingin 

menyampaikan bahwa Muhammadiyahlah penentu menangnya Anies dalam Pilkada DKI 

2017.  

Selanjutnya, pada pernyataan (18) dan (19) juga terlihat penutur menggunakan majas 

antifrasis untuk menyindir pihak yang dimaksud. Pernyataan (19), merupakan sindiran yang 

disampaikan dengan cara menggunakan kata-kata terima kasih, jangan berhenti, dan terus 

bagikan. Penggunaan kata-kata tersebut bukanlah sekedar bermakna sebenarnya, melainkan 

ada unsur sindiran yang disampaikan penutur, yaitu menyindir pihak-pihak yang melakukan 

serangan fajar jelang hari pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI jakarta. Jadi, kata yang 

disampaikan bermakna kebalikan dari makna yang sebenarnya. 

a. Penggunaan Majas Alusio 

 Alusio adalah majas sindiran yang menggunakan peribahasa/ungkapan yang sudah 

lazim. Berdasarkan identifikasi data dan klasifikasi data,  diantaranya terdapat dalam 

pernyataan berikut ini. 

(19)  ―Masjid  menjadi tempat mengumandangkan semua hal yang baik. Merangkul bukan 

memukul, mengajak bukan mengejek. Tidak ada lagi saling mengkafirkan dan 

memunafikkan,‖ tutur Yenny (DT28,Y:29/04/2017). 

(20) Meratakan gunung lebih mudah daripada memperbaiki watak orang (pepatah 

Tiongkok) (NK, RM:3/2/17). 

 

  Pernyataan (19) merupakan pernyataan yang menggunakan majas sindiran dengan 

menggunakan kiasan dengan kesamaan bunyi untuk menyindir lawan pihak yang dituju. Hal 

itu terlihat, pada penggunaan kata-kata seperti merangkul bukan memukul, dan mengajak dan 

mengejek. Kesamaan bunyi yang dituturkan penutur bermaksud untuk menyidir pihak-pihak 

yang memanfaatkan mesjid untuk tempat menebarkan isu-isu SARA. Padahal seharusnya 

mesjid itu tempat untuk menebar kebaikan, bukan sebaliknya. Sedangkan pada pernyataan 

(20) sindiran disampaikan dengan bentuk pepatah Meratakan gunung lebih mudah daripada 

memperbaiki watak orang. Maksudnya, alangkah susahnya mengajak orang menggunakan 

akal sehat dalam mengahadapi suatu masalah sehingga watak yang keras tersebut lebih keras 
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lagi dari gunung yang umumnya terdiri dari batu. Meskipun menyindir dengan bentuk sajak 

dan pepatah, namun nuansa kekerasan verbalnya masih terasa, walaupum tidak sekeras 

sarkasme. 

 

b.  Penggunaan Jenis Tindak Tutur 

Dalam penelitian ini, ditemukan 5 jenis tindak tutur yang digunakan oleh para 

politikus dalam mengungkapkan penrnyataan atau komentarnya. Kelima jenis tindak tutur 

tersebut adalah: ekspresif sejumlah  49 pernyataan, asertif sejumlah  34 pernyataan, direktif 

sejumlah  14 pernyataan, deklaratif sejumlah  7 pernyataan, dan komisif sejumlah  1 

pernyataan. 

Berdasarkan rincian tersebut, dapat dilihat bahwa jenis tindak tutur yang banyak 

digunakan para politikus dalam wacana politik Pilkada DKI 2017 adalah ekspresif. Artinya, 

dalam wacana politik para politikus banyak menyampaikan atau mengekspresikan 

pendapatnya dengan berbagai cara yang dimulai dari yang bersifat positif  seperti memuji, 

menyindir, dan mengkiritk sampai pada  mencela, menuduh, dan bahkan mengecam dengan 

tujuan saling menjatuhkan muka lawan tutur baik muka positif maupun muka negatif. Selain 

jenis tindak tutur ekspresif, asertif merupakan jenis tindak tutur kedua yang terbanyak 

digunakan para politikus untuk menyindir. Pernyataan-pernyataan yang belum tentu 

kebenarannya banyak diungkapkan oleh para politikus untuk mengancam keterjatuhan muka 

lawan tutur. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis tindak tutur 

yang banyak digunakan para politikus adalah ekspresif dan asertif yang berpotensi  

mengancam muka orang atau pihak yang dituju dan sudah dapat dikategorikan ke dalam 

ranah kekerasan verbal. 

1) Tindak Tutur Ekspresif 

Komentar ekspresif merupakan tindak tutur yang berfungsi mengungkapkan atau 

mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi (Searle 

dalam Leech, 1993:164). Dalam penelitian ini ditemukan lima jenis indak tutur ekspresif 



58 
 

dalam pernyataan para politikus, yaitu (1) mengkritik,   (2) mencela, (3) menuduh, (4) 

mengecam, (5) menyindir, (6) menyesalkan, dan  (7) memuji seperti dalam contoh 

pernyataan berikut. 

(21) DEBAT itu adu program terbaik bukan adu omong kosong. (FR, RM:3/4/17) 

(22)   Islam nggak sangar kayak begitu. Islam itu sejuk, damai. Islam itu merangkul, bukan 

mukul," tutup Djarot (DT3,D:20/03/2017). 

(23)   "Ya, dari awal proses pilkada DKI PAN ingin mencari alternatif pilihan kepada rakyat 

DKI. Sejak awal PAN sudah bersikap tidak akan mendukung Ahok karena dari karakter 

dan etika tidak cocok sama PAN," ucap Yandri dalam kesempatan yang sama 

(LP3,YS:18/02/2017). 

(24)   ''Tapi PDIP tetap dukung Ahok, sehingga kami dukung Agus. Bukan karena faktor China 

atau Kristen. Tapi karena karakter dan etika dia (Ahok) tidak pas,'' ungkap dia 

(LP8,YS:22/02/2017). 

(25)   "Perolehan suara AHY yang di bawah ambang atas berdasarkan riset LSI disebabkan 

Antasari yang menuduh SBY sebagai inisiator kriminalisasi dirinya yang diberitakan satu 

hari sebelum pilkada DKI," ujar peneliti LSI Ade Mulyono di Gedung LSI (LP1, 

DJA:15/02/2017). 

(26)   “Dari Senayan sampai Istana, berjejer Tukang Orba. Sambung menyambung m 

menjadi satu, itulah kemunafikan”. (RG, RM:16/03/17) 

(27)   "Berbicara kepemimpinan tak hanya soal materi yang dibangun, tapi juga moral. Itu 

penting," kata Anies (VN2,A/14/04/2017). 

(28)   "Kalau terdakwa (Ahok) tidak sampaikan surat Al Maidah, tidak masalah. Pilgub DKI ini. 

Tak ada masalah kalau terdakwa tak sebuat ucapan (Al Maidah 51) di Pulau Seribu," 

ucap dia (LP4,MA:21/02/2017). 

(29)   "Debatnya bagus. Saya hadir menonton debat, saya kebetulan di sini pengamat. Saya 

mantan penduduk Jakarta. Hampir sepuluh tahun di Jakarta. Jakarta perlu tangan cerdas 

dan gesit. Itu ada di nomor dua," katanya (KP1,A:27/01/2017). 

 

Pernyataan (21) merupakan jenis tindak tutur ekspresif mengkritik yang ditujukan 

penutur kepada para paslon dalam Debat Pilkada yang tidak fokus pada program tetapi lebih 

menjurus pada kecaman-kecaman terhadap program paslon yang lain. Kritikan tersebut, 

terlihat dari pilhan kalimat yang digunakan penutur dalam menyampaikan pendapatnya 

seperti kalimat DEBAT itu adu program terbaik bukan adu omong kosong. Begitu juga dalam  

pernyataan (22),  Islam itu merangkul, bukan mukul, yang mengkritik orang-orang yang tidak 

paham akan arti Islam yang sebenarnya sehingga selalu menggoreng isu SARA.  

 Selanjutnya, pernyataan (23) dan (24) merupakan jenis tindak tutur ekspresif 

mencela  yang secara langsung disampaikan penutur terhadap karakter dan etika salah satu 

kandidat. Dia menganggap bahwa penyebab partainya tidak mendukung kandidat tersebut 

bukan karena faktor SARA atau tidak seagama dengan mayoritas partainya, tetapi karena rasa 

tidak sukanya terhadap etika kandidat tersebut  yang tidak sesuai dengan karakter partainya.  

http://pilkada.liputan6.com/read/2861472/djarot-pertemuan-mega-ahok-bahas-evaluasi-pilkada-dki
http://www.liputan6.com/tag/pilkada-dki
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 Lain halnya dengan, pada pernyataan (25) terlihat penutur menggunakan jenis tindak 

tutur ekspresif menuduh. Pernyataan ini terjadi ketika pasangan nomor urut 1 memperoleh 

suara di bawah 20 persen dalam quick count  di berbagai lembaga survei hasil Pilkada DKI 

Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, penutur mengutarakan pendapatnya dengan menuduh salah 

satu tokoh sebagai penyebab dari kekalahan. Hal itu jelas terlihat, dari penggunaan kata  

disebabkan dan serangan dari AA. Lain halnya dengan pernyataan (26),  penutur mengecaam 

pihak tertentu dengan menungkapkan Dari Senayan sampai Istana, berjejer Tukang Orba, 

itulah kemunafikan  yang melakukan generalisasi dan pengklaiman  sepihak yang perlu dikaji 

terlebih dahulu kebenarannya kebenarannya.  

 Selanjutnya, pernyataan (27) menggunakan jenis tindak tutur ekspresif menyindir 

dengan hanya memikirkan dan mengedepankan masalah materi, sedangkan menurut penutur 

selain itu yang terpenting menjadi pemimpin adalah bagaimana cara memabangun moral atau 

tingkah laku. Hal itu terlihat pada penggunaan kalimat Berbicara kepemimpinan tak hanya 

soal materi yang dibangun, tapi juga moral. Itu penting.  Sebaliknya pada pernyataan (28)  

adalah tindak tutur menyesalkan. Penutur menganggap bahwa tidak akan terjadi polemik 

yang berkepanjangan dalam Pilkada DKI jika kandidat tertentu tidak mengungkapkan surat 

Al Maidah. Hal itu terlihat pada penggunaan kalimat tidak masalah. Pilgub DKI ini. Tak ada 

masalah kalau terdakwa tak sebuat ucapan (Al Maidah 51). Terakhir pada pernyataan (29), 

penutur terlihat menggunakan jenis tindak tutur ekspresif memuji dua hal, yaitu debat dan 

watak salah seorang kandidat dengan ungkapan debatnya bagus, dan tangan cerdas dan 

gesit, dan ada di nomor dua dengan maksud memuji debat Pilkada DKI yang berlangsung 

dengan baik, serta dia juga menagatakan bahwa Jakarta membutuhkan pemimpin yang cerdas 

dan gesit seperti paslon tersebut.  

2) Tindak Tutur Direktif 

Tindak tutur direktif merupakan tindak ilokusi yang berfungsighasilkan suatu efek 

berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur  (Searle dalam Leech, 1993:164). Bentuk-

bentuk tindak tutur direktif yang ditemukan dalam pernyataan para politikus dalam penelitian 

http://pilkada.liputan6.com/read/2857029/quick-count-sementara-lsi-agus-1666-ahok-4368-anies-3967
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ini adalah menuntut, memerintah,  memperingatkan, menasihati,  mengajak,  dan   memohon. 

Setiap bentuk tindak tutur direktif ini dapat dijelaskan dalam contoh pernyataan berikut. 

memperingatkan  

(30) "Wakil Ketua ACTA mengatakan pihaknya tetap menginginkan pasangan calon nomor dua 

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok- Djarot) Saiful Hidayat didiskualifikasi dari Pilkada DKI 

Jakarta, terkait politik uang bersifat TSM. (AL, Kc:28/4/17). 

(31) "Besok, harus pastikan bukan hanya coblos, bukan hanya memenangkan, tapi 

mengamankan TPS-TPS yang ada. Sebulan ini kita ajak semuanya bukan hanya untuk 

pilih nomor 3. Tapi juga untuk menjaga warga kita dari praktik-praktik yang lucu," kata 

Anies (DT1,AN:19/03/2017). 

(32) "Saya kira kalau berpikir demikian Pak Jokowi yang rugi untuk mau diseret-seret ke 

masalah koalisi pilkada di DKI," kata Y. (KP3,Y:19/02/2017).  

(33) Jangan habisi lawan-lawanmu sehingga jadi ampas. Hadapi dengan fair & 

perlakukan mereka dengan respek… (BS, RM:27/1/17) 

(34) "Kalau putaran kedua, kita punya waktu untuk menyampaikan baik-baik, ini loh, ada 

masalah loh kemarin, yuk jujur. Yuk lihat ini, warga Jakarta bangsa Indonesia para 

pimpinan negara, para aparatur, yuk dilihat nih. Ada yang lucu nih, mau didiamkan?, ―kata 

Anies (DT4,A:20/03/2017) 

(35) "Saran saya lebih baik melibatkan komunitas yang terkait misalnya tema debat, visi dan 

misi paslon. Misalnya komunitas tentang kaum disabilitas, perempuan dan anak, 

transportasi. Itu yang saya pikir. Kalau menurut hemat saya bisa dilibatkan. Dengan 

catatan betul-betul independen," paparnya.(RM7,D:30/03/2017). 

(36) "Bapak-bapak politikus santun yang saya hormati, tolonglah berperilaku sebagai 

negarawan. Pilkada DKI sudah selesai. Sekarang waktunya fokus membangun Jakarta 

yang lebih baik," ujar Charles (DT27,CH: 28/04/2017). 

 

Berdasarkan konteksnya, komentar (30) merupakan tindak direktif ‗menuntut‘ supaya  

paslon tertentu diadila karena melakukan politik uang yang melanggar ketentuan  pemilihan. 

Tuntutan tersebut sangat keras meskipun yang bersangkutan sudah dinyatakan kalah dalam 

pemenangan Pilkada. Hal ini diungkapkan bahwa  pasangan calon nomor dua 

didiskualifikasi dari Pilkada DKI Jakarta, terkait politik uang bersifat TSM. Pernyataan (31) 

berjenis ‗perintah‘, dalam hal ini perintah  untuk mengamankan TPS karena diyakini oleh 

penuturnya akan terjadi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan. TKomentar 

perintah ini disampaikan dengan ungkapan  Besok, harus pastikan mengamankan TPS-TPS 

untuk menjaga warga kita dari praktik-praktik yang lucu. 

Tindak tutur direktif ‗memperingatkan‘ terdapat dalam pernyataan (32) yang 

ditujukan pada presiden yang diduga oleh penutur terlibat dalam Pilkada DKI sehingga 

dengan nada agak mengancam memperingatkan melalui ungkapan Pak Jokowi yang rugi 

http://indeks.kompas.com/tag/basuki.tjahaja.purnama
http://indeks.kompas.com/tag/ahok
http://indeks.kompas.com/tag/djarot
http://indeks.kompas.com/tag/pilkada.dki.jakarta.2017
http://indeks.kompas.com/tag/pilkada.dki.jakarta.2017
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untuk mau diseret-seret ke masalah koalisi pilkada di DKI. Sebaliknya, tindak direktif 

‗menasihati‘ terdapat pada komentar (33) yang ditujukan oleh politisi tersebut pada pihak-

pihak yang sudah keterlaluan mengecam dan memfitnah pihak-pihak tertentu dengan terbuka 

dan masif. Nasihat tersebut disampaikan dengan ungkapan Jangan habisi lawan-lawanmu 

sehingga jadi ampas. Hadapi dengan fair & perlakukan mereka dengan respek . Lalu, tindak 

direktif ‗mengajak‘ terdapat dalam pernyataan (34) yang ditujukan tidak hanya pada 

masyarakat Jakarta tetapi juga pada pimpinan negara dan aparatur untuk menyaksikan 

kecurigaan politisi tersebut tentang masalah yang terjadi pada pemilihan putaran pertama.  

Ajakan tersebut tidak hanya sebatas kecurigaan si politisi itu saja, tetapi malah sudah menjadi 

keyakinannya sehingga ia mengajak kepala Negara dan aparatur membuktikannya dengan 

ungkapan Yuk lihat ini, warga Jakarta bangsa Indonesia para pimpinan negara, para 

aparatur, yuk dilihat nih. Ada yang lucu nih, mau didiamkan?   

Pada data (35) salah satu paslon ‗menyarankan‘ untuk melibatkan kaum atau 

komunitas tertentu dalam debat paslon supaya jelas program yang diusung para paslon benar-

benar menyentuh kaum tersebut, bukan hanya anggapan paslon tertentu saja dalam bentuk 

kecurigaan bahwa program tersebut belum ada.  Saran tersebut disampaikan dalam ungkapan 

Saran saya lebih baik melibatkan komunitas yang terkait misalnya tema debat, visi,  dan misi 

paslon tentang kaum disabilitas, perempuan dan anak, transportasi.  Terakhir, pada data 

tindakan direktif ‗memohon‘ disampaikan oleh salah seorang elit politik supaya lebih santun  

dan berperilaku negarawan dalam membuat pernyataan atau komentar. Meskipun 

permohonan tersebut disampaikan dengan cara menyindir yang sinis dalam ungkapan Bapak-

bapak politikus santun yang saya hormati, tolonglah berperilaku sebagai negarawan. 

Pilkada DKI sudah selesai. Sekarang waktunya fokus membangun Jakarta yang lebih baik.  

Jika  pada  data (30—34) daya ilokusi direktif  berada pada ranah kekerasan verbal 

karena sangat berpotensi mengancam muka pihak yang dituju karena  dalam bentuk 

‗menuntut‘, ‗menasihati‘, memperingatkan‘, dan ‗memerintah‘ petinggi negara secara tidak 

langsung, maka pada data (35-36) para politikus dalam komentarnya mulai melunakkan daya 



62 
 

ilokusi direktif  dengan bentuk ‗menyarankan‘ dan ‗memohon‘ meskipun masih bersifat sinis 

dan menyindir.  Komentar-komentar tersebut terkategori pada kekerasan verbal karena 

menimbulkan beban psikologis bagi pihak yang dituju seperti dilecehkan dan dilancangi 

karena apa yang diungkapkannya belum tentu adakebenarannya. 

3) Tindak Tutur Komisif 

Tindak tutur komisif merupakan komentar yang terikat (banyak sedikitnya) pada 

suatu tindakan di masa datang (Searle dalam Leech, 1993:164). Tindak tutur komisif yang 

ditemukan dalam pernyataan para politikus dalam penelitian ini disampaikan dalam bentuk 

mengancam dan menantang. Bentuk tindak tutur komisif tersebut disampaikan oleh para 

politikus dalam pernyataan seperti berikut ini. 

(37) "Saya kadang tertawa, kami ini masih gubernur dan wakil gubernur sampai Oktober. Jadi 

kalau ada yang memanfaatkan ini untuk yang tidak baik, kami akan tindak tegas," ujar 

Djarot (KP6,D:29/04/2017). 

(38) Memilih itu hak azazi. Kalau ada yang ngelarang berarti dia bukan warga bhineka tunggal 

ika. Saya nggak takut, dan saya ikhlas kalau meninggal tidak dishalati, kata D.   (DF, 

RM:15/4/17). 

 

Pernyataan (37) terdapat pemanfaatan jenis tindak tutur komisif ‗mengancam‘ yang 

disampaikan oleh politikus untuk menyatakan rasa tidak senangnya terhadap kekalahannya. 

Dalam konteksnya, dia mengancam bahwa siapa yang memanfaatkann kekalahannya dan 

Ahok seperti adanya juru parkir liar yang sempat merajalela di ruang publik terpadu ramah 

anak (RPTRA) Kalijodo, maka akan langsung ditindak tegas dengan menggunakan ungkapan  

kalau ada yang memanfaatkan ini untuk yang tidak baik, kami akan tindak tegas. Tindak 

tutur komisif ‗menantang‘ terdapat pada komentar politikus pada data (38) atas banyaknya 

komentar yang dilontarkan kepada dirinya sehubungan dengan keberpihakannya pada salah 

satu paslon yang berbeda keyakinan dengannya. Sampai-sampai yang bersangkutan diancam 

tidak akan dishalatkan jika meningga nanti. Akan tetapi politikus tersebut kembali menyerang 

dengan bentuk menantang pula bahwa Saya nggak takut, dan saya ikhlas kalau meninggal 

tidak dishalati. 

Meskipun tindak tutur komisif  secara umum kurang kompetitif karena diantaranya 

bertujuan menyenangkan, namun karena penggunaan diksinya bersifat negatif seperti 
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menagancam dan menantang tersebut yang sangat mengikat penuturnya melaksanakan 

tekadnya, sehingga terkesan kurang santun karena disampaikan di depan umum.  Komentar 

tersebut dapat dikategorikan berupa ungkapan kekerasan verbal, meskipun dalam tidak dalam 

kategori tinggi sebab masih menyisakan beban psikologis bagi penuturnya, yaitu dilecehkan. 

4) Tindak TuturAsertif 

Asertif merupakan salah satu jenis tindak tutur ilokusi yang terikat pada kebenaran 

atas proposisi yang diungkapkan oleh penuturnya. Dalam penelitian ini, ditemukan enam 

jenis tindak tutur asertif yang ditemukan dalam pernyataan para politikus, yaitu 

menunjukkan, mengemukakan pendapat, melaporkan, membual,   dan mpertanyakan serta 

mengeluh, seperti dalam data berikut ini. 

 

(39) Ingin tahu seseorang korup/tidak, beri dia kekuasaan. Ingin tahu seseorang 

cendekiawan/anggota gerombolan, beri dia PILKADA.  (S, RM:20/2/17) 

(40) Saya berhak menentukan siapa yang saya anggap pantas menjadi ulama/imam 

bagi diri saya sendiri, dan saya pilih sosok yang tidak menghujat (Dj, 

RM:30/1/17). 

(41) Fitnah, kebohongan oleh manusia-manusia kerdil mulai ditebar lagi jelang 

putaran 2. Pemimpin yang menang dengan memfitnah lawannya tak kan bertahan 

lama (AT, RM:20/2/17). 
(42) "Ahok di mana saja pas. Karena Ahok pemberian Tuhan kepada rakyat Indonesia. 

Karena Jokowi dan Ahok pemberian Tuhan," kata R (VN, RS/27/04/2017) 

(43) Benarkah karkater seseorang cenderung sama dengan karakter para politisi yang 

didukungnya? (DL, RM:6/3/17) 

 

Pernyataan (39) merupakan jenis tindak tutur asertif ‗menunjukkan‘.  Dalam 

konteksnya, walaupun elit politik tersebut dengan nada sinis  menyindir bahwa dalam Pilkada 

rakyat harus selektif karena dalam kenyataannya kekuasaan tersebut identik dengan korupsi 

dan Pilkada identik pula dengan gerombolan. Artinya, kedua halite merupakan petunjuk atau 

tanda bagi elit politik tersebut sehingga ia mengungkapkan komentar bahwa Ingin tahu 

seseorang korup/tidak, beri dia kekuasaan. Ingin tahu seseorang cendekiawan/anggota 

gerombolan, beri dia PILKADA. Pada data (40) tindak tutur asertif disampaikan dalam 

bentuk ‗mengemukakan pendapat‘ atas paslon yang akan dipilihnya. Dalam konteksnya, 

komentar tersebut diyakininya sebagai sebuah hak asasi yang harus dipertahankannya dengan 

ungkapan Saya berhak menentukan siapa yang saya anggap pantas menjadi ulama/imam 
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bagi diri saya sendiri, dan saya pilih sosok yang tidak menghujat,  sehingga pihak-pihak 

tertentu tidak perlu menghujat dan mengucilkannya. Sebaliknya komentar elit politik pada 

data (41) merupakan asertif dengan bentuk ‗melaporkan‘ keyakinan politikus tersebut kepada 

masyarakat Jakarta bahwa jangan terprovokasi dengan serangan berupa fitnahan terhadap 

lawan-lawan politik tertentu dengan ungkapan Pemimpin yang menang dengan memfitnah 

lawannya tak kan bertahan lama.  

Lain halnya, dengan pernyataan (42) yang menggunakan jenis tindak tutur asertif 

membual bahwa  politikus tersebut terlalu memuji seseorang yang belum tentu kebenarannya 

dan juga belum tentu semua orang setuju dengan pertanyantaannya tersebut. Karena itu 

pernyataan tersebut dikategorikan pada  pernyataan membual. Hal itu terlihat pada 

penggunaan kalimat Ahok pemberian Tuhan kepada rakyat Indonesia. Karena Jokowi dan 

Ahok pemberian Tuhan. Artinya, secara tidak langsung penutur mengagungkan orang yang 

dimaksudkan dalam pernyataannya tersebut dianggap sangat istimewa dibanding orang yang 

lain. Terakhir, pernyataan (43) merupakan komentar direktif dengan bentuk ‗mengeluh‘. 

Komentar tersebut dikeluhkannya karena melihat gejala setiap pilkada bahwa dalam 

kenyataannya seolah-olah antara kandidat dan masyarakat pendukungnya mempunyai 

karakter yang sama sehingga dengan nada menyindir dia mmpertanyakan fenomena tersebut 

dengan ungkapan  Benarkah karkater seseorang cenderung sama dengan karakter para 

politisi yang didukungnya?. 

5) Tindak Tutur Deklarasi 

Bentuk-bentuk tindak tutur deklarasi yang ditemukan dalam pernyataan para politikus 

di wacana politik pilkada DKI 2017  adalah melarang. Bentuk tindak tutur deklarasi melarang 

dilakukan oleh para politikus dalam pernyataan seperti berikut ini. 

(44) ―Jangan manfaatkan peluang (kekalahan Ahok-Djarot) untuk masuknya praktik-praktik 

buruk masa lampau‖, ujar Djarot. (KP7,D:29/04/2017). 

(45)  “Kita jangan menguji kesabaran warga dengan hal-hal yang merusak demokrasi. Kita 

ingin demokrasi ini dijaga. Jadi saya ingin semua pihak lihat nih, anda lihat data saja, 

jangan lihat data kami. Di KPU kan bisa 7diakses datanya, terbuka, dilihat di situ, di mana 

saja ada angka di atas 90 persen," sambungnya (DT6,AN:20/03/2017). 

(46)  "…Sehingga kita mampu menyadarkan parpol untuk tidak menggunakan isu SARA di 

dalam kompetisi pilkada maupun di pilpres," katanya (VN20:26/04/2017). 
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(47)  "Dan pemerintah tidak usah ikut mengintervensi lebih baik mengurusi urusan yang lebih 

besar, biarkan politik berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada," pungkasnya 

(RM10:30/04/2017). 

 

Pernyataan (44) ,erupakan tindak tutur deklarasi ‗melarang‘ yang diungkapkan salah 

satu paslon ketika smengalami kekalahan supaya pihak-pihak lain tidak memanfaatkan 

kekalahannya sebagai peluang untuk melanggar aturan-aturan yang telah dibuatnya dengan  

menggunakan ungkapan jangan manfaatkan peluang. Berdasarkan hal itu, secara tidak 

langsung masyarakat tidak menghargai dia dan Ahok yang faktanya masih menjabat 

Gurbernur dan wakil Gubernur sampai bulan Oktober.  

Selanjutnya, pada pernyataan (45) juga terlihat penutur menggunakan kata-kata 

jangan yang bermaksud untuk melarang pihak-pihak tertentu yang suka bersikap tidak 

profesional dan tidak jujur pada Pilgub DKI putaran dua dengan tujuan untuk menguji 

kesabaran warga, serta melarangan paslon lain untuk ikut campur mengenai urusan-urusan 

seperti suara yang didapatkan oleh paslon tertentu.  Begitu juga halnya pada pernyataan (46), 

terlihat penutur menerapkan jenis tidak tutur deklarasi melarang. Peggunaan untuk tidak 

menggunakan isu SARA di dalam kompetisi pilkada maupun di pilpres bermaksud untuk 

melarang semua partai politik untuk tidak menggunakan isu SARA dalam berkampanye baik 

di Pikada maupun Pilpres. Selanjutnya, pada pernyataan (47) juga terlihat penutur melarang. 

Akan tetapi, pihak dimaksud adalah pemerintah yang ikut campur dalam kampanye Pilkada. 

Hal itu terlihat pada penekananan kata yang digunakan penutur , yaitu mengintervensi yang 

berarti campur tangan. 

 

c.  Penggunaan Strategi Bertutur 

Dari 105 data yang berisi  pernyataan para politikus dalam wacana politik Pilkada 

DKI Jakarta 2017, ditemukan 4 jenis strategi bertutur yang digunakan, yaitu 40 pernyataan 

menggunakan strategi bertutur samar-samar,  31  pernyataan menggunakan strategi bertutur 

terus terang tanpa basa-basi, 22  pernyataan menggunakan strategi bertutur kesantunan 

negatif,  12 pernyataan menggunakan strategi bertutur kesantunan positif, dan 40 pernyataan 

menggunakan strategi samar-samar. 
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Berdasarkan rincian tersebut, strategi bertutur yang digunakan berpusat pada strategi 

bertutur  samar-samar dan strategi terus terang tanpa basa-basi. Penggunaan strategi samar-

samar memperlihatkan bahwa beberapa politikus masih berbasa-basi dalam mengungkapkan 

pendapatnya. Artinya, penyampaian pesan masih secara tersirat. Namun, masih ada beberapa 

politikus yang sangat  berani secara langsung menyampaikan pendapatnya. Hal itu terlihat, 

pada penggunaan strategi terus terang tanpa tanpa basa-basi yang menduduki peringkat 

nomor dua setelah strategi samar-samar. Artinya, dengan menggunakan strategi terus terang 

tanpa basa-basi maka sudah termasuk ranah kekerasan verbal karena sangat berpotensi 

mengancam muka lawan tutur sehingga mengakibatkan beban psikologis pihak yang dituju.  

1)  Strategi Bertutur Terus Terang Tanpa Basa-basi 

Strategi  bertutur terus terang tanpa basa-basi ini disebut strategi bertutur langsung, 

yaitu bertutur tanpa menggunakan perbandingan tetapi langsung mengungkapkan maksud 

pada yang dimaksud (Blum-Kulka, dalam Amir, dkk. 2016:4). Tindak tutur dengan strategi 

bertutur terus terang tanpa basa-basi dapat terlihat dari contoh berikut.  

(48) Memilih pemimpin kafir itu “sesat”, tetapi memilih pemimpin yang suka “meng-

kafirkan” orang, itu juga sesat... Ya Allah mohon petunjukMu. (LE, RM:20/2/17) 

(49) "Masalahnya, mereka kurang ajar saja. Preman, dia pikir saya sudah enggak bisa tindak 

dia. Makanya, saya mau minta Kepolisian tindak. Dia merasa kita sudah bukan gubernur 

lagi kan," ujarnya (VN17,AA: 25/04/2017) 

(50) 'Orang pinter milik Ahok. Orang bodoh milih Anies. Jadi, kalau sekarang Ahok kalah 

artinya jumlah orang bodoh jauh lebih banyak dari orang pinter. Simpel kan?' 

(VN13,AA:21/04/2017). 

(51) "(Syarat meterai) itu lebay. Untuk apa? Kan nanti ada verifikasi faktual. Itu bisa juga 

merupakan desain untuk menjegal calon perseorangan," ungkap GG 

(RM22,GG:21/04/2017). 

(52) "Pilkada itu ada tiga faktor yaitu figur, mesin politik, dan segi pengelolaan isu. Siapa yang 

paling jago memainkan sisi pengelolaan isu itu, Anies-Sandi jago memainkan isu," ujar 

Mansinton di Warung Daun Cikini Menteng Jakarta Pusat (LP14,M:25/042017).  

(53) "Dari awal ketika putaran pertama sudah melihat keberpihakan pemerintah terlalu kuat 

kepada pasangan nomor dua dalam pandangan kami, dan arah berkali-kali kami ingatkan 

supaya netral dan berkali-kali juga pemerintah mengklaim mereka netral," kata Edhy 

(RM8,E:30/03/2017).  

  

Pernyataan politikus pada  data (48) menunjukkan bahwa peristiwa Pilkada DKI 

merupakan sesuatu yang dilematis bagi dirinya atas fakta yang terjadi. Hal ini terlihat dari 

keluhannya yang sesungguhnya ditujukan pada kedua paslon pada putaran kedua. Yang 

bersangkutan terus terang mencela karena keduanya punya nilai negatif, yaitu Memilih 
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pemimpin kafir itu “sesat”, tetapi memilih pemimpin yang suka “meng-kafirkan” orang, itu 

juga sesat... Ya Allah mohon petunjukMu. Karena itu, untuk merealisasikan strategi terus 

terang yang dipilihnya, keluhannya hanya disampaikan pada Yang Mahakuasa.   

Pada komentar (49), politikus secara langsung mencela sikap pihak tertentu dengan 

mengatakan kata-kata kurang ajar saja. Artinya dalam konteks pernyataan tersebut, penutur 

secara langsung mengungkapkan rasa tidak suka terhadap orang yang memungut biaya parkir 

di luar ketentuan. Jadi, secara langsung penutur  pernyataan tersebut langsung menohok muka 

pihak yang dimaksud. Begitu juga halnya  dengan pernyataan (50) yang dituturakan oleh 

penutur yang sama namun dengan konteks yang berbeda. Terlihat penutur secara langsung 

mengatakan orang bodohlah yang mau memilih AN, sedangkan orang yang memilih AH 

dikatakan orang pintar. Tentunya, hal tersebut akan menjatuhkan keterancaman muka pihak-

pihak yang dituju. 

Selanjutnya, pada pernyataan (51) terlihat penutur menuduh secara langsung paslon 

tertentu paling jago dalam memainkan isu. Terlihat, dalam kalimat Anies-Sandi jago 

memainkan isu. Ungkapan tersebut, tentunya akan menimbulkan konfrontasi dengan pihak 

yang terkait. Pernyataan (52), disampaikan penutur dengan langsung tanpa basa-basi. Hal itu, 

terlihat pada penggunaan kalimat (Syarat meterai) itu lebay, yang bermaksud untuk 

mengungkapkan bahwa syarat matrei yang diberikan kepada paslon tertentu dari KPU itu 

sangat berlebih-lebihan. Terakhir, pada pernyataan (53) juga terlihat penutur secara langsung 

menuduh pemerintah terlalu kuat mendukung. Hal itu terlihat pada penggunaan kalimat 

keberpihakan pemerintah terlalu kuat kepada pasangan nomor dua dalam.  

 

 

2)   Strategi Bertutur Kesantunan Negatif 

Strategi kesantunan negatif merupakan tindak tutur yang cenderung untuk 

menunjukkan rasa hormat, menekankan pentingnya minat dan waktu orang lain, dan bahkan 

termasuk permintaan maaf dalam pemaksaan atau penyelaan (Yule, 1996:110). Tindak tutur 
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dengan strategi bertutur kesantunan negatif  yang diungkapkan para politisi dapat dilihat dari 

contoh berikut ini. 

(54) Menuju Pilkada DKI 15 Feb 2017, fitnah, penjegalan, dan pembunuhan karakter makin tak 

beretika. Saudara-saudaraku, sadarlah kita semua sebangsa. (MR, RM:31/1/17)  

(55) "Bapak-bapak politikus santun yang saya hormati, tolonglah berperilaku sebagai 

negarawan. Pilkada DKI sudah selesai. Sekarang waktunya fokus membangun Jakarta 

yang lebih baik," ujar Ch… (DT271,CH:2/04/2017). 

(56) "Mana ada sih program asli Ahok-Djarot. Semua kan program orang, kata pasangan 

nomor 3," ujar Ahok sambil … (DT8,AH:22/03/2017). 

(57) "Tentu kita harapkan Saudara Ahok bisa memahami dan juga kekalahan ini tidaklah 

sesuatu yang harus dipikirkan terlalu jauh," kata Novanto (VN11,N:20/04/2017).  

 

Pernyataan (54) menggunakan strategi kesantunan negatif dilakukan untuk 

memberikan penghormatan kepada pihak yang dituju dengan menekan egonya sendiri dengan 

ungkapan Saudara-saudaraku, sadarlah kita semua sebangsa. Imbauan ini dalam rangka 

menyampaikan fenomena fitnah yang semakin menjadi-jadi. Dalam hal ini elit politik 

tersebut melunakkan daya ilokusi agar komentar yang disampaikan terkesan masih santun, 

meskipun disampaikan melalui sindiran yang sinis.   

Dalam pernyataan (55)  strategi kesantunan negatif digunakan oleh penutur agar 

segala sesuatu yang ada di dalam dirinya dinilai baik atau positif dengan menggunakan 

ungkapan Bapak-bapak politikus santun yang saya hormati .... yang  bermaksud untuk 

memberi penghormatan kepada petutur yang dikritik. Ungkapan tersebut, dapat menimbulkan 

efek pelunakan, sehingga pernyataan dirasakan santun, meskipun petutur berada dalam 

kondisi dikritik oleh penutur. 

 Demikian juga pada pernyataan (56),  strategi kesantunan negatif digunakan dalam 

kalimat Mana ada sih program asli Ahok-Djarot dan Semua kan program orang, kata 

pasangan nomor 3. Kalimat pertama bermaksud penutur yaitu menyidir pihak yang dimaksud 

dengan cara merendahkan diri dan memperlihatkan sikap pesimismenya  tentang Proker 

(Program Kerja). Kemudian dalam kalimat kedua, penutur memberi penghormataan kepada 

pihak yang dimaksud dengan cara mengatakan bahwa semua Proker (Program Kerja) adalah 

milik paslon 3 dengan memutarbalikan fakta.  
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 Terakhir, pada pernyataan (57) terlihat politikus menggunakan strategi kesantunan 

negatif untuk menyampaikan komentarnya dengan menggunakan kata sapaan Saudara. Hal 

tersebut, bermaksud untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada  paslon yang dituju agar 

tidak terjadi kertejatuhan muka negatif yang bersangkutan 

3)  Strategi Bertutur Kesantunan Positif 

Strategi kesantunan positif merupakan tindak tutur yang cenderung memperlihatkan 

rasa kesetiakawanan, yang menandaskan bahwa kedua penutur menginginkan sesuatu yang 

sama, dan mereka memiliki suatu tujuan bersama (Yule, 1996:110). Tindak tutur dengan 

strategi bertutur dengan basa-basi kesantunan  positif dapat terlihat dari contoh berikut.  

(58) "Tentunya kita harus selalu mengingatkan kepada masing-masing kita bahwa kita 

sekarang bukan sedang mencari pemimpin agama, tetapi kita sedang mencari 

pemimpin pemerintahan," ujarnya (MSP, Dc:31/3/17).  

(59) "Debatnya bagus. Saya hadir menonton debat, saya kebetulan di sini pengamat. Saya 

mantan penduduk Jakarta. Hampir sepuluh tahun di Jakarta. Jakarta perlu tangan 

cerdas dan gesit. Itu ada di nomor dua," kata A…. (KP1,AS:27/03/2017). 

(60) "Kalau Pak Basuki-Djarot itu kan program kerja yang disampaikan dalam hal 

pengelolaan isunya. Tidak masuk ke isu-isu primordial. Kita harus memastikan Pancasila 

dan kebhinekaan tegak ada di Jakarta. Kemudian program konkret buat rakyat bisa 

direalisasikan," kata Mansinton (LP16,M:28/04/2017). 

(61) "Sekarang gubernur masih Pak Basuki dan Wagubnya Pak Djarot sampai Oktober 2017 ini. 

Kita harus dukung bersama-sama, kita harapkan ini bisa dilanjutkan gubernur baru 

setelah dilantik pada bulan Oktober," himbau (LP17,M:22/04/2017). 

 

Pernyataan (58), menggunakan strategi kesantunan positif dengan cara  menggunakan 

sapaan kita, dalam hal ini politikus tersebut membawakan dirinya sebagai bagian yang sama 

dan setara dengan rakyat supaya himbauannya untuk mengingatkan masyarakat Jakarta agar 

tidak melebarkan pada persoalan agama karena menurutnya kita sekarang bukan mencari 

pemimpin agama, tetapi sedang mencari pemimpin pemerintahan.  

Pada pernyataan (59) strategi kesantunan positif ditandai dengan penggunaan penanda 

kesamaan Saya mantan penduduk Jakarta dalam menyampaikan pendapatnya tentang paslon 

tertentu bahwa Jakarta perlu tangan cerdas dan gesit. Itu ada di nomor dua dengan tujuan 

memberikan semangat sehingga nantinya akan  menimbulkan rasa optimis kepada pihak yang 

dimaksud. Selain itu, dalam pernyataan ini juga tampak melebih-lebihkan rasa simpatinya 

terhadap paslon 2.  



70 
 

Pada pernyataan (60) penggunaan strategi kesantunan positif terlihat pada adanya 

usaha penutur untuk menjaga muka positif dengan menyampaikan bahwa pihak dimaksud 

merupakan orang yang tidak mengelola isu-isu primordial, yang diungkapkannya melalui 

penggunaan frasa Tidak masuk ke isu-isu primordial.  

Selanjutnya, pada pernyataan (61) penggunaan strategi kesantunan positif ditandai 

dengan penggunaan kata- kata kita, dukung, dan bersama-sama. Artinya, penutur menjaga 

muka positif mitra tutur atau pihak yang dimaksud dengan cara menggunakan kata sapaan 

kita.  Selain itu, penutur juga mengajak bersama-sama untuk tetap mendukung Gubernur  

yang masih menjabat sampai Oktober 2017. Jadi, dengan adanya hal tersebut, maka secara 

tidak langsung penutur dapat membentuk rasa kerjasama dengan mintra  tutur.  

4) Strategi Bertutur Samar-samar 

Strategi bertutur samar-samar termasuk pada strategi dengan penyampaian tidak 

langsung. Strategi ini diungkapkan dengan menggunakan isyarat, asosiasi, praanggapan, dan 

menggunakan metaphor yang berlebih-lebihan Yule, 1996:110). Penggunaan tindak tutur 

dengan strategi sama-samar oleh politikus dapat dilihat dari data berikut ini.  

(62) Apabila masing-masing ―menghitamkan” yang lain, siapa yang kemudian harus terlihat 

“putih”? (MB, RM:30/1/17) 

(63) "Kenapa saya sampaikan ini? Ada 480 lebih TPS yang angka kemenangannya di atas 90 

persen. Mungkin nggak (bila) di tempat itu 90 persen menang? Bapak-ibu, ini lucu. 

Tapi saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Makanya saya bilang lucu," ujar Anies 

(DT2,AN:19/03/2017). 

(64) "Enggak (niru). Kopiah kan sudah dipakai dari sejak dulu. GR (gede rasa) saja calon lain 

itu kalau anggap Pak Djarot meniru tumereka. Bung Karno dari dulu pakai peci. Jangan GR 

hehe....,‖ ucap Toni (LP10,D:24/03/2017). 

 

 Pernyataan (62) disampaikan oleh politikus dengan strategi samar-samar terlihat pada 

penggunaan ungkapan majas pertanyaan retoris Apabila masing-masing “menghitamkan” 

yang lain, siapa yang kemudian harus terlihat “putih”?  Pertanyaan retoris tersebut 

diungkapkan utuk menyindir kubu-kubu yang berkompetesi saling berseteru dengan 

melontarkan isu-isu yang negatif.  Begitu juga pada pernyataan (63), yaitu Mungkin nggak 

(bila) di tempat itu 90 persen menang?. Pertanyaan tersebut bermaksud untuk mengatakan 

bahwa adanya kejanggalan yang terjadi saat pemilihan pada putaran pertama di TPS dengan  
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menggulang-ulang  kata-kata lucu. Maksud kata-kata lucu tersebut bukan karena ada hal yang 

lucu tetapi untuk menyindir paslon 2 yang dianggap melakuka kecurangan saat pemilihan 

tersebut.  

 Selanjutnya, pernyataan (64) disampaikan oleh politikus dengan menggunaan 

ungkapan GR (gede rasa) saja calon lain itu sebagai pengaburan maksud orang yang disindir, 

yaitu paslon lain bahwa mereka memakai peci saat putaran kedua bukan karena ingin ikut-

ikutan paslon 1 yang sudah dari awal pakai peci.  

 

d. Penggunaan  Prinsip Kesantunan 

Prinsip kesantunan merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh penutur jika 

komentarnya dianggap santun. Prinsip kesantunan ini sebagai syarat mutlak diterapkan dalam 

mewujudkan berbahasa santun, lebih-lebih bagi public figure seperti para politikus dan elit 

politik.  Leech (1993:206) membagi prinsip kesantunan menjadi enam, yaitu: (a) prinsip 

kebijaksanaan (kearifan), (b) prinsip kedermawanan, (c) prinsip penghargaan (pujian), (d) 

prinsip kerendahan hati, (e) prinsip kesepakatan (kecockan), dan (f) prinsip kesimpatian. 

Terdapat dua cara untuk melihat pinsip kesantunan, yaitu mematuhi dan melanggar prinsip 

kesantuan. 

Dari 105 data yang berisi pernyataan para politikus, ditemukan 7 data berisi 

pernyataan yang mematuhi prinsip kesantunan, yaitu 1 pernyataan prinsip  kearifan, 1 

pernyataan mematuhi prinsip kedermawanan,  3 pernyataan mematuhi prinsip pujian, dan 2 

pernyataan mematuhi prinsip kesimpatian. Sebaliknya 98 data berisi pernyataan yang 

melanggar prinsip kesantunan. Artinya, pelanggaran tersebut terjadi karena para politikus dan 

elit politik tidak menerapkannya dalam pernyataannya, di antaranya 11 pernyataan melanggar 

prinsip kearifan atau kebijaksanaan, 3 pernyataan  melanggar prinsip kedermawanan, 52 

pernyataan  melanggar prinsip pujian, 8 pernyataan  melanggar prinsip kerendahan hati, dan 

21 pernyataan  melanggar  prinsip kesepakatan, dan 3 pernyataan  melanggar prinsip 

kesimpatian.  
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 Berdasarkan rincian tersebut, pernyataan para politikus dalam berita  politik Pilkada 

DKI 2017  lebih banyak  melanggar prinsip kesantunan. Artinya, para politikus banyak yang 

tidak mematuhi enam prinsip kesantunan tersebut, sehingan pernyataan-pernyataan tersebut 

secara umum dianggap kurang santun dan termasuk kategori  kekerasan verbal. 

Melanggar Prinsip Kesantunan 

1) Prinsip Kebijaksanaan 

Prinsip kebijaksanaan merupakan ketentuan berbahasa santun yang menerapkan 

kerugian terhadap orang lain sekecil mungkin dan keuntungan terhadap orang lain sebesar 

mungkin. Pernyataan para politikus yang melanggar prinsip kesantunan terlihat dalam 

pernyataan  pada data berikut ini.  

(65) "Dan pemerintah tidak usah ikut mengintervensi lebih baik mengurusi urusan yang lebih 

besar, biarkan politik berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada," pungkasnya 

(RM10,E:30/03/2017). 

(66) "Paling banyak memang pendukung Anies. Tapi tak sedikit pula menjadikan Anies 

sebagai cara mengalahkan Ahok. Dari hasil survei, data yang punya efek elektoral negatif 

pada Ahok masih besar," kata D. (DT21,D:19/04/2017). 

(67) "Iya benar (postingan saya). Itu adalah jawaban untuk yang menyerang pendukung 

Ahok," ujar A… (VN14,AA:21/04/2017). 

 

Pada pernyataan (65), terdapat pelanggaran prinsip kebijaksanaan karena 

pernyataannya memberikan kerugian kepada pihak yang dituju. Hal itu terlihat pada 

keyakinan yang kuat bahwa pemerintah ikut campur mengenai Pilkada DKI, yang belum 

tentu kebenarannya. Selanjutnya, pada pernyataan (66) juga terlihat penutur sangat 

merugikan pihak yang dimaksud dengan mengatakan bahwa pihak yang dimaksud 

merupakan sumber dari kekalahan Ahok. Hal itu terlihat pada penggunaan kalimat 

menjadikan Anies sebagai cara mengalahkan Ahok. Terakhir, pada pernyataan (67) penutur 

juga melanggar prinsip kebijaksanaan yang terlihat pada penggunaan kalimat Itu adalah 

jawaban untuk yang menyerang pendukung Ahok. Artinya, penutur secara langsung 

menjelaskan bahwa postingan yang dibuatnya itu adalah merupakan suatu jawaban bagi yang 

menyerang orang Ahok. Tentunya, hal tersebut dapat merugikan pihak yang dimaksud.  

2) Prinsip Kedermawanan 
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Prinsip kedermawanan merupakan ketentuan berbahasa santun yang 

mempertimbangkan keuntungan bagi diri sendiri sekecil mungkin dan kerugian bagi diri 

sendiri sebesar mungkin. Prinsip kesantunan yang melanggar prinsip kedermawanan terlihat 

dalam pernyataan berikut.  

(68) "Tapi saya jawab ini berita bohong atau hoax. Padahal saya tidak tahu ini benar apa 

tidak. Saya mau jangan sampai termakan isu itu," ujar Djarot (VN5,DJ:24/04/2017) 

(69) "Saya yakin yang seperti ini di setiap wilayah ada. Oleh karena itu saya minta aparat 

dapat mengungkap semuanya, siapa yang mencetak, siapa yang menyuruh, dan siapa 

yang membiayainya. Karena ini jelas merugikan kami," kata Taufik 

(VN4,T:14/02/2017).  

 

 Pernyataan (68) melanggar prinsip kedermawanan disebabkan penutur menampakkan 

sikap menguntungkan untuk dirinya sendiri dengan melarang orang-orang untuk tidak 

termakan isu-isu tidak baik tentangnya secara general. Seperti dalam kalimat Saya mau 

jangan sampai termakan isu itu. Begitu juga halnya, pada pernyataan (69) penutur juga 

terlihat melanggar prinsip kedermawanan. Hal itu terlihat pada penggunaan kalimat saya 

minta aparat dapat mengungkap semuanya. Kalimat tersebut bermaksud meminta aparat 

segera mengungkap dalang di balik kampanye hitam. Pernyataan yang meminta tersebut, 

tentunya secara tidak langsung menguntungkan penutur, namun dapat merugikan orang lain 

karena benlum tentu kebenarannya apakah kampanye hitam memang dari pihak lawan atau  

adapihak lain yang memperkeruh suasana.  

3) Prinsip Pujian  

Prinsip pujian (penghargaan) merupakan ketentuan berbahasa santun yang 

mempertimbangkan mengecam orang lain sekecil mungkin dan memuji orang lain sebesar 

mungkin. Pelanggaran prinsip kesantunan pujian terlihat dalam pernyataan berikut.  

(70) "Enggak (niru). Kopiah kan sudah dipakai dari sejak dulu. GR (gede rasa) saja calon lain 

itu kalau anggap Pak Djarot meniru mereka. Bung Karno dari dulu pakai peci. Jangan GR 

hehe...," ucap Toni (LP10,T:24/03/2017). 

(71) "Gubernur Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengakui kekalahannya dalam 

pertaruhan pilkada, Rabu (19/4), ini mengakhiri apa yang disebut oleh salah satu surat kabar 

sebagai kampanye 'paling kotor, paling terpolarisasi'," sebut CNN  

(DT17,CNN:19/04/2017). 

(72)  "Jangan hanya mengedepankan perut, otak dan dompet. Pembangunan karakter juga 

sangat penting. Karena itu kami akan membangun pendidikan yang mengedepankan 

pembangunan karakter dan moral," kata Anies (VN1,AN:14/01/2017). 

(73) "Berbicara kepemimpinan tak hanya soal materi yang dibangun, tapi juga moral. Itu 

penting," kata Anies (VN2,AN: 14/01/2017). 
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 Pernyataan (70) merupakan pernyataan yang melanggar prinsip pujian dengan 

mengecam lawan tuturnya. Hal itu terlihat pada ungkapan GR (gede rasa) saja calon lain itu 

yang bermaksud untuk mengkritik calon lain yang dianggap gede rasa. Selanjutnya, pada 

pernyataan (71) juga terlihat penutur melanggar prinsip pujian dengan ungkapan  kampanye 

'paling kotor, paling terpolarisasi' bermaksud untuk secara langsung mengecam muka pihak 

yang dimaksud dengan cara mencela sistem kampanye Pilgug DKI Jakarta 2017 sebagai 

Pilgub yang paling kotor dan terpolarisasi secara langsung dan kasar.  

 Pada pernyataan (72), penutur melanggar prinsip pujian dalam mengemukakan 

pendapatnya dalam debat Pilkada edisi peradana. Hal tersebut, jelas terlihat dalam 

penggunaan kalimat Jangan hanya mengedepankan perut, otak dan dompet. Pembangunan 

karakter juga sangat penting. Penggunaan kata-kata perut, otak, dompet, dan pembangunan 

karakter merupakan cara untuk mencela sikap pihak yang dimaksud. Begitu juuga halnya, 

pada pernyataan (73), pernyataan tersebut dituturakan oleh penutur yang sama denga konteks 

sama pula. Dalam pernyataan tersebut, terlihat penutur melanggar prinsip pujian dengan cara 

mengkritik pihak yang dimaksud dengan mengatakan bahwa tak hanya soal materi dan tapi 

juga moral. Itu penting.  

4) Prinsip Kerendahan Hati 

 

Prinsip kerendahan hati merupakan ketentuan berbahasa santun yang menerapkan 

pujian terhadap diri sendiri sekecil mungkin dan kecaman kepada diri sendiri sebesar 

mungkin. Prinsip kesantunan yang melanggar  prinsip kerendahan hati terlihat dalam 

pernyataan berikut.  

(74) "Yang paling penting adalah wujud kemenangan akal sehat. Gagasan yang kami berikan 

gagasan akal sehat. Jadi tidak benar kalau kemenangan ini bukan karena akal sehat," ujar 

Bambang (LP18,M:25/04/2017). 

(75) "Makanya kalau membenarkan itu, itu semua pasangan selalu ngomong gitu. Sekarang 

tanya saja, kamu orang Jakarta, dari dulu ada nggak pernah (ada program seperti KJL) 

kaya gitu, kalau nggak ada berarti aku yang bikin dong. Makanya gitu saja," tutur Ahok 

(DT9,AH:22/03/2017). 

(76) "Kalau pakai peci terlalu ganteng, "seloroh Ahok (LP11,AH/24/03/2017) 

(77) "Gubernur yang sedang cuti itu mengintegrasi antara Transjakarta dengan KWK, 

kami senang ide-ide diadopsi," kata Anies. (RM13,AN:3/04/2017). 
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 Pernyataan (74) melanggar prinsip kerendahan hati dengan lebih banyak memuji 

dirinya sendiri. Hal itu terdapat pada penggunaan kalimat Gagasan yang kami berikan 

gagasan akal sehat. Pada kalimat tersebut, penutur bermaksud memuji diri sendiri dengan 

mengatakan dirinyalah yang memberikan gagasan akal sehat. Selanjutnya, pada kalimat (75) 

juga terlihat penutur melanggar prinsip kerendahan hati dengan mengatakan dari dulu ada 

nggak pernah (ada program seperti KJL) kaya gitu, kalau nggak ada berarti aku yang bikin 

dong. Artinya, secara lagsung penutur mengklaim bahwa program KJL merupakan 

programnya secara terbuka didepan publik. Padahal, tanpa dikatakannya pun masyarakat 

sudah tahu bahwa program tersebut memang program yang dibuatnya. 

 Pernyataan (76) merupakan pernyataan yang melanggar prinsip kerendahan hati 

disebabkan penutur menggunakan kalimat Kalau pakai peci terlalu ganteng. Maksudnya 

adalah penutur memuji dirinya sendiri dengan mengatakan dirinya akan bertambah ganteng 

jika ditmbah memakai peci. Namun, jika dikaitkan dengan konteksnya, pernyataan tersebut 

disampaikan penutur untuk mengelak pertanyaan-pertanyaan orang tentang Djarot yang tiba-

tiba memakai peci saat Pilgub DKI putaran kedua.  Selanjutnya, pada pernyataan (77) terlihat 

melanggar maskim kerendahan hati pada ungkapan kami senang ide-ide diadopsi. 

Maksudnya adalah penutur secara tidak langsung membanggakan dirinya dengan cara 

mengklaim bahwa ide-ide untuk program Transjakarta dengan KWK yang dijalankan oleh 

pihak-pihak yang dimaksud penutur itu merupakan ide-idenya. 

5) Prinsip Kesepakatan 

Prinsip kesepakatan (kecocokan) merupakan ketentuan berbahasa santun yang 

menerapkan ketidaksepakatan dengan orang sekecil mungkin dan kesepakatan dengan orang 

sebesar mungkin. Prinsip kesantunan yang melanggar prinsip kesepakatan terlihat dalam 

pernyataan berikut.  

(78)  "Kalau terdakwa (Ahok) tidak sampaikan surat Al Maidah, tidak masalah. Pilgub 

DKI ini. Tak ada masalah kalau terdakwa tak sebuat ucapan (Al Maidah 51) di Pulau 

Seribu," ucap dia (LP4,MA:21/02/2017).  

(79)  "Saya rasa hanya terdakwa (Ahok) saja yang berbicara soal ini (Al-Maidah Ayat 51) 

sehingga menjadi polemik yang seharusnya tak perlu terjadi," ucap dia dalam 

persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian (LP5,MA:21/02/2017).  
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(80)  ‖Kita enggak jadi gubernur itu urusan Tuhan, meskipun kita berupaya. Bila kata 

orang Islam man jadda wa jadda. Seluruhnya urusan Tuhan. Bila seandainya Tuhan 

ijinkan tidak jadi pun…, ‖ kata Ahok mendadak hentikan pembicaraannya (RM1, 

AH:27/03/2017). 

(81)   "Kekalahannya ini kemungkinan akan dipandang sebagai kemenangan bagi kalangan 

muslim konservatif negara itu, yang sungguh-sungguh berkampanye melawan Gubernur 

Kristen beretnis China yang dikenal sebagai Ahok itu," imbuh  CNN  dalam artikelnya 

(DT21,CNN:19/04/2017). 

Pernyataan (78) dan (70) merupakan pernyataan yang disampaikan oleh politikus 

dalam  konteks yang sama-sama melanggar prinsip kesepakatan. Kedua pernyataan tersebut 

melanggar prinsip kesepakatan atau pernyataan dengan memprinsipalkan ketidaksepakatan. 

Penutur mengungkapkan ketidaksepakatan dengan mengatakan bahwa polemik yang terjadi 

selama pilgub DKI Jakarta 2017 karena Ahok meyampaikan surat Al Maidah. Hal itu terlihat, 

pada pernyataan yang dicetak tebal tersebut. Artinya, penutur terlalu berlebihan dalam 

mengungkapkan pendapatnya tanpa memikirkan apakah pendapat tersebut disetujui atau 

tidak oleh orang lain.  

Pada pernyataan (71) juga terdapat pelanggaran prinsip kesepakatan yang 

disampaikan penutur pada setiap kalimat yang dicetak tebal merupakan rangkaian kata yang 

sangat melebih-lebihkan pendapatnya sendiri. Terakhir, pada pernyataan (72) juga terlihat 

penutur melanggar prinsip kesepakatan dengan  menyimpulkan sendiri bahwa kekalahan 

Gubernur Kristen beretnis cina akan dianggap kemenangan bagi kalangan muslim negara itu. 

Pernyataan seperti itu, akan menimbulkan ketidaksepakatan dengan pihak-pihak lain apalagi 

dengan pihak yang dimaksud penutur dalam pernyataan tersebut.  

6) Prinsip Kesimpatian 

Prinsip kesimpatian merupakan ketentuan berbahasa santun yang menerapkan rasa 

antipasti kepada orang lain sekecil mungkin dan rasa simpati kepada orang lain sebesar 

mungkin. Prinsip kesantunan yang melanggar prinsip kesimpatian terlihat dalam pernyataan 

berikut. 

(82)  "Ya, dari awal proses pilkada DKI PAN ingin mencari alternatif pilihan kepada rakyat DKI. 

Sejak awal PAN sudah bersikap tidak akan mendukung Ahok karena dari karakter dan 

etika tidak cocok sama PAN," ucap Yandri dalam kesempatan yang sama (LP3,YS

 :18/02/2017). 

(83)  "Aduh aku sih masa bodohlah KPU mau bikin apa pun. Kalau dia bilang tidak bisa ikut 

kalau enggak ada meterai. Ya sudah enggak usah ikut," kata Ahok (RM21,AH:21/04/2017). 

http://pilkada.liputan6.com/read/2861472/djarot-pertemuan-mega-ahok-bahas-evaluasi-pilkada-dki
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(84) "Ini kekecewaan saja ya. Biar saja cuitan Ade Armando, enggak ada artinya kok bagi 

masyarakat Jakarta. Yang penting Pilkada DKI saat ini sudah selesai dan sudah ada 

hasilnya," kata Arief (VN12,A:21/04/2017). 

 Pada pernyataan (82), terdapat pelanggaran prinsip kesimpatian yang disampaikan 

penutur terhadap pihak yang dimaksud. Ketidaksimpatian tersebut, terlihat pada kalima tidak 

akan mendukung Ahok karena dari karakter dan etika tidak cocok sama PAN. Artinya, 

penutur menyatakan tidak simpati dengan pihak yang dimaksud, sehingga tidak akan 

mendukung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal itu, disebabkan karakter dan etikanya 

tidak sepaham dengan penutur. Selanjutnya, pada pernyataan (83) terdapat pelanggaran 

prinsip kesimpatian karena  penutur tidak memberikan rasa simpati terhadap pihak yang 

dituju. Hal itu, terlihat pada penggunaan kalimat Aduh aku sih masa bodohlah KPU yang 

bermakna penutur tidak peduli dengan segala aturan dan persyaratan (materai) yang dibuat 

oleh KPU tentang Pilkada DKI 2017.  

 Pernyataan (84), juga terlihat penutur melanggar prinsip kesimpatian.  Sikap antipati 

penutur terlihat pada penggunaan frasa enggak ada artinya kok. Frasa tersebut bermaksud 

untuk melihatkan rasa tidak pedulinya terhadap cuitan AA yang dianggap tidak berarti 

apapun bagi dirinya dan masyarakat.  

 

Mematuhi Prinsip Kesantunan 

Prinsip kesantunan yang dipatuhi para politikus dalam wacana politik Pilkada DKI 

Jakarta 2017 hanya empat prinsip, yaitu prinsip kebijaksanaan, kedermawanan, pujian dan 

kesimpatian.  

1) Prinsip Kebijaksanaan  

Prinsip kesantunan yang mematuhi prinsip kebijaksanaan terlihat dalam pernyataan 

berikut.  

(85) "Tentu kita harapkan Saudara Ahok bisa memahami dan juga kekalahan ini tidaklah 

sesuatu yang harus dipikirkan terlalu jauh," kata Novanto (VN11,N:20/04/2017).  

 

Pada pernyataan (85) terdapat pemanfaatan mematuhi prinsip kebijaksanaan. Hal itu 

terlihat pada penggunaan  kalimat tidaklah sesuatu yang harus dipikirkan terlalu jauh. 

http://pilkada.liputan6.com/read/2861472/djarot-pertemuan-mega-ahok-bahas-evaluasi-pilkada-dki
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Artinya, penutur menghibur pihak yang dimaksud untuk jangan terlalu dipikirkan atas 

kekalahan dalam Pilkada yang dialami oleh pihak yang dimaksud. Jadi, secara tidak langsung 

penutur  menunjukkan sikap bijaksananya dengan cara menguntungkan mitra tutur.  

2) Prinsip Kedermawanan  

Pematuhan terhadap prinsip kedrmawanan terdapat pada pernyataan politikus dalam 

data berikut ini. 

(86) "Saya kira betul besok Perang Badar. Ketika Anda lemah, Anda diremehkan, 

datanglah pada Allah," ujar Amien (VN9,A:19/04/2017). 
 

Pada pernyataan (86) penutur mematuhi prinsip kedermawanan dikarenakan penutur 

dengan murah hati memberikan solusi kepada mitra tutur seperti pada kalimat Ketika Anda 

lemah, Anda diremehkan, datanglah pada Allah. Artinya, penutur memberikan solusi kepada 

orang jika sedang lemah dan diremehkan maka datanglah kepada Allah SWT.  

3) Prinsip Pujian  

Prinsip kesantunan yang mematuhi prinsip pujian  terlihat dalam pernyataan berikut.  

(87) "Debatnya bagus. Saya hadir menonton debat, saya kebetulan di sini pengamat. Saya 

mantan penduduk Jakarta. Hampir sepuluh tahun di Jakarta. Jakarta perlu tangan cerdas 

dan gesit. Itu ada di nomor dua," kata Antasari (KP1,AT:27/01/2017). 

(88) "Birokrasi jadi lebih transparan dan profesional. Bagaimana APBD (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daera) tak jadi objek bancakan. Di situ Ahok mampu lakukan, sehingga 

APBD terselamatkan dari bancakan baik oleh politisi, atau birokrat. Tradisi ini yang harus 

dilanjutkan," kata Politikus PDIP ini (VN16, M:22/04/2017). 

 Pada pernyataan (87), penutur terlihat mematuhi prinsip pujian dengan cara 

meprinsipalkan pujian kepada pihak yang dimaksud. Penggunaan kalimat Jakarta perlu 

tangan cerdas dan gesit. Itu ada di nomor dua bermaksud memuji paslon 2. Penutur 

menggap bahwa Jakarta itu perlu pemimpin yang cerdas dan cekatan dalam menangani segala 

hal yang terjadi di Jakarta dan hal itu ada dalam paslon 2. Begitu juga halnya, pada 

pernyataan (88) penutur mematuhi prinsip pujian dengan cara memuji pihak yang dimaksud  

secara langsung. Hal itu terlihat pada penggunanaan kalimat Ahok mampu lakukan, sehingga 

APBD terselamatkan. Kata-kata tersebut bermaksud untuk menyampaikan bahwa penutur 

memuji kepintaran AH yang dianggap mampu menyelesaikan masalah APBD di Indonesia. 

4) Prinsip Kesimpatian 
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Prinsip kesantunan yang mematuhi prinsip kesimpatian terlihat dalam pernyataan 

berikut.  

(89)  "Sekarang gubernur masih Pak Basuki dan Wagubnya Pak Djarot sampai Oktober 2017 ini. 

Kita harus dukung bersama-sama, kita harapkan ini bisa dilanjutkan gubernur baru 

setelah dilantik pada bulan Oktober," himbau Masinton (LP17,M:22/04/2017). 

(90)  "Saya berharap kita turunkan tensi politik turunkan eskalai  isu yang memecah belah 

kita. Kita yakin percaya deh selama 18 bulan ini data yang saya miliki menunjukkan warga 

Jakarta itu lelah terpecah belah, lelah terkotak-kotak kita inginnya justru bersatu padu," ujar 

Sandiaga (DT12, SD:28/03/2017). 

 

Pernyataan (89) merupakan pernyataan yang disampaikan penutur dengan mematuhi 

prinsip kesimpatian dengan mengutamakan rasa pedulinya terhadap pihak yang dimaksud. 

Hal itu terdapat pada penggunaan frasa Kita harus dukung bersama-sama. Maksudnya, 

penutur menampakkan sikap pedulinya dengan mengajak masyarakat untuk harus 

mendukung pihak yang dimaksud. Selanjutnya pada pernyataan (90), juga merupakan 

pernyataan yang disampaikan penutur dengan mematuhi prinsip kesimpatian. Hal itu terlihat, 

pada sikap simpati dan pedulinya terhadap kondisi politik yang sedang tidak baik. Hal 

tersebut diungkapkan dalam kalimat turunkan tensi politik turunkan eskalai  isu.  

 

 

 

2.  Pengungkapan Kekerasan Verbal dalam Komentar Masyarakat terhadap Berita 

Pilkada DKI Jakarta di Media Sosial 

Data penelitian ini adalah komentar dari komentar masyarakat di media sosial 

facebook yang mengandung kekerasan verbal dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 

2017. Data diambil dari akun-akun elit politik, grup, pribadi sehubungan dengan berita 

pilkada DKI Jakarta 2017 yang ada di media sosial facebook. Dalam sumber data tersebut, 

ditemukan  sejumlah 89 komentar masyakarat pada komentar-komentar di media sosial 

facebook yang mengandung kekerasan verbal. Berikut adalah rincian kekerasan verbal dalam 

wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 yang digunakan masyarakat di media sosial. 

Tabel 2  

Pngungkapan Kekerasan Verbal dalam Penggunaan Unsur  Kesantunan  

oleh Masyarakat dalam Wacana Politik Pilkada DKI Jakarta 

 
Penggunaan Unsur Kesantunan  
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Majas & 

Majas   

 

Jml 

Jenis 

Komentar 

 

Jml 

Strategi 

Bertu-tur 

 

Jml 

Prinsip 

Kesantunan  

Me-

ma-

tuhi 

Me-

lang

ga 

Sarkasme 42 Ekspresif 47 Terus Terang 64 Pujian  - 44 

Sinisme 31 Direktif 22 Ksntn Negatif 11 Kesimpatian  - 17 

Ironi 13 Komisif 1 Ksntn Positif - Kearifan - 13 

Antifrasis 1 Asertif 17 Samar-samar 14 Kesepakatan - 11 

Alusio 2 Deklaratif 2 Dalam Hati - Kerendahan Hati - 3 

 -     Kedermawanan  - 1 

Total 89 Total 89 Total 89 Total                0 89 

 

Berdasarkan tabel tersebut,  representasi kekerasan verbal dapat dilihat dari empat 

penggunaan unsur kesantunan oleh masyarakat dalam mengomentari berita Pilkada di media 

sosial, yaitu penggunaan (1) majas, (2) jenis tindak tutur, (3) strategi bertutur, dan (4) prinsip 

kesantunan. Berikut penjelasan dari masing-masing poin tersebut.  

 

a.   Penggunaan Majas Sindiran sebagai Pengungkapan Kekerasan Verbal 

Dari 89 komentar yang mengandung kekerasan verbal, ditemukan majas dalam majas 

sindiran yang digunakan adalah  majas sarkasme, sinisme, ironi, satire, dan antifrasis. 

Diantaranya, 42 komentar menggunakan majas sarkasme, 31 komentar menggunakan majas 

sinisme, 13 komentar menggunakan majas ironi, 2 komentar menggunakan majas satire, dan 

1 komentar menggunakan majas antifrasis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

Dari rincian tersebut terlihat bahwa, penggunaan majas didominasi atau berpusat pada 

majas sarkasme dan sinisme. Artinya, wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 dikomentari 

oleh masyarakat di media sosial, diungkapkan secara secara gamblang, kasar, dan tanpa 

tersirat sehingga langsung tertuju kepada pihak yang ingin dijatuhkan. Majas sarkasme 

menduduki peringkat pertama, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kekasaran masyakarat 

dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial semakin tinggi. Selanjutnya, majas 

sinisme tidak jauh berbeda tingkat penggunaannya dibanding sarkasme, pemanfaatan majas 

ini sudah dapat melihatkan bahwa masyarakat sudah berani mengungkapkan pendapatnya 

dengan mencemooh dan menyindir pihak yang tidak disenanginya.  
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Dalam komentar masyarakat di media sosial, jenis majas sindiran yang memasukkan 

unsur kekerasan verbal direalisasikan dengan majas (a) sarkasme, (2) sinisme, (3) ironi, (4) 

satire, (5) antifrasis. 

1)  Penggunaan Majas Sarkasme 

  Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi data, maka ditemukan majas sarkasme dalam 

lima komentar berikut ini. 

(1) ―Sejarah akan mencatat Pak Ahok dengan karya2 gemilangnya, sedangkan si Anis? Dia akan 

tercatat dalam sejarah menang pilkada dengan cara hina, tukang fitnah, fuck!!!” 

(D73/25A/NC) 

(2) ―Tua renta serasa apa gitu padahal semua orang tau kalau dia ini sinting, upnormal.” 

(D80/25A/DC) 

(3) ―Kalau dilihat dari wajahnya, kayaknya tidak akan lama lagi di dunia ini, gejala stroke 

udah keliatan banget. Satu kesempatan lagi buat pedagang papan bunga, namun ini adalah 

ucapan turut berbelasungkawa atas kematiannya.” (D85/27A/VS) 

(4) ―Mulutnya si Ahok kayak lobang pantat. Pemuja pencitraan mangap2 minta jatah. Dasar 

mental jongos.‖ (D26/30J/SS) 

(5) ―Anak muda yang bego ya pasti lah milih tu anjing.‖ (D28/3F/HN) 

 

Pada komentar (1) di atas, terdapat pemanfaatan majas sarkasme dilihat dari kalimat 

yang digunakan. Frasa dia akan tercatat dalam sejarah menang pilkada dengan cara hina, 

tukang fitnah, fuck!!! Kalimat tersebut berisi hinaan, umpatan, dan memvonis salah satu kubu 

telah melakukan berbagai cara yang hina untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta 2017. 

Jika dikaitkan dengan konteksnya, penutur memberi komentar di unggahan facebook  dengan 

mengumpat kubu tertentu, maka tersirat bahwa penutur merupakan pendukung kubu tertentu. 

Dari komentar di atas juga bisa disimpulkan bahwa si penutur membandingkan apa yang 

telah diperbuat oleh pasangan pilgub petahana untuk Jakarta dengan lawan kandidatnya yang 

masih menebar janji-janji. 

Pemanfaatan majas sarkasme terdapat dalam komentar (2), ditunjukkan dengan kata 

sinting, upnormal. Jika dikaitkan dengan konteks, penutur mengomentari berita di facebook 

mengenai Ratna Sarumpaet yang saling sindir dengan netizen namun membawa-bawa nama 

Ahok. Seperti yang kita ketahui, Ratna merupakan aktivis dan sastrawan wanita yang sangat 

kontra dengan Ahok. Penutur menunjukkan kemarahannya pada lawan tutur yang dimaksud 



82 
 

dengan mencaci maki. Dengan demikian, pemanfaatan majas sarkasme di dalam komentar 

tersebut dimanfaatkan untuk menyakiti hati lawan tuturnya. 

Konteks komentar (3) adalah ketika salah seorang politikus memberikan pernyataan 

dalam berita  tentang banyaknya karangan bunga yang diberikan kepada  salah satu paslon. 

Dalam berita tersebut, sang politikus memberikan pendapat yang negatif dan memojokkan 

paslon tertentu karena masalah agama. Hal ini membuat salah satu netizen berkomentar 

negatif kepadanya. Dari komentar di atas, dapat disimpulkan bahwa penutur sangat kesal 

kepada lawan tuturnya, bahkan sampai mendoakan lawan tuturnya segera meninggal. Dilihat 

dari komentarnya, majas sarkasme digunakan untuk menyakiti lawan tutur dan pembaca 

komentar lainnya. 

Komentar (4) di atas memanfaatkan majas sarkasme ditunjukkan dengan frasa kayak 

lobang pantat dan dasar mental jongos. Konteks dari komentar di atas adalah penutur 

mengomentari berita yang membahas tentang retorika yang melekat pada kandidat paslon. 

Komentar di atas juga mengandung celaan kepada lawan tuturnya yang dianggap suka 

mencari pencitraan atas pemberitaan yang menyudutkannya.  

Komentar (5) dari salah seorang netizen dengan tujuan mencela pendukung salah satu 

paslon. Hal ini sesuai dengan konteks pada berita yang ia komentari yaitu tentang popularitas 

Ahok di mata anak muda. Dari komentar di atas, dapat diketahui bahwa maksud dari penutur 

ialah anak muda yang mendukung Ahok adalah anak muda yang bodoh. Selanjutnya, ia 

mengganti Ahok dengan kata anjing yang sangat kasar diungkapkan di media sosial. Hal 

inilah yang membuat komentar ini dikategorikan mengandung majas sarkasme. 

2)  Penggunaan Majas Sinisme 

Berdasarkan identifikasi data dan klasifikasi data, maka ditemukan majas sinisme, 

diantaranya  dalam komentar berikut ini. 

(6) ―Yang merasa orang muslim jangan memilih Ahok, pilihlah yang seiman.‖ (D8/5J/RK) 

(7) ―Tatapan matanya menyimpan kelicikan. Silahkan menikmati jaman era SBY, duit banyak 

keluar tapi pada mangkrak. Mudah2an ingat kerja SBY hanya buat rumah hantu di 

hambalang.” (D32/3F/AT) 

(8) ―Mulut manis tapi tukang ngeles.‖ (D41/10F/ZF) 

(9) ―Pilih pemimpin yang waras jangan pilih pemimpin pendongeng.” (D59/9A/MS) 
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(10) ―Anis belum berpengalaman jadi bupati tapi pengalaman menteri yang dipecat karna 

korupsi. Yang pilih Anis pasti sama-sama suka korupsi. (D61/12A/ES) 

 

Pada komentar (6) di atas, pemanfaatan majas sinisme ditunjukkan dari komentar 

penutur yang menyampaikan bahwa dalam memilih pemimpin harus memilih pemimpin yang 

seiman. Padahal, tidak semua orang mempunyai pikiran seperti itu, karena memilih 

pemimpin adalah hak masing-masing warga negara. Jika dikaitkan dengan konteks berita 

yang dikomentariny, salah satu kandidat paslon memang sedang tersandung kasus penistaan 

agama. Maka, komentar tersebut menyindir keras lawan tuturnya, dengan memprovokasi 

muslim agar tidak memilih paslon tersebut.  

Bentuk majas sinisme dilakukan oleh salah satu netizen dalam komentar (7) di atas 

terlihat dari frasa menyimpan kelicikan dan rumah hantu di hambalang. Jika dikaitkan 

dengan konteksnya, penutur mengomentari foto salah satu paslon yang mengunggah video 

kampanyenya. Kalimat tersebut bermakna kebencian dengan menyatakan bahwa dari 

tatapannya paslon tersebut sudah menyimpan kelicikan. Lalu, ia juga menghimbau 

masyakarat untuk mengingat kembali masa-masa di era ayahnya menjabat, ketika uang 

negara hanya habis karena korupsi yang merajalela. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penutur 

mengisyaratkan jangan sampai paslon tersebut menjadi gubernur jika tidak ingin korupsi 

kembali merajalela di negara, khususnya DKI Jakarta. 

Komentar (8) di atas memanfaatkan majas sinisme ditunjukkan dengan kalimat mulut 

manis, tapi tukang ngeles yang ditujukan kepada salah satu paslon. Sesuai dengan 

konteksnya, penutur mengomentari berita tentang paslon tertentu yang membantah tidak 

pernah memberi program DP 0% seperti yang telah dijanjikan sebelumnya sehingga 

pernyataan itu mendapat komentar pedas dari masyakarat yang sudah berharap sebelumnya 

dengan berita baik itu. Pernyataan di atas juga dimaknai dengan seringkalinya mengubar janji 

tetapi ketika ditagih ia mengelak.  

Pada komentar (9),  majas ironi merupakan sindiran kepada salah satu cawagub yang 

berencana membangun ojek terbang untuk mengatasi macet Jakarta. Dari komentar tersebut 



84 
 

dapat dimaknai bahwa penutur menyindir cawagub tersebut karena suka mengadakan hal 

yang tidak nyata atau hanya bohong belaka dengan membuat rencana pengadaan ojek 

terbang. Selain itu, penutur juga menghimbau masyarakat agar tidak memilih paslon tersebut 

karena hanya mengumbar janji semata.  

Demikian juga halnya  dengan komentar (10) pemanfaatan majas sinisme terlihat dari 

frasa dipecat karena korupsi. Komentar di atas diungkapkan oleh netizen dengan konteks 

salah seorang Polikus Gerindra mengunggah video debat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari 

komentar tersebut, netizen merendahkan paslon tersebut karena dianggap belum 

berpengalaman menjadi seorang gubernur dan berhenti dari jabatan menteri sehingga dicap 

bahwa masyakarat yang memilihnya  adalah masyakarat yang suka korupsi. Meskipun 

ungkapan tersebut belum tentu kebenarannya tetapi netizen tersebut sudah mengungkapkan 

kekerasan verbal di media sosial.  

3)  Penggunaan Majas Ironi 

Majas ironi diantaranya dapat dilihat dalam komentar berikut ini. 

(11) ―Siapapun yang jadi gubernur, tetap aja Jakarta banjir.‖ (D13/20J/HM) 

(12) ―Orang diam bukan berarti kalah. Mereka bingung Ahok ngomong apa, kenyataan 

kosong di lapangan.” (D10/14J/DA) 

(13) ―Baju kotak-kotak ngga dipake lagi kan? Sekarang balik lagi ke dapur ya. Ke tempat 

dimana ia berasal. Pake taplak yang bener, di dapur, bukan di badan. Oke oce.‖ 

(D69/19A/AM) 

(14) ―Kalau ahok kalah selamat untuk Jakarta menikmati program retorika. Orang banyak 

bicara itu sebenarnya tong kosong.” (D67/19A/AL) 

(15) ―Hati-hati warga Jakarta kalau Ahok bisa menang lagi. Warga pribumi bakal habis.” 

(D45/2M/EH) 

 

Penggunaan majas ironi pada (11) merupakan komentar netizen terhadap unggahan foto 

Jakarta dulu dan sekarang. Ironi ditunjukkan dengan penggunaan kalimat sindiran siapapun 

yang jadi gubernur, tetap aja Jakarta banjir. Berdasarkan konteksnya, makna yang ditangkap 

ketika membaca komentar tersebut adalah penutur merasa pesimis kepada siapapun 

pemimpin Jakarta nantinya yang tidak akan mengubah Jakarta, khususnya masalah banjir 

yang melanda setiap tahun. Ini merupakan sindiran atas apa yang ia rasakan sebagai warga 

Jakarta. Ketika pemimpin menjabat silih berganti, namun tidak memberikan efek yang berarti 

kepada masyakaratnya. 



85 
 

Majas ironi pada komentar (12) mengomentari video debat pilgub putaran pertama 

dengan ungkapan diam bukan berarti kalah yang mempunyai makna sindiran dengan 

mengecilkan fakta yang sebenarnya. Ketika debat pilgub putaran pertama, lawan cagub dan 

cawagub  tertentu banyak diam dibandingkan dengan paslon lain. Jika dikaitkan dengan 

konteks, maka komentar di atas adalah bentuk pembelaan terhadap paslon tertentu  

 Berdasarkan konteknya, data (13) mengomentari foto unggahan salah satu paslon 

dengan tema mengajak masyakarat ke TPS dengan maksud menyindir kubu yang memakai 

baju kotak-kotak.  Makna yang terkait dengan komentar tersebut adalah sebagai sindiran 

terhadap paslon yang kalah karena komentar tersebut diunggah ketika hasil pilkada sementara 

sudah diketahui. Demikian juga halnya dengan komentar (14) mengandung sindiran bahwa 

rakyat Jakarta hanya akan mendapat janji-janji yang telah diumbar oleh kandidat yang 

menang nantinya. Hal itu terlihat dari kalimat kalau ahok kalah selamat untuk Jakarta 

menikmati program retorika. Penutur juga menambahkan bahwa orang yang banyak bicara 

itu sebetulnya tidak punya apa-apa, berbeda dengan kandidat yang didukungnya yang 

mungkin menurutnya tidak pandai beretorika namun pandai bekerja dengan baik.  

 Komentar (15) diungkapkan oleh netizen dengan mempengaruhi pembaca agar tidak 

memilih paslon tertentu ketika dalam berita paslon tertentu mengunggah foto pengajiannya di 

salah satu mesjid yang dihadiri oleh warga. Sindirannya itu menginginkan paslon tersebut 

kalah karena jika paslon tersebut menang maka warga pribumi akan habis. 

  

4)  Penggunaan Majas Satire  

Berdasarkan identifikasi data dan klasifikasi data, maka ditemukan majas satire dalam 

komentar berikut ini. 

(16) ―Membludak lah pak. Wong tempatnya sempit. Coba di lapangan atau mesjid istiqlal. 

Wkwkwk‖ (D47/2M/NT) 

(17) ―Ada rumah apung, sekarang ada ojek terbang, ada rumah dp 0%, ada harga rumah di DKI 

350jt, semuanya MIMPI OM. Sampai segitunya membohongi publik demi SEONGGOK 

jabatan.” (D57/9A/RID) 
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Pada komentar (16), pemanfaatan majas satire diungkapkan untuk meledek atau 

menyindir paslon tertentu yang memberikan pengajian yang didatangi Ahok cukup kecil, 

namun dikatakan dalam berita warga membludak mengikuti pengajian tersebut. Penutur 

menyindir dengan menggunakan katata-kata ungkapan seperti menertawai dan 

membandingkan tempat tersebut dengan tempat yang lebih luas disertai dengan kata wkwkwk 

yang dianggap sebagai ungkapan cemooh. 

Selanjutnya, komentar (17) ditunjukkan dengan maksud mencemooh salah satu 

cawagub yang berencana yang dianggap tidak masuk akal, yaitu  membuat ojek terbang 

untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, rumah dp  0 %,   dan rumah 35 juta, yang dianggap 

oleh netizen sebagai mimpi. 

5) Penggunaan Majas Antifrasis 

Penggunaan majas antifrasis,  berdasarkan identifikasi data dan klasifikasi data, 

ditemukan dalam komentar berikut ini. 

(18) ―Widih gak tau malu. Program orang dipakai tanpa permisi. Terdakwa masih pegang jabatan. 

Hebat sekali negara kita ini.” (D49/2M/50) 

 

 Komentar (18) merupakan komentar yang memanfaatkan majas antifrasis. Hal ini 

dapat terlihat dari kalimat hebat sekali negara kita ini. Jika dikaitkan dengan konteksnya, 

komentar tersebut terjadi ketika salah satu paslon meresmikan Jakarta Creative Hub. Netizen 

menyindir lawan tutur yang saat itu berstatus terdakwa masih menjabat dengan ungkapan 

Indonesia yang sangat hebat hingga terdakwapun masih bisa memegang jabatan.  

 

 

a. Penggunaan Jenis Tindak Tutur 

Menurut Searle (1987: 26-52) ada lima jenis tindak tutur yang dapat dipilih agar 

bertutur sanun, yaitu (a)  asertif, (b) direktif, (c) ekspresif, (d) komisif, dan (e) deklarasi. 

Namun, tidak setiap jenis tindak tutur tersebut yang bernada positif, karena ada  beberapa di 

antaranya berpotensi mengancam muka mitra  tutur sehingga disarankan menngunakan 

bentuk lain untuk melunakkan daya ilokusi.  
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Dari 89 komentar, ditemukan lima jenis tindak tutur yang digunakan oleh para netizen, 

yaitu ekspresif  sejumlah 47 komentar, direktif  sejumlah 22 komentar, asertif  sejumlah 17 

komentar,  deklaratif  sejumlah 2 komentar, dan komisif  1 komentar. 

Berdasarkan rincian tersebut, dapat dilihat bahwa jenis tindak tutur yang banyak 

digunakan oleh masyakarat dalam wacana politik Pilkada DKI 2017 adalah ekspresif. 

Artinya, dalam wacana politik masyarakat banyak menyampaikan atau mengekspresikan 

pendapatnya dengan berbagai cara seperti mengkritik, mengeluh, bahkan ada yang mencela 

secara langsung dengan bahasa yang sangat tidak menyenangkan. Hal itu bertujuan untuk 

saling menjatuhkan muka lawan tutur, baik muka positif maupun muka negatif. Selain jenis 

tindak tutur ekspresif,  asertif merupakan jenis tindak tutur kedua yang terbanyak digunakan 

oleh masyakarat untuk menyindir. Pernyataan-pernyataan yang belum berdasarkan fakta yang 

digunakan untuk mengancam muka lawan tutur. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa jenis tindak tutur yang banyak digunakan oleh masyakarat di media sosial 

adalah ekspresif dan  asertif yang mengindikasikan bahwa para netizen secara umum 

melakukan kekerasan verbal dalam komentarya.  

1) Penggunaan Jenis Tindak Tutur Ekspresif 

Tindak tutur ekspresif  diungkapkan oleh para mnetizen, diantaranya pada data berikut 

ini. 

(19) ―Lingkaran koruptor, tukang fitnah, adu domba, menjual agama dibawah kekuasaan 

pepo.‖ (D32/3F/ST) 

(20) ―75% milih duitnya Ahok itu betul sekali. Kalau milih sifat dan wataknya nggak lah yau. 

Keringatnya aja bau bangkai babi, lho. Coba dekatin Ahok. Amis banget baunya. 

Mungkin dulunya Ahok banyak makan uang haram.” (D30/3F/AS) 

(21) “Warga pilih pemimpin dari agama bukan kinerja. Sangat menyedihkan.” (D74/25A/AP) 

(22) ―Ini hal negatif kalau petahana tetap jadi gubernur. Dia bisa kampanye modal negara. 

Apalagi petahanannya CULAS banget seperi si ahok ini.‖ (D49/2M/JB) 

(23) Pilih pemimpin yang waras jangan pilih pemimpin pendongeng.‖ (D59/9A/MS) 

 

Pada komentar (19), terdapat jenis tindak tutur ekspresif  ‗mengkritik‘ yang ditujukan 

pada salah satu paslon yang mengunggah di akun facebook-nya video kampanye pilgub. 

Konteks komentas tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan Pepo adalah salah satu 

petingga partai yang mengusung paslon tersebut yang dianggap sebagai partai dengan asal 



88 
 

koruptor terbanyak karena seringnya kasus korupsi yang terungkap melibatkan anggota partai 

tersebut, sedangkan Pepo dianggap masih mempunyai kekuasaan yang sangat besar, hingga 

paslon tersebut dicap memanfaatkan nama besarnya  untuk melancarkan strateginya pada 

pilgub ini.  

Pada komentar (20) terdapat jenis tindak tutur ekspresif ‗mencela‘ dengan 

menggunakan ungkapan bau bangkai babi, uang haram. Dari kalimat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa si penutur mencela salah satu paslon dengan fakta yang mungkin menurut 

pemikirannya saja. Pernyataan tersebut mengandung sindiran kasar yang ditujukan kepada 

paslon tertentu  dengan menunjukkan ketidaksukaannya hingga membeberkan fakta yang 

belum teruji kebenarannya. 

Lalu, pada komentar (21), terdapat pemanfaatan jenis tindak tutur ekspresif ‗mengeluh‘. 

Hal itu terlihat dari kalimat sangat menyedihkan yang ditambahkan di akhir komentar. 

Komentar tersebut mengandung makna keluhan dari penutur terhadap masyakarat yang tidak 

memilih paslon tertentu yang menurut penutur bagus dalam kinerja, hanya saja agamanya 

nonmuslim. Demikian juga dengan komentar (22) juga mengandung jenis tindak tutur 

ekspresif ‗mengeluh‘ dengan menyesalkan bahwa salah satu paslon yang memanfaatkan 

jabatan untuk berkampanye dengan menggunakan uang negara. 

Selanjutnya pada komentar (23) netizen mempropogandakan masyarakat Jakarta untuk 

memilih paslon yang waras  bukan pendongeng dalam artian bahwa menurutnya salah satu 

paslon yang diidolakannya adalah rasional, bekerja keras, dan sudah punya bukti 

ataskinerjanya; sdangkan yang pendonengeng diartikannya hanya sebagai penjual retorika 

saja.  

 

 

2) Penggunaan Jenis Tindak Tutur Direktif 

Penggunaan tindak tutur ekspresif  diungkapkan oleh para netizen, diantaranya melalui 

komentar berikut ini. 
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(24) “Buat seluruh warga Jakarta tolong jangan pilih Ahok karena dia kafir.” (D16/20J/IB) 

(25) ―Agus..Agus. kalau nyontek yang rasional, yang masuk akal, jangan bodohi rakyat.” 

(D11/14J/BS) 

(26) ―Jangan suka nyinyir dan iri hati. Kalau sakit hati ya minum Baygon saja sebelum tidur. 

Biar enak gak bisa bangun lagi  besok harinya. Aman‖ (D88/27A/PA) 

(27) “Semoga masuk penjara lagi ni makhluk.‖ (D22/28J/FG) 

(28) ―Bodo amat, kafir! Penjarakan Ahok!‖ (D17/20J/SY) 

 

Dalam komentar (24), jenis tindak tutur direktif  digunakan dengan cara ‗menghimbau 

melalui penggunaan kata tolong jangan pilih dan dia kafir. Komentar (24) disampaikan oleh 

salah satu netizen di media sosial yang mengomentari foto Jakarta unggahan Ahok di akun 

pribadi facebooknya. Maksud dari komentar tersebut untuk menghimbau masyarakat agar 

tidak memilih Ahok. Hal itu disebabkan karena Ahok dianggap kafir.   

Pada tutuan (25), disampaikan dengan ‗memperingatkan‘ yang ditunjukkan dengan  

ugkapan jangan bodohi rakyat mengenai video pilgub putaran pertama terhadap cagub 

tertentu.  Makna dari komentar seorang masyarakat tersebut adalah paslon yang disindir 

membuat janji-janji yang tidak masuk akal jika ia terpilih memimpin Jakarta. Salah satu 

janjinya adalah membuat rumah apung untuk memberikan rumah bagi warga Jakarta. 

Kemudian, dengan penggunaaan kata jangan, maka tersirat  member peringatan untuk paslon 

tersebut agar tidak menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin kepada rakyat. 

Komentar (26) dan (27) merupakan tindak tutur direktif  ‗menyarankan‘. Komentar 

(26) disampaikan oleh salah satu netizen yang ditujukan padasalah seorang politikus. Makna 

yang terdapat pada komentar di atas adalah netizen sangat kesal kepadanya karena suka 

memojokkan salah satu paslon yang didukungnya. Hal tersebut terlihat pada frasa jangan 

suka iri dan minum Baygon saja. Frasa tersebut merupakan saran agar tidak lagi mengusik 

dan iri kepada paslon yang didukungnya dan tidak lagi berkicau di media sosial atau 

pemberitaan. Komentar (27) juga menyarankan hal yang sama, yaitu masuk penjara, namun 

ditujukan kepada salah satu mantan pejabat yang menjadi viral ketika kehadirannya kembali 

menghebohkan publik. Komentar tersebut disampaikan oleh salah satu netizen yang merasa 

kesal kepada lawan tuturnya dengan menggunakan kalimat semoga masuk penjara lagi ni 
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makhluk. Dari komentar tersebut, penutur menginginkan lawan tuturnya kembali ke bui 

karena dianggap hanya menjadi sumber masalah. 

Selanjutnya, pada komentar (28), terdapat jenis tindak tutur direktif ‗menuntut‘. Dalam 

komentar tersebut, penutur menuntut pihak yang dituju agar segera masuk penjara. Hal itu 

terlihat dari kalimat penjarakan Ahok. Jika dikaitkan dengan konteksnya, penutur 

mengomentari salah satu foto kota Jakarta yang semakin hari semakin bagus. Namun, dalam 

komentarnya, penutur tetap mengumpat atas apa yang telah dilakukan pemimpin Jakarta 

tersebut dan menginginkan Ahok segera dipenjara. 

3) Penggunaan Jenis Tindak Tutur Asertif 

Penggunaan jenis tindak tutur Asertif  terdapat dalam komentar kberikut ini. 

(29) ―Kedua lawan Ahok mati kutu nggak berkutik‖ (D9/14J/TA) 

(30) ―Akal-akalan si pecinta babi. Segala fitnah disebar-sebar. Dasar babi.‖ (D40/19F/EZ) 

(31) ―Badak-badak monas kesakitan melihat Ahok banyak yang kasih ucapan  sejumlah itu.‖ 

(D84/27A/AU) 
(32) ―Siapapun yang jadi gubernur, tetap aja Jakarta banjir.” (D13/20J/HM) 

(33) ―Satu lagi boneka tua dijual buat pencitraan.‖ (D20/28J/AS)  

 

Jenis tindak tutur asertif  ‗menyatakan‘ pada komentar pada (29)  dari salah seorang 

masyakarat tentang video debat pilgub putaran pertama, dengan maksud bahwa paslon 

tertentu tidak bisa mengalahkan salah satu paslon lain ketika debat berlangsung. Kalimat 

tersebut digunakan untuk menjatuhkan muka  dua paslon lain yang dianggap tidak bisa 

berbuat apa-apa ketika ‗diserang‘ oleh paslon tersebut.   

Pada komentar (30) jenis tindak tutur  asertif ‗menyatakan‘ ketidaksenangan penutur 

kepada salah satu cagub dengan menganggap telah memfitnah cagub lain melalui pendukung-

pendukungnya dengan menyebar berita hoax dngan ungkapan si pecinta babi dan umpatan 

dasar babi.  

Bentuk tindak tutur  asertif ‗melaporkan‘ pada komentar (31) ditunjukkan oleh salah 

satu komentar masyarakat dalam berita ―Fadli Zon nyinyir mengenai karangan bunga untuk 

Ahok‖ di media sosial facebook. Jika dikaitkan dengan konteks komentarnya, menurut 

netizen tersebut badak-badak monas adalah pejabat-pejabat atau elit politik yang terlibat 

dalam pilkada DKI Jakarta 2017 dan mempunyai andil, salah satunya polikus tersebut. 
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Kemudian, ungkapan tersebut juga ditujukan langsung untuk melaporkan bahwa elit-elit 

politik di Jakarta yang tidak menyukai Ahok, merasa iri ketika Ahok banyak diberi karangan 

bunga walaupun Ahok kalah dalam pemilihan cagub dan cawagub. 

Komentar (32) di atas, adalah salah satu bentuk  asertif  ‗menyatakan‘ yang ditunjukkan 

dengan ungkapan siapapun yang jadi gubernur, tetap aja Jakarta banjir yang menyatakan 

kepesimisisannya terhadap pemimpin Jakarta. Maka, maksud dari komentar itu adalah 

pemimpin Jakarta silih berganti namun tidak merubah Jakarta yang selalu dilanda musibah 

banjir. Demikian juga pada komentar (23). Komentar tersebut bermaksud menyindir Antasari 

yang tiba-tiba muncul di berbagai pemberitaan menghebohkan publik dengan kasus lamanya. 

Antasari menyatakan bahwa salah satu pimpinan partai yang akan mengikuti pilgub DKI 

Jakarta 2017 ada yang terlibat dan mengetahui secara langsung kasus yang telah membuatnya 

di penjara bertahun-tahun. Terkait dengan pernyataan Antasari, pada saat itu pilgub putaran 

pertama akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Maka maksud dari boneka tua adalah Antasari 

yang digunakan untuk memperburuk kandidat salah satu paslon yang dijagokannya. 

4) Penggunaan Jenis Tindak Tutur Komisif 

Penggunaan tindak tutur komisif dalam komentar netizen hanya terdapat dalam 

komentar berikut ini. 

(34) ―Sejarah akan mencatat Pak Ahok dengan karya2 gemilangnya, sedangkan si Anis? Dia 

akan tercatat dalam sejarah menang pilkada dengan cara hina, tukang fitnah, fuck!!! 

(D74/25A/AP) 

 

Komentar di atas adalah salah satu bentuk tindak tutur komisif ‗mengancam‘. Hal itu 

terlihat dari ungkapan dia akan tercatat yang merupakan ancaman jika apa yang disebutkan 

dalam komentarnya benar-benar terjadi. Komentar tersebut mengisyaratkan bahwa penutur 

dan lawan tutur berada pada kelompok yang berbeda. Jika dikaitkan dengan konteksnya, 

penutur mengomentari foto unggahan salah satu paslon yang didukungnya, lalu memojokkan 

paslon lain dengan menyatakan bahwa jika akhirnya menang, pasti melakukannya dengan 

segala cara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penutur mengancam muka Anies-Sandi  di dalam 

komentarnya. 
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5) Penggunaan Jenis Tindak Tutur Deklarasi  

Penggunaan tindak tutur komisif dalam komentar netizen dapat dilihat dalam 

komentar berikut ini. 

(35) ―Pilih pemimpin yang waras jangan pilih pemimpin pendongeng.‖ (D59/9AMS) 

(36) “Jangan sampai kafir jadi pemimpin, musibah besar akan menimpa kita semuanya. 

Indonesia akan bangkrut, negara kita digoncang oleh Allah sebagai azab di dunia ini.‖ 

(D64/17A/IT) 

 

Komentar (35) dan (36) menggunakan bentuk tindak tutur deklarasi ‗melarang‘. Pada 

komentar (35), hal itu ditunjukkan dengan ungkapan jangan pilih yang melarang pembaca 

untuk tidak memilih salah satu paslon. Komentar tersebut ditujukan pada paslon tertentu yang 

berencana membuat ojek terbang. Yang menurutnya adalah program yang tidak masuk akal 

sehingga disebut sebagai dongengan. Demikian juga komentar (36) juga mengungkapan 

komentarnya dengan menggunakan jenis tindak tutur deklrasi ‗melarang‘ dibuktikan dengan 

ungkapan jangan sampai dan Indonesia akan bangkrut sebagai alasan  jika memilih salah 

satu paslon yang dianggap kafir, maka negara kita akan menerima musibah. Kesan yang 

timbul dari komentar tersebut adalah mempengaruhi pembaca dengan memunculkan akibat-

akibat jika larangan dalam komentar itu tidak dilaksanakan. 

 

c. Penggunaan Strategi Bertutur 

Dari 89 komentar yang mengandung kekerasan verbal, ditemukan empat jenis strategi 

bertutur yang digunakan dalam komentar masyarakat di media sosial, yaitu 64 komentar 

menggunakan strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi, 11 komentar menggunakan 

strategi bertutur kesantunan negatif, dan 14 komentar menggunakan strategi bertutur samar-

samar.  

Dari rincian tersebut terlihat bahwa, strategi bertutur yang digunakan didominasi oleh 

strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi. Artinya, komentar masyarakat dalam wacana 

politik pilkada DKI Jakarta 2017 di media sosial sangat berpotensi mengancam muka lawan 

tutur karena diungkapkan atau diekspresikan dengan bebas tanpa memikirkan perasaan orang 

yang akan tersinggung. 
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  Brown dan Levinson (1987: 92-211) menjelaskan bahwa pemilihan atas strategi 

bertutur bertujuan untuk mengurangi kekecewaan petutur (mitra tutur) atas tindakan yang 

dilakukan oleh penutur. Artinya, pilihan atas strategi bertutur ini supaya penutur 

memperhitungkan mitra tuturnya dari berbagai aspek supaya tidak sewenang-wenang bertutur 

sehingga tetap menjaga muka mitra tuturnya dari keterancaman muka, seperti tidak dlecehkan 

dan dipermalukan.   

1)  Strategi Bertutur Terus terang tanpa Basa-basi 

(37) ―Daripada yang menista, mulutnya mengotori & dikotori”. (D3/5J/WT) 

(38) ―Yang merasa orang muslim jangan memilih Ahok, pilihlah yang seiman.‖ (D8/5J/RK) 

(39) ―Agus..Agus. kalau nyontek yang rasional, yang masuk akal, jangan bodohi rakyat.” 

(D11/14J/BS) 

(40) ―Bego! Emangnya dia yang punya duit ngebenerin? Pake otak dong.” (D14/20J/BC) 

(41) Dasar penjilat. Pantasnya di di penjara seumur hidup.‖ (D17/20J/ SY) 

 

Pada komentar (37) strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi terlihat dari cara 

penutur menyampaikan pendapatnya dengan menunjuk langsung pihak yang ingin 

dijatuhkannya. Jika dikaitkan dengan konteksnya, penutur mengomentari berita mengenai 

retorika yang melekat pada paslon cagub dan cawagub. Komentar tersebut merupaka 

pembelaan pada paslon tertentu, banyak netizen yang menyebut-nyebut nama pasangan lain 

sebagai pihak yang dituju di dalam berita.  

Selanjutnya, pada komentar (38) strategi terus terang tanpa basa-basi disampaikan 

dengan ungkapan jangan memilih Ahok, pilihlah yang seiman. Penutur juga berkata rasis 

dengan membawa nama agama di dalam komentarnya dengan tujuan memojokkan Ahok 

dengan memunculkan opsi saran, yaitu frasa pilihlah yang seiman. 

Pada komentar (39), terdapat pemanfaatan strategi terus terang tanpa basa-basi dalam 

konteks penutur mengomentari video pilgub putaran pertama. Dalam komentarnya, penutur 

langsung menyebut salah seorang cagub dianggap mencontek strategi dan visi-misi kandidat 

lain dalam kampanyenya. Rencana-rencana kandidat tersebut dianggap oleh penutur tidak 

masuk akal sehingga secara bebas penutur mengungkapkan kekesalannya tanpa memikirkan 

perasaan orang yang akan tersakiti jika membacanya. 
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 Strategi terus terang tanpa basa-basi juga terlihat pada komentar (40), bego! emangnya 

dia yang punya duit ngebenerin? Pake otak dong. Komentar dilakukan secara langsung tanpa 

kiasan apapun. Jika dikaitkan dengan konteksnya, penutur mengomentari berita mengenai 

foto viral Jakarta dulu dan sekarang. Dari komentar tersebut dapat diketahui bahwa penutur 

mencela Ahok yang dianggap banyak orang berhasil mengubah Jakarta menjadi lebih baik, 

namun menurut penutur apa yang dilakukan Ahok bukanlah hasil kerjanya sendiri, melainkan 

tetap menggunakan uang negara. 

 Komentar (41) mengandung strategi terus terang tanpa basa-basi. Konteks komentar 

tersebut adalah berita tentang Antasari yang dengan terang-terangan mendukung Ahok. 

Antasari dianggap penjilat karena mendukung Ahok yang diusung dari partai DPIP. Dulu, 

Antasari dikenal sangat dekat dengan mantan presiden SBY dan mendukung partai 

Demokrat. Namun, kini Antasari lebih mendukung partai DPIP yang merupakan partai 

oposisi dari Demokrat. Penutur menyatakan Antasari penjilat  karena ia kini didukung oleh 

pihak Ahok-Djarot.  

2)  Strategi Bertutur Basa-basi Kesantunan Negatif 

 Komentar kekerasan verbal masyarakat dalam wacana politik Pilgub DKI Jakarta 

2017 juga menggunakan strategi bertutur basa-basi kesantunan negatif. Strategi ini, 

digunakan penutur agar sesuatu yag ada dalam dirinya dinilai baik atau positif.  Dalam 

komentar masyarakat di media sosial, strategi ini juga banyak digunakan untuk menjatuhkan 

muka lawan tuturnya. Penggunaan strategi kesantunan negatif diantaranya terdapat dalam 

komentar-komentar berikut ini. 

(42) Pasang sticker di pantat gajah ragunan juga, tetap Ahok Djarot the best one. 

(43) “Janji sana sini, buat inilah itulah. Dasar calon odong-odong.”. (D58/9A/NN) 

(44) ―Apartemen isinya China semua bro. Kalian mau nanti didepak dari Jakarta?‖ 

(D61/12A/ES) 

(45) Warga pilih pemimpin dari agama bukan kinerja. Sangat menyedihkan. (D74/25A/AP) 

(46) ―Jangan suka nyinyir dan iri hati. Kalau sakit hati ya minum Baygon saja sebelum tidur. 

Biar enak gak bisa bangun lagi  besok harinya. Aman.” (D88/27A/PA) 

 

Komentar (43), (44), (45), (46), dan (47) merupakan contoh dari strategi basa-basi 

kesantunan negatif. Untuk komentar (43) penggunaan kalimat pasang sticker di pantat gajah 
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ragunan juga, tetap Ahok the best one menandakan komentar tersebut sebagai ungkapan 

dukungan penutur kepada paslon tersebut. Selanjutnya,  komentar (44) jika dikaitkan dengan 

konteksnya, penutur menuding salah satu paslon hanya membuat janji-janji palsu. Hal itu 

ditandai dengan penggunaan kalimat cemoohan dasar calon odong-odong. 

Kemudian, komentar (45) disampaikan oleh seorang netizen yang mengomentari video 

final debat yang diunggah oleh pemimpin partai salah satu kandidat cagub dan cawagub. Dari 

komentar tersebut, tersirat bahwa penutur menolak kandidat tersebut dan mengingatkan 

masyarakat menggunakan kata china sebagai sindiran untuk mempengaruhi masyarakat jika 

kandidat tersebut terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka warga pribumi Jakarta akan 

digusur dan digantikan oleh warga keturunan cina.  

Selanjutnya, untuk komentar (46), penutur mengeluhkan perasaannya melalui kalimat 

sangat menyedihkan. Makna yang tersirat dari komentar tersebut adalah penutur merasa 

kecewa dengan apa yang terjadi di Jakarta dimana warga memilih pemimpin bukan karena 

kinerja melainkan karena agama. Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa apa yang ia 

sampaikan mengandung makna lain dan merupakan penyesalan. Strategi ini digunakan untuk 

menimbulkan kesan sopan dan memunculkan efek kasihan. 

Selain itu, komentar (47) dapat dipahami sebagai ungkapan sindiran kepada salah satu 

politikus. Hal itu sejalan dengan konteks komentar tersebut yaitu penutur mengomentari 

berita di facebook yang memberitakan seorang politikus yang suka memberi komentar buruk 

kepada paslon yang disinyalir adalah paslon yang didukungnya. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa bertutur basa-basi kesantunan negatif digunakan penutur untuk menjatuhkan lawan 

tutur, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dianggap kontra terkait pilgub DKI Jakarta 2017 

namun tetap ingin mengangkat muka penutur. 

3) Strategi Bertutur Basa-basi Kesantunan Positif 

(47) ―Semua calon penuh retorika. Tapi pilihlah yang beretorika tapi beriman kepada Allah 

dan Rasulullah.‖ (D24/30J/AP) 

 

Strategi bertutur kesantunan positif terlihat pada komentar (42). Penutur menyampaikan 

komentarnya dengan santun dan mengajak masyarakat dengan cara yang santun pula bahwa 
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semua kandidat cagub dan cawagub memang penuh retorika. Hal itu dimaksudkan bahwa 

siapapun kandidatnya sama-sama berkampanye dengan melakukan komentar-komentar 

persuasif. Akan tetapi, di akhir komentarnya dia menyampaikan bahwa meskipun sama-sama 

menjual retorika, pilihlah yang muslim.   

4)  Strategi Bertutur Samar-samar 

Strategi bertutur samar-samar dapat dicontohkan dari data (48), (49), (50), (51), dan 

(52). 

(48) ―Kampanye sesuai jaman bos! Ini jaman udah jaman android.” (D3/5J/JL) 

(49) ―Satu lagi boneka tua dijual buat pencitraan.‖ (D20/28J/AS) 

(50) ―Mantap. Selalu ada ide dan program orisinil. Beda dengan tetangga sebelah.” 

(D54/5A/DB) 

(51) ―Sayang ya pak. Indonesia dipegang sama preman barbarisan. Sabar aja ya semua sampai 

2019. Semoga preman2 itu mati kekenyangan korupsi.” (D65/17A/MN) 

(52) “Sedih karena koruptor, kegilaan & kebodohan lebih berkuasa di negeri ini jadi bisa 

mengalahkan kebaikan & akal waras.‖ (D71/22A/HB) 

 

Pada komentar (48), penutur menyindir kandidat paslon yang masih menggunakan 

stiker untuk berkampanye. Dalam komentarnya, penutur tidak langsung menyebutkan siapa 

yang ia tuju. Jadi, tujuan komentar tersebut bisa untuk ketiga paslon cagub dan cawagub. 

Kemudian, komentar (49) menggunakan kalimat boneka tua sebagai ungkapan strategi 

bertutur samar-samar. Lawan tutur tidak akan mengerti jika tidak dikaitkan dengan konteks 

komentar tersebut. Boneka tua sebetulnya merupakan ungkapan yang ditujukan kepada  

seseorang,  namun diungkapan secara samar-samar tanpa menyebut langsung siapa yang 

dimaksud. Jadi, dari komentar tersebut dapat disimpulkan bahwa penutur menggunakan kata 

kiasan sebagai pengganti lawan tutur. 

Sementara itu,  komentar (50) di atas memanfaatkan strategi bertutur samar-samar 

dengan menggunakan kalimat beda dengan tetangga sebelah. Jika lawan tutur tidak mengerti 

konteks dari komentar tersebut, maka ia tidak akan mengetahui bahwa tetangga sebelah  

yang dimaksud adalah pihak Anies-Sandi karena ketika penutur mengungkapkan komentar 

tersebut, ia sedang mengomentari foto di akun facebook Ahok yang sedang meresmikan JCH. 

Terang saja sindiran tetangga sebelah ditujukan kepada Anies-Sandi walaupun tidak 

disebutkan karena kubu yang sedang berkompetensi hanya kubu Ahok-Djarot dan Anies-
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Sandi. Selanjutnya, komentar (51)  juga memanfaatkan strategi bertutur samar-samar 

ditunjukkan dengan kata preman yang tidak tau ditujukan kepada siapa. Namun, jika 

dikaitkan dengan konteks komentar tersebut, penutur menasihati seorang politikus agar sabar 

karena Indonesia masih dipegang oleh pejabat lainnya.  

Terakhir, penjelasan contoh dari strategi bertutur samar-samar ditunjukkan oleh 

komentar (51) dari ungkapan kegilaan & kebodohan lebih berkuasa di negeri ini jadi bisa 

mengalahkan kebaikan & akal waras. Makna yang tersirat dari frasa tersebut adalah penutur 

mengeluhkan keadaan negara ini yang sangat memprihatinkan. Dalam komentarnya, penutur 

tidak menujukan komentarnya kepada lawan tuturnya. Hal ini menimbulkan berbagai 

persepsi, maka komentar ini merupakan strategi bertutur samar-samar. 

  

d. Penggunaan Prinsip Kesantunan 

Dari 89 komentar yang dikumpulkan, ternyata semua komentar tersebut melanggar 

prinsip kesantunan. Artinya, tak satupun komentar masyarakat yang mematuhi atau 

menerapkan prinsip kesantunan.  Pelanggaran tersebut adalah: 44 komentar melanggar  

prinsip pujian, 17 komentar melanggar  prinsip kesimpatian, 13 komentar melanggar  prinsip 

kearifan,  11 komentar melanggar  prinsip kesepakatan, 3 komentar melanggar  prinsip 

kerendahan hati, dan 1 komentar melanggar prinsip kedermawanan.  

Jika dikaitkan dengan skala kesantunan berbahasa, komentar mengenai wacana politik 

pilkada DKI Jakarta 2017 oleh masyarakat di media sosial dapat dikategorikan tidak santun 

karena tidak mematuhi prinsip kesantunan. Padahal, pada dasarnya mematuhi prinsip 

kesantunan merupakan dasar seseorang dapat bertutur santun. 

Dari rincian tabel di atas, dengan pemilihan diksi yang kasar, jenis komentar yang rawan, 

serta strategi yang langsung, maka dengan sendirinya terjadi pelanggaran total terhadap 

prinsip kesantunan yang dikaidahkan dalam berkomunikasi, apalagi sifatnya di ranah public 

speaking. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan verbal yang dilakukan oleh 
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komunitas pendukung paslon berwacana politik Pilkada pada media sosial di atas ―berpotensi 

tinggi mengancam‖  muka  mitra tuturnya. 

Pelanggaran Prinsip Kesantunan 

1)   Prinsip Pujian 

Pelanggaran prinsip kesantunan  prinsip pujian terlihat dalam komentar-komentar  

berikut ini.  

(53) “Awas ntar ada sebelah ngintip nyontek acaranya wkwk haters2 koar2 lihat kejang2 karna 

jagoannya. Goblok penuh retorika mulut manis.” (D56/5A/MAL) 

(54) “Kaum-kaum munafik disini pada ngumpul. Silahkan kalian pilih si Ahok‖ 

(D67/19A/AN) 

(55) ―Tua renta serasa apa gitu padahal semua orang tau kalau dia ini sinting, upnormal.” 

(D80/26A/DC) 

(56) ―Kok tidak pakai kerudung? Sudah diusir FPI. Dasar kafir monyet nenek ini.‖ 

(D80/26A/BS) 

(57) ―Ih serem dan garang banget mukanya. Liat mulut sm bibirnya keliatan tukang 

berantem. Dasar preman.” (D82/26A/MS) 

 

Komentar (53), (54), (55), (56), dan (57) merupakan komentar yang melanggar  prinsip 

pujian, yaitu  prinsip yang bermaksud untuk mengecam muka lawan tuturnya. Hal itu terlihat 

dari kata yang dicetak miring pada kalimat-kalimat di atas. Pada komentar (53), kalimat 

goblok penuh retorika mulut manis diungkapkan sebagai celaan terhadap pihak yang 

dimaksud. Hal ini berarti dalam komentarnya, penutur tidak mempertimbangkan perasaan 

lawan tutur yang akan tersakiti jika membaca komentarnya. Selanjutnya, pada komentar (54) 

terdapat pelanggaran  prinsip pujian. Dari komentar di atas, terlihat bahwa penutur mengecam 

lawan tutur dengan menyebut kaum-kaum munafik. Makna dari komentar tersebut adalah 

penutur mencela pihak yang dimaksud dengan me prinsipalkan rasa tidak hormat. Kemudian, 

makna kalimat itu juga tidak menyenangkan bagi orang lain, termasuk pembaca.  

Pada komentar (55), (56), dan (57), penutur secara terang-terangan mencela salah 

seorang aktivis dengan menggunakan kata-kata yang tidak enak dibaca. Hal itu terlihat dari 

penggunaan kata sinting dan upnormal serta frasa kafir monyet, garang banget mukanya, dan 

dasar preman.  Yang bersangkutan dicela atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa ia 

saling sindir dengan netizen namun membawa-bawa nama salah satu kandidat. Pelanggaran  
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prinsip pujian tersebut juga bermaksud untuk secara langsung mengecam muka pihak yang 

dimaksud. 

2)   Prinsip Kesimpatian 

Pelanggaran prinsip kesantunan  prinsip kesimpatian dapat  dilihat dalam komentar 

berikut ini.  

(58) “Orang pada sholat, pendukung ahok malah joget dangdutan. Dari situ dapat 

disimpulkan mana orang baik & buruk‖ (D4/5J/BI). 

(59) ―Daripada yang menista, mulutnya mengotori & dikotori” (D5/5J/WT). 

(60) 75% milih duitnya Ahok itu betul sekali. Kalau milih sifat dan wataknya nggak lah yau. 

Keringatnya aja bau bangkai babi, lho. Coba dekatin Ahok. Amis banget baunya. 

Mungkin dulunya Ahok banyak makan uang haram (D30/3F/AS). 

(61) ―Jangan lihat siapa dari agama mana, tapi lihat dari sosok pemimpin yang sudah 

berpengalaman. Apalagi mantan menteri pendidikan yang dipecat Presiden. Bagaimana 

mau pimpin Jakarta?” (D68/19A/JH). 

 

Pada komentar (58), (59), dan (60), pelanggaran  prinsip kesimpatian diungkapkan 

denga rasa antipasti kepada pihak yang dituju. Pada komentar (58), penutur menunjukkan 

rasa antipatinya terhadap pendukung salah satu kandidat yang diungkapkan dengan sindiran 

orang pada sholat, pendukung ahok malah joget dangdutan. Selain itu, penutur juga 

menambahkan komentarnya berupa pandangan atau kesimpulan mengenai  sifat dari 

pendukungnya sehingga dapat disimpulkan bahwa penutur mengungkapkan rasa antipatinya 

dengan bernada sinis.  

Selanjutnya, pada komentar (59), terlihat pembelaan untuk salah satu kandidat yang 

sedang dipojokkan dalam pemberitaan. Konteksnya  adalah stiker kampanye paslon yang 

ditempel sembarangan. Namun, dalam kolom komentar, banyak yang pro terhadap kubu 

tersebut. Jadi dapat disimpulkan penutur mengungkapkan komentarnya sebagai pembelaan 

terhadap dua kandidat lain dan menunjukkan sikap antipatinya karena tyang bersangkuta 

dianggap lebih kotor karena telah menista agama.  

Lalu, pada komentar (60) terlihat pemunculan fakta yang berlebihan sebagai bentuk 

antipati. Bahkan, penutur sama sekali tidak memberikan kebahagiaan kepada lawan tutur atau 

pihak yang dijatuhkan dalam komentarnya. Selain itu, penutur juga menyimpulkan bahwa 

kandidat tersbut telah memakan uang haram dari hasil korupsi. Penggunaan kata kasar 
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sebagai bentuk penolakan atau antipasti juga terlihat jelas pada komentar di atas. Terakhir, 

komentar (61) juga melanggar  prinsip simpati, tersirat penolakan yang cukup keras terhadap 

salah satu paslon yang sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri. Penutur juga 

memaparkan kekurangan dari kandidat itu, seperti pernah dipecat oleh presiden. Hal itu 

merupakan hasil pemikirannya sendiri untuk menjatuhkan pihak yang dimaksud. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa komentar tersebut akan menimbulkan rasa tidak senang pada lawan tutur 

karena tidak me prinsipalkan rasa antipasti terhadap lawan tutur. 

3)   Prinsip Kearifan 

Pelanggaran  prinsip kearifan terlihat dalam beberapa komentar berikut ini.  

(62) ―Jakarta dibersihin ama Ahok untuk nyambut sodaranya dari Cina. Pribumi di gusur, 

tanahnya dibikin apartemen, ntar boleh deh jadi satpam‖ (12/20J/AH). 

(63) ―Jadi mentri dipecat. Sekarang ngarep turun derajat napsu nyalonin gubernur. Kayaknya 

bapak Anis mabuk jabatan. Ane doain gak jadi. Amin‖ (D20/20J/NW). 

(64) ―Dan sejarah baru akan hadir Jakarta dari bersih dan kembali kumuh wkwkwkwk‖ 

(D77/25A/AW). 

(65) ―Pak Anis setelah di lantik akan nangis karna akan dihajar oleh orang yang gak kebagian 

jatah. Hhh. Welcome politik buta‖ (D77/25A/SD). 

 

Pelanggaran prinsip kesantunan kearifan mengakibat kerugian psikologis bagi pihak 

yang dituju.  Pada komentar (62), frasa dibersihin ama Ahok digunakan penutur yang 

menyebabkan kerugian bagi pihak yang dituju karena penutur secara langsung 

mengungkapkan pendapatnya bahwa jika kandidat tersebut menjabat kembali, maka pribumi 

Jakarta akan digusur. Selanjutnya, padakomentar (63) pelanggaran  prinsip kearifan karena 

komentarnya memberikan kerugian pada pihak yang dituju dengan penggunaan kalimat 

kayaknya Bapak Anies mabuk jabatan. Pada komentar tersebut, penutur menganggap 

kandidat tersebut mabuk jabatan karena mencalonkan diri sebagai gubernur.  

Pada komentar (64), pelanggaran  prinsip kearifan terlihat pada penggunaan kata-kata 

cemoohan untuk kota Jakarta jika dipimpin oleh salah satu kandidat terpilih bahwa Jakarta 

akan kumuh kembali. Dari komentar tersebut, tersirat bahwa penutur tidak bijaksana dalam 

menilai sesuatu bahkan sudah menyimpulkan terlebih dahulu sebelum merasakan apa yang 

akan terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan frasa dari bersih dan kembali kumuh. Selanjutnya, 

pada komentar (65), juga terlihat penutur merugikan pihak yang dimaksud dengan 



101 
 

memunculkan fakta-fakta negatif yang dapat menjatuhkan imej pihak tersebut. Pelanggaran  

prinsip tersebut terlihat dari sindiran nangis karna akan dihajar oleh orang yang gak 

kebagian jatah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran  prinsip tersebut ditujukan untuk 

merugikan lawan tutur agar pembaca terpengaruh dengan fakta negatif yang dimunculkan. 

 

4)   Prinsip Kesepakatan 

Pelanggaran terhadap prinsip kesantunan kesepakatan terlihat dalam komentar 

berikut.  

(66) ―Gitu aja di gede-gedein. Yang debat dulu wah parahnya minta ampun. Kok lo gak protes 

sekarang? Dasar goblok” (D38/19F/SY). 

(67) ―Ceramah depan ibu2 ngaji yang dibicarakan tentang pemilih pemimpin kafir. Baca 

engkong baca. Hidup gak selamamanya, nyari jabatan sampai segitunya. Si engkong jarot 

lupa ada hisab di yaumul akhir? Yuk engkong kita ngaji yang bener‖ (D43/2M/AR). 

(68) ―Membludak apanya? 100 orang juga ga bakal muat. Stop pembodohan publik pak. Udah 

tua pikirin akhirat aja biar tenang hidupnya‖ (D46/2M/PS). 

(69) ―Ini hal negatif kalau petahana tetap jadi gubernur. Dia bisa kampanye modal negara. 

Apalagi petahanannya CULAS banget seperi si ahok ini‖ (D49/2M/JB). 

 

Komentar (66) merupakan komentar yang melanggar  prinsip ‗kesepakatan‘ dengan 

konteks penutur mengomentari berita salah satu paslon yang dituding membantah pemberian 

DP rumah 0%. Pada berita tersebut, banyak pihak yang mengomentari dengan nada sumbang 

dan menjatuhkan pihak yang diberitakan. Namun, pada komentar tersebut, terlihat jelas 

bahwa penutur membela pihak yang dimaksud dengan meggunakan kalimat gitu aja di gede- 

dengan tujuan membantah isu tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Hal itu menunjukkan 

ketidaksepakatannya terhadap berita maupun komentar netizen lain di kolom komentar media 

sosial dengan pembenaran sepihak.   

Selanjutnya, pada (67) dan (68) komentar yang disampaikan oleh penutur yang berbeda 

namun dengan kontes yang sama. Pelanggaran  prinsip kesepakatan terlihat pada kedua 

penutur mengungkapkan ketidaksepakatan dengan mengatakan bahwa pihak yang dimaksud 

berbohong atas apa yang diberitakan. Hal itu terlihat pada komentar yang dicetak tebal di 

atas. Artinya, penutur terlalu berlebihan dalam mengungkapkan pendapatnya tanpa 

memikirkan apakah pendapat tersebut disetujui atau tidak oleh orang lain.  
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Terakhir, pelanggaran  prinsip kesepakatan terlihat pada komentar (69) juga 

menunjukkan ketidaksepakatannya. Hal itu terlihat pada penggunaan kata culas yang dapat 

diartikan jutek atau judes. Selain itu, di awal komentarnya penutur menyindir gubernur 

petahana yang juga mencalonkan diri lagi sebagai gubernur dianggap memberikan dampak 

negatif,  seperti dapat berkampanye secara tidak langsung kepada masyarakat karena dalam 

konteks tersebut kandidat tersebut meresmikan JCH. Berdasarkan komentar (69), penutur 

menyatakan pendapatnya secara sepihak bahwa telah terjadi pemanfaatan jabatan sebagai 

ajang kampanye dengan menungkapkan kata culas  di akhir komen 

5)   Prinsip Kerendahan Hati 

Prinsip kesantunan kerendahan hati yang dilanggar  terlihat dalam komentar berikut.  

(70) ―Pasang sticker di pantat gajah ragunan juga, tetap Ahok Djarot the best one.‖ 

(D1/5J/HL) 
(71) ―Mantap. Selalu ada ide dan program orisinil. Beda dengan tetangga sebelah.” 

(D54/5A/DB) 
(72) ―Sejarah akan mencatat Pak Ahok dengan karya2 gemilangnya, sedangkan si Anis? Dia 

akan tercatat dalam sejarah menang pilkada dengan cara hina, tukang fitnah, fuck!!!” 

(D73/25A/NC) 

 

Pada komentar (70), (71) dan (72), terlihat penutur mementingkan keuntungan pribadi 

dengan melanggar  prinsip kerendahan hati. Pada komentar (70) ungkapan yang digunakan 

terlihat sangat menguntungkan dirinya sendiri terlihat dari penggunaan kalimat tetap Ahok 

Djarot the best one. Berarti, penutur mengungkapkan bahwa tidak ada kandidat lain yang 

bagus. Selain itu, komentar tersebut juga menyindir kandidat lain, sebagus apapun kampanye 

yang dilakukan, tetap tidak bisa mengalahkan jagoannya.  

Selanjutnya, komentar (71) juga melanggar  prinsip kerendahan hati ditunjukkan 

dengan penggunaan kalimat beda dengan tetangga sebelah  dengan menyindir kandidat lain. 

Dari komentar tersebut, tersirat bahwa penutur mementingkan keuntungan diri sendiri dan 

meminimalkan keuntungan orang lain. Pada komentar (72), pelanggaran  prinsip kerendahan 

hati digambarkan perbandingan yang mencolok antara kandidat satu dengan kandidat lain, 

dimana penutur lebih menonjolkan kandidat yang didukungnya dan menjatuhkan muka 
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kandidat lain. Tentunya, hal tersebut menampakkan sikap yang menguntungkan untuk dirinya 

sendiri dan mengancam pihak lain. 

6)  Prinsip Kedermawanan 

Pelanggaran prinsip kesantunan kedermawanan terlihat dalam komentar berikut.  

(73) ―Bego! Emangnya dia yang punya duit ngebenerin? Pake otak dong.‖ (D14/20J/BC) 

 

Pada komentar tersebut, terlihat penutur mengutamakan keuntungannya dengan 

melanggar  prinsip kedermawanan. Ungkapan yang digunakan penutur terlihat sangat tidak 

menerima apa yang diberitakan. Hal itu terlihat pada penggunaan kalimat sindiran emangnya 

dia yang punya duit ngebenerin? Maksud dari kalimat tersebut adalah penutur 

menyampaikan jika ada perubahan Jakarta bukan berarti menggunakan uang pribadi 

pemimpin. Tentunya, hal tersebut menampakkan sikap menjatuhkan muka pihak yang 

dimaksud.  

 

 

3.  Pengungkapan Kekerasan Verbal dalam Penggunaan Unsur  Kesantunan  

     oleh Pasangan Calon Gubernur dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 

 

Data penelitian ini adalah pernyataan atau komentar para paslon yang mengandung 

kekerasan verbal dalam acara Debat Pilkada DKI. Data diambil  selama empat kali acara 

debat dilakukan, yang diunduh (download) dari  website ‗Metro TV‘,  ‗TVone‘, ‗Jawa 

PosTV‘, dll.  Dalam sumber data tersebut, ditemukan  sejumlah 86 data yang tersebur 

penggunaannya dalam unsurkesantunan dalam tabel berikut ini.  

Tabel 2  

Pengungkapan Kekerasan Verbal dalam Penggunaan Unsur  Kesantunan  

oleh Para Paslon dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 

 
Penggunaan Unsur Kesantunan  

 

Majas & 

Majas   

 

Jml 

Jenis 

Komentar 

 

Jml 

Strategi 

Bertu-tur 

 

Jml 

Prinsip 

Kesantunan  

Me-

ma-

tuhi 

Me-

lang

ga 

Sarkasme 4 Ekspresif 35 Terus Terang 31 Pujian  1 14 

Sinisme 27 Direktif 10 Ksntn Negatif 22 Kesimpatian  1 11 

Ironi 55 Komisif 7 Ksntn Positif 17 Kearifan 8 - 

Antifrasis - Asertif 33 Samar-samar 16 Kesepakatan 3 12 

Alusio - Deklaratif 1 Dalam Hati - Kerendahan Hati 1 25 
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Inuendo -     Kedermawanan  2 8 

Total 86 Total 86 Total 86 Total                16 70 

 

 

a. Penggunaan Majas Sindiran sebagai Pengungkapan Kekerasan Verbal 

Dari 86 data yang berupa pernyataan dan komentar pasa paslon dalam Debat Pilkada 

ditemukan 4 jenis majas sindiran, yaitu 4 pernyataan menggunakan majas sarkasme,  27 

pernyataan menggunakan majas sinisme, 55 pernyataan menggunakan majas ironi; sedangkan 

pernyataan menggunakan majas antifrasis, dan alusio tidak ditemukan dalam pernyataan para 

paslon. 

Dari rincian tersebut terlihat bahwa penggunaan majas sebagai pengungkap 

kesantunan berbahasa para paslon, berpusat pada majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Artinya, 

para paslon umumnya mengungkapkan pendapat dalam Debat Pilkada menggunakan sindiran 

halus sampai sindira agak kasar. Majas sindiran ironi menduduki peringkat pertama. Hal itu 

mengindikasikan bahwa para paslon masih menyembunyikan kritikan-kritikan dengan 

berbagai cara, salah satunya menggunakan kata-kata kiasan. Selanjutnya, mereka 

menggunakan majas sindirian sinisme dengan memperlihatkan bahwa para paslon 

mengungkapkan pendapatnya dengan cara mengejek dan memojokkan pihak-pihak yang 

disindir.  

Berikut ini adalah contoh penggunaan  majas sindiran  yang terdapat dalam 

pernyataan para paslon dalam dalam Debat Pilkada DKI yag diadakan sejumlah empat kali 

debat. 

1)  Majas Sarkasme  

Penggunaan majas sarkasme oleh para paslon dalam debat paslon pilkada DKI 

Jakarta 2017 ditemukan serjumlah 4 pernyataan. Meskipun jumlahnya kecil, namun 

penggunaannya bersifat kekerasan verbal, seperti terlihat pada  pernyataan-pernyataan 

berikut ini. 
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(1) ―Kami bukan bicara soal keadilan sosial saja, kami adalah orang yang telah melawan 

ketidakadilan. Ketika oknum-oknum PNS mengingkari sumpah jabatan, menekan, 

mempersulit, kami lawan  semua, kami singkirkan”(D2P2-1) 

(2) ―Tadi, kan, bilang ada jutaan anak milenial yang butuh rumah, terus (katanya) rakyat mau 

jual rumah. Saya anggap orang mau jual rumah nih, bapak-ibu mau jual rumah Rp300 juta, 

ini enggak usah bunga, ini (uang muka) sama pemerintah. Kalau (harga rumah) Rp350 juta 

kali satu juta rumah (sama dengan) Rp350 triliun. Itu uang dari mana? Ngomong 

gampang: banyak yang mau jual rumah, tapi enggak ada duit buat beli.” (D3P2-2) 

(3) ―Kepemimpinan itu (harusnya) datang dengan pesan-pesan yang membuat warga merasa 

tenang. Yang sekarang terjadi tidak (begitu). Orang kemudian jadi berdebat sesuatu yang 

enggak perlu diperdebatkan, tetapi kenapa terjadi? Karena pemimpinannya provokatif.” 

(D3P3-6) 

(4) “Saya selalu dituduh. tuduhan-tuduhan itu disampaikan oleh lawan politik karena  

mereka tidak memiliki program yang jelas.” (D3P2-6) 

 

Pada tuturan (1), terlihat pemanfaatan majas sarkasme menggunakan frasa ―kami 

singkirkan” dirasa kasar jika disebutkan di ruang publik apalagi pada debat yang disiarkan 

secara langsung oleh beberapa televisi nasional. Meskipun makna yang tertangkap dari 

tuturan tersebut adalah penutur sangat tegas dalam memberantas oknum yang tidak 

bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan, namun daya ilokusinya dilunakkan dengan 

pilihan kata yang lebih santun. Selanjutnya, tuturan (2) juga menggunakan majas sarkasme, 

terlihat dari kalimat Itu uang dari mana? Ngomong gampang: banyak yang mau jual rumah, 

tapi enggak ada duit buat beli. Jika dikaitkan dengan konteks, pernyataan tersebut 

disampaikan ketika menanggapi program perumahan dengan DP rendah yang diusung paslon 

lain. Pernyataan tersebut dimaknai kasar karena akan menyakiti hati lawan tutur atau 

pendengar. Selain itu, dari pernyataan tersebut juga akan mengecilkan hati masyarakat yang 

sangat menginginkan rumah dengan harga murah.  

Berikutnya, penggunaan majas sarkasme terdapat pada tuturan (3) yang disampaikan 

secara langsung menyindir paslon tertentu. Hal itu terlihat dari frasa ―karena 

kepemimpinannya provokatif” yang disampaikan scara langsung. Maksud yang tertangkap 

dari pernyataan tersebut berkaitan dengan cara pemerintah yang sedang menjabat dalam 

memimpin Jakarta, dengan memberikan isu-isu negatif sehingga mengubah sudut pandang 

masyarakat. Namun, hal itu merupakan pendapat pribadi penutur yang perlu diteliti 

kebenarannya. Selanjutnya, tuturan (4) menggunakan majas sarkasme melalui semua kalimat 

disampaikan oleh paslon tertentu ketika membantah isu SARA yang ditanyakan kepadanya. 
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Makna dari tuturan tersebut memberikan sindiran keras kepada paslon lain dan menganggap 

tuduhan-tuduhan itu dapat menjatuhkan muka dirinya. Namun, diujung pernyataannya yang 

bersangkutan juga memukul lawannya dengan ungkapan karena mereka tidak memiliki 

program yang jelas. 

2)  Penggunaan Majas Sinisme  

Penggunaan majas sinisme dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 para paslon 

ditemukan sejumlah 50 pernyataan, diantaranya adalah sebagai berikut. 

(5) ―Tentunya meningkatan kualitas lingkungan hidup dengan cara solusi yang efektif untuk 

mengatasi problem yang akut seperti banjir, sampah, dan polusi. Dan terakhir, dan tidak 

kalah penting adalah meyakinkan hadirnya rasa aman dan adil untuk seluruh warga 

Jakarta” (D1P1-4). 

(6) ―Tentu saya juga memaklumi selama 4 tahun lebih ini, banyak warga Jakarta hanya 

melihat penampilan saya. Terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Akibatnya visi-misi 

yang sudah kami capai, program yang sudah terukur, hilang. Sebagian melihat saya 

terlalu temperamental‖ (D1P2-1). 

(7) ―Pertama aparatur pemerintah yang tidak kompeten butuhkan lebih dari sekedar good 

governance, itu pendekatan era 90an. Sekarang eranya open governance di mana 

pemerintah dan masyarakat membangun bekerja bersama-sama” (D2P3-3). 

 

Dalam pernyataan (5) terlihat penutur menggunakan majas sinisme untuk menyindir 

permasalahan banjir dan keamanan di Jakarta. Penutur menyindir pihak yang dimaksud 

dengan mengatakan bahwa program yang dijalankan paslon dua dalam persoalan kualitas 

lingkungan hidup belum teratasi dengan baik karena masih seringnya banjir, sampah, dan 

polusi. Jadi, secara tidak langsung penutur sudah mencela kualitas kerja pihak yang 

dimaksud (paslon dua). Begitu juga halnya, pada tuturan (6) juga merupakan tuturan yang 

menggunakan majas sinisme. Hal itu disebabkan penutur terihat mengkritik pihak-pihak 

yang dimaksud hanya melihat dirinya dari luar saja yang terlihat temperamental, namun visi-

misi yang sudah tercapai tidak dianggap atau dianggap hilang saja. Kritikan tersebut terlihat 

dalam pengunaan kalimat banyak warga Jakarta hanya melihat penampilan saya dan 

program yang sudah terukur, hilang. 

Selanjutnya, pada tuturan (7), terdapat pemanfaatan majas sinisme pada penggunaan 

kalimat lebih dari sekedar good govermance, itu pendekatan era   90-an  dan  Sekarang 

eranya open govermance. Maksudnya penutur ingin mengkritik pemerintah yang  masih 
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menggunakan cara lama dalam memimpin. Penutur menyampaikan bahwa sekarang ini, 

pemeritah harusnya menggunakan pendekatan open govermance yaitu dimana masyarakat 

dan pemerintah bekerjasama, bukan lagi dengan pendekatan open govermance yaitu bentuk 

pemerintahan yang tidak begitu menampakkan kerjasama dengan masyarakat atau tidak 

open.  

3) Penggunaan Majas Ironi 

Penggunaan majas ironi dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 para paslon 

ditemukan tuturan berjumlah 46 salah satu tuturan tersebut adalah sebagai berikut. 

(8) ―Saya akan berdiri yang terdepan bersama seluruh warga Jakarta untuk mengubah warga 

ibukota menjadi semakin moderen, unggul, tetapi tetap menjadi kota yang manusiawi 

dan selalu berjati diri, berkarakter pada Jakarta dan Indonesia yang kita cintai” 

(D1P1-5). 

(9) ―Jadi saya hanya ingin bertanya Pak, itu kan tentu documenter yang menggambarkan 

derita dan nestapa dari warga Jakarta. Rakyat kecil yang hidupnya sudah sangat sulit 

dan akhirnya tergusur ke tempat lain. Bapak punya alasan tentunya mengapa menggusur, 

tetapi bagaimana perasaan bapak sebagai pemimpin sekaligus pengambil kebijakan 

tersebut melihat warga yang hidupnya semakin sulit begitu semakin sulit? Dan akhirnya 

kehilangan segalanya‖ (D4P31-1). 

(10) ―Kami bukan memerangi kemiskinan. Pendiri republik ini tidak pernah mengatakan 

memerangi kemiskinan. Mereka mengatakan memajukan kesejahteraan umum. 

Mereka mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka tidak mengatakan 

memerangi kebodohan‖ (D1P3-13). 

(11) Ketika kita bicara pelayanan publik, pada 2013, kami keluarkan badan layanan terpadu satu 

pintu Kenapa badan pelayanan, bukan perizinan? Perizinan itu warga datang kepada kami, 

memberi izin atau tidak. Kalau pelayanan, wargalah atasan kami. Kami melayani. Ini 

adalah dasar pelayanan publik. Kami jadi pelayan yang miliki hasrat empati untuk 

layani masyarakat (D2P2-6). 

(12) Kami seperti orang tua, yang mendidik anak yang rajin harus kerja, yang tidak rajin 

tidak boleh dapet (D1P2-16).  

 

 Pada tuturan (8) penggunakan  majas ironi bertujuan menyindir secara halus tentang 

keadaan Jakarta saat ini yang dianggap belum dapat menjadi kota Jakarta  yang  manusiawi, 

berjati diri, dan berkarakter. Secara tidak langsung penutur meyindir lawan tuturnya 

mempunyai karakter seperti itu sehingga belum bisa menjadikan kota Jakarta seperti yang di 

sebutkan penutur tersebut. Begitu juga halnya, pada tuturan (9), penutur menggunakan majas 

ironi dalam mengungkapkan pendapatnya pada penggunaan kata kiasan yang bermaksud 

untuk menutupi maksud sebenarnya, sepertu itu kan tentu documenter yang menggambarkan 

derita dan nestapa dari warga Jakarta. Kalimat tersebut, bertujuan untuk menyindir dengan 

mengaitkan masalah lama di Jakarta, secara tidak langsung ungkapan yang disampaikan 
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menyinggung paslon dua karena terkait ada masalah yang belum terselesaikan yang pada saat 

itu paslon yang masih menjabat.  

Selanjutnya, pada tuturan (10) juga terlihat pemanfaatan majas  ironi dengan 

menggunakan kalimat Pendiri republik ini tidak pernah mengatakan memerangi kemiskinan. 

Artinya, secara tidak langsung penutur menyindir calon pemimpin atau pendiri republik yang 

tidak pernah mengatakan memerangi kemiskinan dan mereka kebodohan. Karena seharusnya, 

menurut penutur seorang calon pemimpin itu harus mengatakan hal tersebut, bukan 

mengatakan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kebodohan. 

Pada tuturan (11), juga terlihat penutur menggunakan majas bahasa ironi pada 

penggunaan kalimat Ini adalah dasar pelayanan publik. Kami jadi pelayan yang miliki 

hasrat empati untuk layani masyarakat.  Kalimat tersebut,  bermaksud untuk menyindir 

pihak yang dimaksud dengan mengatakan bahwa ketika dia menjadi pemimpin itu harusnya 

melayani masyarakat, pemimpinlah yang datang ke warga bukan sebaliknya. Begitu juga 

halnya, pada tuturan (12) juga terlihat penutur menggunakan majas ironi untuk menyindir 

pihak yang dimaksud. Hal itu terlihat pada penggunaan kalimat yang mengibaratakan 

seorang seperti orang tua yang mendidik anaknya. Maksud sebenarnya dari kalimat tersebut 

adalah untuk menyindir masyrakat yang tidak giat dalam bekerja.  

 

b. Penggunaan Jenis Tindak Tutur  

  Dalam debat Pilkada ini, para paslon menggunakan lima jenis tindak tutur, yaitu 

ekspresif, direktif, komisif, deklarasi, dan asertif 

a. Tindak Tutur Ekspresif 

  Penggunaan tindak tutur ekspresif dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 yang 

diungkapkan oleh para paslon, ditemukan 33 tuturan baik dalam bentuk menyindir, 

mengecam, mengeluh, dan mengkritik berikut salah satu bagian analisis dari tuturan 

ekspresif.  

(13) ―Tentu saya juga memaklumi selama 4 tahun lebih ini, banyak warga Jakarta hanya 

melihat penampilan saya. Terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Akibatnya visi-misi 
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yang sudah kami capai, program yang sudah terukur, hilang. Sebagian melihat saya 

terlalu temperamental‖ (D1P2-1). 

(14) ―Jadi kami tidak setuju melakukan bantuan langsung tunai. Karena itu tidak mendidik 

(D1P2-15). 

(15) ―Sekarang bagaimana caranya menciptakan 200 ribu pengusaha-pengusaha baru dan 

membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena berdasarkan studi mengatakan bahwa 

binaan itu hanya 10% yang berhasil (D1P2-17).  

(16) ―Saya melihat ada ketidakberpihakan, pada sistem sekarang. Dimana yang kaya makin 

kaya, yang miskin makin miskin. Yang usaha besar makin besar, yang usaha kecil 

makin terpuruk” (D1P3-16). 

(17) ―Kedua, tidak hanya dengan berikan iming-iming tunjangan kinerja. Itu baik, karena 

berikanstick. Tapi budaya, pemimpin harus mendukung bukan memukul, harus 

memotivasi” (D2P3-5). 

 

Pada tuturan (13) terlihat penutur menggunakan jenis tindak tutur ekspresif 

‗mengeluh‘. Penutur mengutarakan keluhannya dengan mengatakan bahwa orang-orang atau 

pihak-pihak yang dimaksud hanya melihat penampilan luarnya saja, sedangkan  kinerjanya 

selam ini tidak dianggap berarti bagi orang-orang tersebut. Hal itu, terlihat pada penggunaan 

kalimat banyak warga Jakarta hanya melihat penampilan saya, program yang sudah 

terukur, hilang, dan sebagian melihat saya terlalu temperamental. Jadi, dari penggunaan 

kalimat tersebut, sangat terlihat jelas penutur mengeluh terhadap orang-orang yang hanya 

memandangnya dari luar saja.  

Selanjutnya, pada tuturan (14) dan (15) terdapat pemanfaatan jenis tindak tutur 

ekspresig ‗mengkritik‘. Pada tuturan tersebut penutur mengkirtik pihak dimaksud dengan 

mengatakan bahwa pemimpin yang memberikan lewat bantuan  langsung tunai itu tidak 

mendidik. Hal itu terlihat pada peggunaan kalimat kami tidak setuju melakukan bantuan 

langsung tunai. Karena itu tidak mendidik. Begitu juga halnya, pada tuturan (16) juga terlihat 

penutur mengkritik pihak yang dimaksud dengan cara menyatakan bahwa adanya rancangan 

program yang tidak berhasil dilakukakan oleh pihak yang dimakud tersebut. Program itu 

adalah menciptakan 200 ribu pengusaha-pengusaha baru. Hal yang dikritik yaitu dari 200 

ribu binaan, penutur dengan langsung mengatakan bahwa hanya 10% yang berhasil.  

Selain itu, pada tuturan (17) juga terlihat penutur menggunakan jenis tindak tutur 

ekspresif ‗menyindir‘ dalam mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan bahwa adanya 

ketidakberpihakan sistem atau adanya ketidakadilan sistem yang terjadi, sehingga orang 

yang kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan semakin miskin. Dengan 
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menggunakan kata-kata ketidakberpihakan, pada sistem sekarang, maka secara langsung 

penutur mengatakan bahwa sistem kepemimpinan saat ini tidak baik atau timpang. Begitu 

juga halnya, pada tuturan (17) penutur menggunakan jenis tindak tutur ‗menyindir‘. Hal itu 

terlihat pada penggunaan kalimat pemimpin harus mendukung bukan memukul, harus 

memotivasi. Kalimat tersebut, bermkasud untuk menyindir pihak yang dimaksud dengan 

mengatakan bahwa jika menjadi seorang pemimpin itu seharusnya saling mendukung, 

kerjasama bukan sebaliknya.  

2)  Tindak Tutur Direktif  

  Penggunaan tindak tutur direktif dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

para paslon ditemukan 28 tuturan dalam bentuk mempengaruhi, mengajak, meyakinkan, 

menghimbau, memaksa, meminta, dan menawarkan seperti comtoh berikut ini.  

(18) ―Kami berkeliling bergerilya ke lapangan. Menemui masyarakat yang makan sehari-hari pun 

masih sulit. Yang kedua, kami ingin juga meyakinkan bahwa tidak hanya mereka 

diberikan bantuan sementara secara ekonomi, secara makro kita ingin meningkatkan 

pertumbuhan‖ (D1P1-12). 

(19) ―Jakarta bukan tempat uji coba. Kami menempatkan Jakarta sebagai tempat untuk kita 

mengabdi, mengajak maju bersama dan Insya Allah tempat berpahala bagi semua‖ (D1P3-

2). 

(20) “Kami butuhkan 5 tahun lagi, kita akan tunjukkan bahwa anak-anak DKI bisa unggul 
sampai perguruan tinggi dengan beasiswa" (D2P2-4). 

(21) “Izinkan kami untuk tuntaskan yang sudah kami awali. Mohon doa restu dan jangan takut 

untuk memilih sesuai hati‖ (D2P2-1). 

(22) “Jadi, kita harus melihat gep yang berhasil kami turunkan begitu luar biasa. Orang 

bertanya kok bisa diturunkan? Padahal orang miskin Jakarta selalu ada sama kita. Orang 

dari luar kota akan tetap datang tetap terhitung miskin” (D1P2-10). 

 

Tuturan (18) merupakan tuturan direktif ‗meyakinkan‘. Hal itu disebabkan penutur 

dengan langsung menggunakan kata meyakini untuk menyakinkan masyarakat agar percaya 

bahwa bukan hanya kan memberikan batuan secara ekonomi saja. Akan tetapi, penutur juga 

menyakinkan bahwa dia akan memberikan bantuan secara makro sehingga nantinya akan 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Selanjutnya, pada (19) merupakan tuturan direktif ‗mengajak‘. Hal itu disebabkan, 

penutur terlihat menggunakan kata-kata mengajak dengan tujuan agar pihak yang dimaksud 

mau untuk menempatkan Jakarta sebagai tempat mengabdi bersama demi kemajuan Jakarta. 
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Hal itu terlihat pada penggunaan kalimat Kami menempatkan Jakarta sebagai tempat untuk 

kita mengabdi, mengajak maju bersama.  

Selain itu, pada tuturan (20) juga terlihat penutur menggunakan jenis tindak tutur 

direktif ‗meminta‘. Penggunaan klausa Kami butuhkan 5 tahun lagi  bermaksud meminta 

agar pihak yang dimaksud mau memberikan waktu untuk dapat  menunjukkan bentuk 

pelayanan publik yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu pelayanan untuk anak-anak DKI 

yang dipastikan bisa unggul sampai perguruan tinggi. Begitu juga halnya, pada tuturan (21) 

juga merupakan tuturan yang menggunakan jenis tuturan direktif meminta. Hal itu terlihat 

pada tuturan penutur yang menggunakan kata-kata Izinkan kami dan Mohon doa restu. Kata-

kata tersebut, bermaksud untuk meminta izin dan doa restu kepada masyarakat untuk 

menuntaskan program yang sudah dikerjakan dan jangan takut memilih Paslon saat Pemilu.  

Terakhir, pada tuturan (22) juga merupakan jenis tindak tutur direktif ‗memaksa‘. Hal 

itu disebabkan, penutur menggunakan kata-kata harus bermaksud memaksa pihak dimaksud 

untuk harus melihat gep yang berhasil penutur turunkan. Hal itu terlihat pada kalimat Jadi, 

kita harus melihat gep yang berhasil kami turunkan begitu luar biasa.  

3)  Tindak Tutur Asertif  

Penggunaan tindak tutur asertif dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

para paslon ditemukan 58 tuturan baik dalam bentuk menyatakan, menyebutkan, membual, 

memberitahukan, menjelaskan, dan melaporkan  berikut salah satu bagian analisis dari 

tuturan asertif.  

(23) ―Selain yang sudah baik, potret Jakarta hari ini, ketimpangan meningkat, daya beli sebagian 

masyarakat menurun, disamping itu kualitas hidup masyarakat menurun akibat banjir, 

macet, sampah yang tidak bisa terselesaikan dengan baik‖ (D1P1-1). 

(24) ―Kami punya program OK-OC. OK-OC. One Kecamatan, One Centre for 

Entrereneurship. Di mana pola pikirnya ke depan kita akan permudah lahan usaha dengan 

garasi inovasi. Kita pemudah juga kredit sampai 300 juta rupiah‖ (D1P3-8) . 

(25) ―Harga beras menurut laporan Bank Indonesia, paling stabil lima tahun terakhir. Karena 

kami memanfaatkan BUMD yang memang bekerja dengan baik” (D1P2-13). 

(26) ―Ketika kita bicara pelayanan publik, pada 2013, kami keluarkan badan layanan terpadu 

satu pintu Kenapa badan pelayanan, bukan perizinan? Perizinan itu warga datang 

kepada kami, memberi izin atau tidak. Kalau pelayanan, wargalah atasan kami. Kami 

melayani. Ini adalah dasar pelayanan publik. Kami jadi pelayan yang miliki hasrat empati 

untuk layani masyarakat‖ (D2P2-6).  

(27) ―Saya mendapat kehormatan bersama-sama Mas Anies dalam kurun waktu 12 bulan 

terakhir berkeliling menjelajah ke 44 kecamatan, 267 keluarahan di wilayah Jakarta. 
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Saya melihat ada 3 tema yang secara konsisten diangkat oleh warga sebagai aspirasi 

mereka” (D1P3-7). 

 

Pada pernyataan (23) terdapat pemanfaatan jenis tindak tutur asertif ―menyebutkan‖. 

Hal itu terlihat, pada tuturan yang disampaikan penutur untuk mengungkapkan rasa tidak 

senangnya terhadap kinerja pemerintah dalam penataan kota. Dengan cara menyebutkan hal-

hal mengenai potret Jakarta saat ini. Hal-hal tersebut berupa meningkatnya ketimpanga, daya 

beli sebagian masyarakat menurun. Selain itu, penutur juga menyebutkan penyebab turunnya 

kualitas hidup masyarakat, yaitu akibat banjir, macet, sampah. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa dengan jelas penutur menggunakan jenis tindak tutur menyebutkan dalam 

mengungkapkan pendapatnya.  

Selanjutnya, tuturan (24) merupakan jenis tindak tutur asertif ‗membual‘. Hal itu 

terlihat pada penggunaan kalimat OK-OC. OK-OC. One Kecamatan, One Centre for 

Entrereneurship. Tuturan tersebut disampaikan bahwa akan membuat program yang dapat 

membantu masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk 

memilihnya. Akan tetapi, apa yang disampaikan belum dapat dibuktikan kebenarannya, 

sehingga tuturan tersebut dikategorikan masih membual.  

Pada tuturan (25), juga terlihat penutur menggunakan jenis tindak tutur asertif   

‗memberitahu‘. Hal tersebut, disebabkan penutur telihat memberitahu bahwa harga beras 

menurut laporan Bank Indonesia paling stabil lima tahun terakhir seperti dalam Harga beras 

menurut laporan Bank Indonesia. 

Pada tuturan (26), terlihat jelas penutur menggunakan jenis tindak tutur asertif 

‗menjelaskan‘, yaitu tentang kenapa dia mengeluarkan badan pelayanan dan bukan perizinan. 

Berdasarkan tuturannya, penutur menjelasakan bahwa perizinan itu warga yang datang 

pemerintah, sedangkan pelayanan itu pemerintah yang datang ke warga. Jadi, penutur 

menjelaskan pemerintahlah yang seharusnya melayani  publik.  

Selanjutnya, pada tuturan (15) terlihat penutur menggunakan jenis tindak tutur asertif  

‗melaporkan‘. Hal itu terlihat dalam tuturan bahwa penutur melaporkan dirinya bahwa dalam 

kurun waktu 12 bulan terakhir sudah pergi berkeliling menjelajah ke 44 kecamatan, 267 
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kelurahan di wilayah jakarta. Hal itu terlihat pada penggunaan kalimat yang dicetak tebal 

pada tuturan tersebut. 

4)  Tindak Tutur Komisif  

 Penggunaan tindak tutur komisif dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

para paslon ditemukan 7 tuturan hanya dalam bentuk berjanji, seperti berikut ini.  

(28) “Insya Allah, jika saya dan Mpok Sylvi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jakarta, kami berdua akan menjaga integritas kami”. (D1P1-9). 

(29) ―Jakarta punyai 135.222 pegawai PNS dan Non-PNS. Kami akan pastikan mereka bekerja 

prinsipal layani warga dengan hati” (D2P2-5). 

(30) “Kami akan hadirkan kota yang maju, bahagia, aman, damai, dan bebas dari segala macam 

kriminalita‖ (D1P3-6). 

 

Tuturan (28) terdapat penggunaan jenis tindak tutur komisif  ‗berjanji‘. Hal itu terlihat 

pada penggunaan kalimat kami berdua akan menjaga integritas kami. Artinya, penutur 

menjanjikan akan menjaga integritas jika masyarakat memilihnya menjadi pemimpin. Begitu 

juga halnya pada tuturan (29), yang dijanjikan penutur adalah akan memastikan PNS dan 

Non-PNS akan berkerja prinsipal dalam melayani warga sepenuh hati. Hal itu terlihat pada 

penggunaan kalimat Kami akan pastikan mereka bekerja prinsipal layani warga dengan 

hati. Hal yang menekankan pada jenis tindak tutur asertif menjanjikan adalah pada kata Kami 

akan pastikan. Demikian juga pada (30) penutur menjanjikan kota yang maju, aman, dsb. 

Kami akan hadirkan kota yang maju, bahagia, aman, damai, dan bebas dari segala macam 

kriminalitas. 

5)  Tindak Tutur Deklarasi 

Penggunaan tindak tutur deklarasi dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

para paslon ditemukan 6 tuturan dalam bentuk melarang.  

(31) ―Kalau ada ibu-ibu datang membawa masalah KJP (Kartu Jakarta   Pintar), janganlah 

kirimkan kata-kata yang tak patut, tapi itu terjadi pada kasus ini‖ (D3P2-1). 

 

  Tuturan (31) merupakan jenis tindak tutur deklaratif melarang dengan menggunakan 

janganlah kirimkan kata-kata yang tak patut, tapi itu terjadi pada kasus ini.  Hal tersebut 

bertujuan untuk melarang  pihak-pihak yang dimaksud mengatakan kata-kata yang tidak patut 

atau tidak layak.  
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c. Penggunaan Strategi Bertutur  

Brown dan Levinson (1987:92-211) membagi strategi bertutur menjadi 5 dengan tujuan 

untuk mengurangi kekecewaan petutur (mitra tutur) atas tindakan yang dilakukan oleh 

penutur yaitu: (a) strategi  bertutur terus terang tanpa basa-basi,  (b) stategi bertutur dengan 

basa-basi kesantunan positif, (c) strategi bertutur dengan basa-basi kesantunan negatif, (d) 

strategi bertutur samar-samar, dan  (e) strategi diam atau strategi bertutur dalam hati. Setiap 

strategi bertutur ini dapat dijelaskan sebagai berikut kecuali strategi berutur dalam hati. 

1)  Strategi  Bertutur Terus Terang Tanpa Basa-Basi  

Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi data, ditemukan penggunaan strategi bertutur 

terus terang tanpa basa-basi dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 dalam tuturan 

berikut ini. 

(32) “Tentunya meningkatan kualitas lingkungan hidup dengan cara solusi yang efektif 

untuk mengatasi problem yang akut seperti banjir, sampah, dan polusi. Dan terakhir, 

dan tidak kalah penting adalah meyakinkan hadirnya rasa aman dan adil untuk seluruh warga 

Jakarta‖ (D1P1-4). 

(33) “Tentu saya juga memaklumi selama 4 tahun lebih ini, banyak warga Jakarta hanya 

melihat penampilan saya. Terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Akibatnya visi-

misi yang sudah kami capai, program yang sudah terukur, hilang. Sebagian melihat 

saya terlalu temperamental” (D1P2-1). 

(34) ―Kami bukan bicara soal keadilan sosial saja, kami adalah orang yang telah melawan 

ketidakadilan. Ketika oknum-oknum PNS mengingkari sumpah jabatan, menekan, 

mempersulit, kami lawan semua, kami singkirkan‖ (D2P2-1). 

(35) ―Tapi sebelum saya sampai situ, sebenarnya kalau petahana itu (harusnya) menunjukkan 

karya, bukan meluncurkan program. Kalau meluncurkan program saat kampanye, itu 

adalah calon. Tapi kalau petahana, tunjukkan yang sudah dikerjakan‖ (D3P3-1). 

(36) “Kami mengurangi 2/3 lokasi banjir yang dulu di Sunter. Saya dateng itu tiga minggu 

tenggelam. Sekarang hanya berjam-jam saja, karena sudah kami kerjakan. Jadi kami 

bukan melakukan fisik untuk menyingkirkan  orang justru orang-orang banyak saya 

temui bersyukur‖ (D4P2-2). 

 

Pada tuturan (32) di atas, terdapat strategi terus terang tanpa basa-basi. Hal ini terlihat 

dari cara penutur menyampaikan pendapatnya dengan mengungkapkan secara langsung 

solusi-solusi yang akan diberikan atas permasalahan yang terjadi di Jakarta. Jika dikaitkan 

dengan konteksnya, penutur sedang menjelaskan visi misi yang akan dibangun ke depan jika 

ia dipilih menjadi gubernur.  Selanjutnya, pada tuturan (33) juga memanfaatkan strategi terus 

terang tanpa basa-basi terlihat bahwa penutur mengungkapkan secara jelas pandangan-

pandangan masyarakat terhadap dirinya selama menjabat. Ia juga menyatakan bahwa 
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sebagian masyakarat hanya melihatnya dari penampilan luar saja melalui “sebagian melihat 

saya terlalu temperamental”. 

Pada tuturan (34), penutur dengan tegas menjelaskan bahwa mereka bukan sekedar 

berwacana dalam menegakkan keadilan, namun secara langsung bertindak. Konteks tuturan 

tersebut adalah paslon tersebut menanggapi pertanyaan moderator tentang komitmen yang 

akan dibangun jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur kembali. Tuturan tersebut 

juga sacara langsung menegaskan bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam melawan 

ketidakadilan. Ungkapan tersebut ditunjukkan dengan frasa ―kami singkirkan” di akhir 

tuturan. Selanjutnya, pada tuturan (35) juga menggunakan strategi terus terang tanpa basa-

basi yang ditunjukkan dengan frasa ―...sebenarnya kalau petahana itu (harusnya) 

menunjukkan karya, bukan meluncurkan program.” Dari tuturan tersebut, terlihat penutur 

menyampaikan pendapatnya dengan menunjuk langsung pihak yang ingin dijatuhkannya. 

Jika dikaitkan dengan konteksnya, penutur menanggapi pertanyaan moderator terkait Kartu 

Jakarta Lansia yang diusung oleh lawan kandidatnya. Menurut penutur, seharusnya paslon 

petahana itu memunculkan karya yang telah dikerjakan, bukan memunculkan program-

program baru seperti calon lainnya.  

Terakhir, pada tuturan (36), penggunaan strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi 

terlihat semua tuturan. Jika dikaitkan dengan konteks, penutur menanggapi pertanyaan 

kandidat lain terkait masalah banjir di Jakarta. Penutur yang merupakan cagub petahana ini 

menjelaskan apa yang telah ia lakukan untuk mengatasi banjir di Jakarta menjadi lebih baik. 

Penutur juga membantah tuduhan bahwasanya banyak orang yang mengeluh, melainkan yang 

ditemuinya adalah banyak orang yang bersyukur.  

 

2) Strategi Bertutur Kesantunan Negatif  

Penggunaan strategi bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan negatif 

(TTKN). Strategi ini digunakan penutur agar sesuatu yang ada dalam dirinya dinilai baik atau 

positif. Dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017, strategi ini digunakan agar dirinya 
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dinilai baik namun bisa juga untuk menyindir kandidat lain. Berikut beberapa contoh 

penggunaannya.  

(37) ―Supaya kalau kami dilanjutkan lagi bukan hanya visi-misi program tercapai tapi Ahok-

nya sudah mencari iCore7, i7, bukan pentium lagi kalau komputer. Sehingga kami akan 

lebih baik, kesalahpahaman ini akan bisa dihindari‖ (D1P2-3). 

(38) “Saya mendapat kehormatan bersama-sama Mas Anies dalam kurun waktu 12 bulan 

terakhir berkeliling menjelajah ke 44 kecamatan, 267 keluarahan di wilayah Jakarta. Saya 

melihat ada 3 tema yang secara konsisten diangkat oleh warga sebagai aspirasi mereka‖ 

(D1P3-7). 

(39) “Izinkan kami untuk tuntaskan yang sudah kami awali. Mohon doa restu dan jangan 

takut untuk memilih sesuai hati” (D2P3-1). 

(40) “Kami berdua bawa pengalaman, pengetahuan, jaringan. Ketika kita bicara hadirkan 

rasa aman, motivasi bekerja, reformasi birokrasi akan berjalan cepat dengan suasana kerja 

yang positif yang buat orang mau berkarya‖ (D2P3-12). 

(41) ―Sekarang bagaimana logikanya, kalau sampe moratorium mobil mewah tidak boleh masuk? 

Justru kalau seperti ini yang terjadi adalah mobil-mobil murah yang ramah 

lingkungan yang akan masuk dan Jakarta akan macet. Ya. Apakah solusi seperti ini 

memang bisa memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta?” (D4P2-4). 

 

Pada tuturan (37), penutur mengungkapkan bahwa jika dirinya terpilih lagi, maka ia 

akan bekerja semakin baik dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan pemilihan frasa 

“...bukan hanya visi-misi program tercapai tapi Ahok-nya sudah mencari iCore7, i7, bukan 

pentium lagi kalau komputer.” Dari tuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa penutur lebih 

menyelamatkan muka dirinya sendiri dengan menyebutkan kelebihan yang akan diberikannya 

jika ia terpilih nanti sebagai gubernur. Selanjutnya, untuk tuturan (38), strategi basa-basi 

kesantunan negatif diungkapkan secara tersirat melalui makna tuturan tersebut. Jika dikaitkan 

dengan konteksnya, penutur menanggapi pertanyaan moderator terkait program kerja 

unggulan untuk meyakinkan calon pemilih. Dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan 

oleh penutur mengandung makna lain untuk menimbulkan rasa simpatik bagi calon pemilih.  

 Pada tuturan (39), strategi bertutur basa-basi kesantunan negatif dapat ditunjukkan 

dengan kalimat ―izinkan kami untuk tuntaskan yang sudah kami awali.” Dari pernyataan 

tersebut, tersirat bahwa penutur menginginkan calon pemilih memilih kembali dirinya untuk 

memimpin Jakarta agar dapat meneruskan apa yang telah ia kerjakan selama ini. Selain itu, 

pernyataan itu juga dapat dimaknai sebagai sindiran halus bagi kandidat lain yang akan 

mencalonkan diri sebagai gubernur dan calon gubernur. Dengan demikian, tuturan ini 



117 
 

merupakan pernyataan ini dapat digolongkan sebagai strategi bertutur basa-basi kesantunan 

negatif.  

Berikutnya, strategi bertutur basa-basi kesantunan negatif juga digunakan daam tuturan 

(40). Tuturan ini disampaikan oleh paslon tiga ketika menjelaskan komitmen mereka dalam 

melayani warga selama 5 tahun ke depan. Dari ungkapan tersebut, terlihat bahwa penutur 

menyatakan kelebihannya dibanding kandidat lain melalui kalimat “Kami berdua bawa 

pengalaman, pengetahuan, jaringan.” Dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut bertujuan 

agar calon pemilih mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh penutur. Terakhir, tuturan (41) 

dapat dipahami sebagai pertanyaan yang menyudutkan salah satu paslon dan penyelamatan 

muka dirinya. Tuturan ini disampaikan oleh paslon dua yang mengajukan pertanyaan terkait 

program baru untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang akan dimunculkan oleh paslon lain. 

Dari tuturan tersebut, penutur memaparkan hal-hal yang akan terjadi jika program tersebut 

dilakukan, seperti kemacetan yang akan bertambah, dll.. Dengan demikian, tersirat penutur 

berpendapat bahwa program tersebut bukanlah solusi, melainkan masalah baru. 

3)  Strategi  Bertutur Kesantunan Positif  

Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi data, ditemukan 17 penggunaan strategi 

kesantunan positif (TTKP) dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017, diantaranya dalam 

lima tuturan berikut ini. 

(42) ―Visi saya lima tahun ke depan adalah menjadikan Jakarta semakin maju, aman, adil, 

dan sejahtera. Untuk dapat mewujudkan itu semua, komitmen saya dan tentunya misi saya 

adalah, untuk mengatasi semua permasalahan di Jakarta, meningkatkan pembangunan 

sehingga Jakarta semakin maju ke depan” (D1P1-3). 

(43) “Saya juga bersyukur, sebagian orang Jakarta melihat hasil nyata. Sungai lebih bersih. 

Semua kelihatan. Pelayanan lebih baik. Teruatama, misalnya saya beri contoh, saya 

bersyukur punya Mas Djarot, yang melihat apa yang telah saya kerjakan dan saya juga 

belajar terus dari Mas Djarot. Namanya juga Djarot Saiful Hidayat. Supaya saya agak-

agak mirip dengan beliau‖ (D1P2-2). 

(44) ―Ketika kita bicara pelayanan publik, pada 2013, kami keluarkan badan layanan terpadu satu 

pintu Kenapa badan pelayanan, bukan perizinan? Perizinan itu warga datang kepada kami, 

memberi izin atau tidak. Kalau pelayanan, wargalah atasan kami. Kami melayani. Ini 

adalah dasar pelayanan publik. Kami jadi pelayan yang miliki hasrat empati untuk 

layani masyarakat” (D2P2-6). 

(45) ―Reklamasi tetap akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat 

nelayan. Pertimbangan lainnya adalah reklamasi akan bisa menyerap 15 persen tenaga 

kerja” (D3P2-5). 

(46) ―Jadi kalau ada tim sukses saya yang mengatakan, nggak papa nggak santun, yang penting 

jujur. Salah, saya bilang. Atau ya buat apa, jujur atau kelihatan santun, tapi nggak jujur. 
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Salah. Yang paling ideal ya kita harus berintegritas dengan rekam jejak yang baik, dan 

kita juga santun sebagai pejabat publik, makanya saya beruntung ada Mas Saiful 

Djarot Hidayat ini supaya saya belajar lebih santun, supaya saya lebih menjadi publik 

yang baik sesuai dengan harapan masyarakat DKI” (D1P2-7). 

 

Pada tuturan (42), penutur menyatakan tuturannya dan meyakinkan  masyarakat dengan 

cara yang santun. Penutur juga menjanjikan jika ia terpilih nanti, ia akan menjadikan Jakarta 

lebih maju lagi dan mengatasi semua permasalahan yang terjadi di Jakarta. Dengan demikian, 

tuturan ini digolongkan sebagai bertutur basa-basi kesantunan positif. Penggunaan strategi 

basa-basi kesantunan positif juga digunakan pada tuturan (43), penutur merasa bersyukur atas 

apa yang telah ia berikan untuk Jakarta. Penutur menggunakan kesantunan positif karena 

tidak membebankan siapapun ketika ia menyampaikan tuturannya. Hal itu terlihat dari 

kalimat “saya juga bersyukur, sebagain orang Jakarta melihat hasil nyata” 

Selanjutnya, tuturan (44) juga menggunakan kesantunan positif. Hal ini terlihat dari 

kalimat “kami melayani. Ini adalah dasar pelayanan publik. Kami jadi pelayan yang miliki 

hasrat empati untuk layani masyarakat”. Pernyataan ini diungkapkan ketika memberi 

tanggapan mengenai visi misi mereka. Dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut bertujuan 

menyenangkan hati lawan tutur. Lawan tutur akan merasa simpatik kepada penutur melalui 

tuturannya. Pada tuturan (45), strategi basa-basi kesantunan positif ditunjukkan melalui frasa 

―mempertimbangkan kepentingan masyarakat nelayan dan reklamasi akan bisa menyerap 15 

persen tenaga kerja”. Dari tuturan tersebut, calon pemilih khususnya nelayan akan 

mempunyai harapan baru terhadap proyek reklamasi yang sedang dicanangkan paslon dua. 

Jadi, pihak yang dituju dalam tuturan merasa senang dan simpatik kepada penutur.  

Terakhir, penggunaan strategi basa-basi kesantunan positif juga terdapat pada tuturan 

(16) bertujuan membangun kesan positif terhadap dirinya. Hal ini terlihat pada kalimat “yang 

paling ideal ya kita harus berintegritas dengan rekam jejak yang baik, dan kita juga santun 

sebagai pejabat publik, makanya saya beruntung ada Mas Saiful Djarot Hidayat ini supaya 

saya belajar lebih santun, supaya saya lebih menjadi publik yang baik sesuai dengan 

harapan masyarakat.” Kesan yang ditimbulkan dari pernyataan tersebut adalah penutur 

menjelaskan sosok pejabat ideal yang seharusnya ia miliki. Secara tersirat, penutur 
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mengatakan bahwa dirinya akan belajar menjadi sosok tersebut. Dengan demikian, tuturan 

(15) cocok digolongkan ke dalam strategi bertutur basa-basi kesantunan positif.  

4)  Strategi Bertutur Samar-Samar 

Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi data, maka ditemukan penggunaan strategi 

bertutur samar-samar dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017, diantaranya dalam lima 

tuturan berikut ini. 

(47) ―Tapi yang paling penting adalah good will. Memberikan dan menjadi contoh bagi yang 

lainnya. Itu menjadi sangat penting barulah kita bisa mengajak birokrasi kita, mengajak 

masyarakat kita dan seluruh stakeholders di Jakarta ini untuk benar-benar menjaga 

integritasnya, memajukan Jakarta, mensejahterakan rakyat dan semuanya kembali untuk 

rakyat Jakarta‖ (D1P1-10) 

(48) “Bila tadi kita dengar, pasangan calon pertama memberikan ikannya. Pasangan kedua 

memberikan kailnya. Ikan dan kail baik diberikan. Tapi jika kolamnya masih ada, 

bagian kami menyiapkan, memastikan kolamnya masih tersedia. Di sini penting, 

apalah artinya dengan ikan dan kail bila kolamnya habis?” (D1P3-12). 

(49) ―Kami bukan memerangi kemiskinan. Pendiri republik ini tidak pernah mengatakan 

memerangi kemiskinan. Mereka mengatakan memajukan kesejahteraan umum. 

Mereka mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka tidak mengatakan 

memerangi kebodohan.” (D1P3-13) 
(50) ―Pertama aparatur pemerintah yang tidak kompeten butuhkan lebih dari sekedar good 

govermance, itu pendekatan era 90an. Sekarang eranya open govermance di mana 

pemerintah dan masyarakat membangun bekerja bersama-sama‖ (D2P3-3). 

 

  Konteks tuturan (47) adalah penutur menanggapi pertanyaan moderator mengenai 

program unggulan para paslon. Secara tidak langsung, makna yang tertangkap dari tuturan 

tersebut adalah penutur menyindir pemerintah yang tidak dapat menjadi contoh bagi 

masyarakat namun tidak langsung menyebut pihak yang dituju. Dengan kata lain, sindiran ini 

diungkapkan secara samar-samar. Selanjutnya, pada tuturan (48) juga menggunakan strategi 

samar-samar dalam pengungkapannya terlihat dari semua kalimatnya. Penutur menggunakan 

kata-kata kiasan sebagai perumpaan program-program dari paslon lain. Namun, dalam 

pernyataannya penutur lebih menekankan bahwa programnyalah yang lebih baik dari yang 

lain. Dengan demikian, strategi samar-samar cocok digolongkan untuk tuturan tersebut.  

 Penjelasan contoh dari strategi bertutur samar-samar ditunjukkan oleh tuturan (49). Hal 

ini terlihat dari beberapa kalimat, yaitu “Pendiri republik ini tidak pernah mengatakan 

memerangi kemiskinan. Mereka mengatakan memajukan kesejahteraan umum. Mereka 

mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka tidak mengatakan memerangi 
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kebodohan.” Jika dikaitkan dengan konteksnya, ungkapan ini adalah bentuk sindiran secara 

tidak langsung dari paslon tiga terhadap paslon satu yang menyatakan bahwa mereka akan 

memerangi kemiskinan. Jadi, makna yang tertangkap dari tuturan ini adalah pemimpin 

seharusnya tidak mengatakan bahwa ia akan memerangi kemiskinan. Tuturan ini digolongkan 

kepada strategi bertutur samar-samar karena tidak diungkapkan secara langsung kepada pihak 

yang dituju. Tuturan (50) menggunakan frasa ―itu pendekatan era 90-an” sebagai ungkapan 

strategi bertutur samar-samar. Lawan tutur tidak akan mengerti jika tidak dikaitkan dengan 

konteks tuturan tersebut. Ungkapan itu sebetulnya merupakan jawaban dari paslon tiga atas 

pertanyaan mengenai rendahnya kompetensi PNS di Jakarta. Secara tersirat, penutur 

menyatakan bahwa pemerintahan yang sedang menjabat sekarang masih menggunakan 

strategi-strategi lama untuk meningkatkan kompetensi PNS, akibatnya kompetensi PNS 

masih rendah dan tidak meningkat. Lalu, penutur juga memberikan saran kepada pemerintah 

mengenai hal tersebut. 

 

b. Penggunaan Prinsip Kesantunan  

Leech (1993:206) membagi prinsip kesantunan menjadi enam, yaitu: (a) prinsip 

kebijaksanaan, (b) prinsip kedermawanan, (c) prinsip penghargaan, (d) prinsip kerendahan 

hati, (e) prinsip kesepakatan, dan (f) prinsip kesimpatian. 

Terdapat dua cara untuk melihat pinsip kesantunan, yaitu mematuhi dan melanggar 

prinsip kesantuan. Berikut data yang melanggar prinsip kesantunan, serta yang mematuhi 

prinsip kesantunan yang ditemukan dalam penelitian ini. 

Melanggar Prinsip Kesantunan  

1) Prinsip Kedermawanan  

Pelanggaran prinsip kesantunan pada prinsip ‗kedermawanan‘ ditemukan dalam 8 

data  dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 terlihat pada tuturan berikut.  

(51) ―Tentu saya juga memaklumi selama 4 tahun lebih ini, banyak warga Jakarta hanya 

melihat penampilan saya. Terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Akibatnya visi-misi 

yang sudah kami capai, program yang sudah terukur, hilang. Sebagian melihat saya 

terlalu temperamental‖ (D1P2-1).  
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(52) “Izinkan kami untuk tuntaskan yang sudah kami awali. Mohon doa restu dan jangan takut 

untuk memilih sesuai hati‖ (D2P2-1). 

(53) “Kami butuhkan 5 tahun lagi, kita akan tunjukkan bahwa anak-anak DKI bisa unggul 

sampai perguruan tinggi dengan beasiswa". (D2P2-4) 

(54) “Yah ini memang mungkin pasangan calon 1 lihatnya hanya lokasi tertentu. Kami tuh 

tidak pernah menggusur daerah yang tidak tinggal di dalam aliran sungai sebetulnya‖ (D4P2-

1). 

(55) ―Jadi sekali lagi seolah-olah kami mengusir orang Jakarta. Yang tidak mendapat rusun, 

itu adalah penyewa yang datang dari luar kota sebetulnya. Tapi kalau dia ber-KTP DKI 

pasti dapat rusun‖ (D4P2-3). 

 

Pada tuturan (51), penutur terlihat melanggar prinsip kedermawanan dengan 

menampakkan sikap mengeluh bahwa dirinya selama ini dirugikan. Hal tersebut terlihat dari 

pernyataan ‖banyak warga Jakarta hanya melihat penampilan saya‖ dan ‖Akibatnya visi-misi 

yang sudah kami capai, program yang sudah terukur, hilang‖ .Keluhan yang diungkapkan  si 

penutur menandai bahwa penutur tidak menerima atas kerugian yang dialaminya, atau tidak 

ingin meprinsipalkan kerugian pada dirinya.  

Selanjutnya pada tuturan (52), penutur terlihat melanggar prinsip kedermawanan 

karena meprinsipalkan keuntungan bagi dirinya. Hal itu terlihat pada pernyataan ”Izinkan 

kami untuk tuntaskan yang sudah kami awali”. Dalam hal ini, penutur bermaksud untuk 

diberikan kesempatan agar dirinya bisa menuntaskan hal yang sudah diawalinya, yang 

tentunya secara tidak langsung si penutur mendapatkan keuntungan dari tuturan tersebut. 

Begitu juga halnya pada tuturan (53), penutur terlihat melanggar prinsip kedermawanan 

karena meprinsipalkan keuntungan bagi dirinya. Hal itu terlihat pada pernyataan ”kami 

butuhkan 5 tahun lagi”. Dalam hal ini, penutur bermaksud untuk meminta waktu 5 tahun 

lagi, yang tentunya secara tidak langsung si penutur ingin mendapatkan keuntungan dari 

tuturan tersebut. 

Sama halnya dengan tuturan tadi, pada tuturan (54) penutur terlihat melanggar prinsip 

kedermawanan dengan  menampakkan sikap mengeluh. Hal tersebut terlihat dari pernyataan 

‖Yah ini memang mungkin pasangan calon 1 lihatnya hanya lokasi tertentu‖  dan ‖Kami tuh 

tidak pernah menggusur daerah yang tidak tinggal di dalam aliran sungai sebetulnya‖. 

Keluhan yang diungkapkan  si penutur menandai bahwa penutur tidak menerima atas 
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kerugian yang dialaminya, atau tidak ingin meprinsipalkan kerugian pada dirinya atas 

dampak dari pernyataan dari paslon lain. 

Begitupun tuturan (55), tuturan ini melanggar prinsip kedermawanan dengan 

menampakkan sikap mengeluh. Hal tersebut terlihat dari pernyataan ‖Jadi sekali lagi seolah-

olah kami mengusir orang Jakarta‖. Keluhan yang diungkapkan  si penutur menandai bahwa 

penutur tidak menerima atas yang dialaminya, atau tidak ingin meprinsipalkan kerugian pada 

dirinya atas dampak dari paradigma yang berkembang selama ini tentang dirinya. 

2) Prinsip Pujian 

Pelanggaran prinsip kesantunan pada prinsip ‗pujian‘ dalam debat paslon pilkada 

ditemukan dalam 14 pernyataan para paslon, diantaranya terlihat pada tuturan berikut. 

(56) ―Pertama aparatur pemerintah yang tidak kompeten butuhkan lebih dari sekedar good 

governance, itu pendekatan era 90an. Sekarang eranya open governance di mana 

pemerintah dan masyarakat membangun bekerja bersama-sama” (D2P3-3). 

(57) ―Kedua, tidak hanya dengan berikan iming-iming tunjangan kinerja. Itu baik, karena 

berikanstick. Tapi budaya, pemimpin harus mendukung bukan memukul, harus 

memotivasi” (D2P3-4). 

(58) ―Birokrasi bertanggung jawab untuk memastikan seluruh warganya. Per orang di Jakarta 

miliki aset Rp100 juta. Ini dimanfaatkan birokrasi untuk keadilan. Sudahkah itu terjadi? 

Belum” (D2P3-5). 

(59) ―Dari presiden Soeharto, kita bisa melihat seorang figur yang  stabil, tidak emosional, dan 

bisa memetakan masalah‖ (D3P3-2). 

(60) ―Jadi saya hanya ingin bertanya Pak, itu kan tentu dokumenter yang menggambarkan 

derita dan nestapa dari warga Jakarta. Rakyat kecil yang hidupnya sudah sangat sulit dan 

akhirnya tergusur ke tempat lain. Bapak punya alasan tentunya mengapa menggusur, tetapi 

bagaimana perasaan bapak sebagai pemimpin sekaligus pengambil kebijakan tersebut 

melihat warga yang hidupnya semakin sulit begitu semakin sulit dan akhirnya kehilangan 

segalanya?‖ (D4P3-1). 

 

Tuturan (56) merupakan tuturan yang melanggar prinsip pujian, yaitu prinsip yang 

bermaksud untuk mengecam muka lawan tuturnya. Hal itu terlihat pada ungkapan ‖Sekarang 

eranya open governance di mana pemerintah dan masyarakat membangun bekerja bersama-

sama‖ bermaksud untuk mengkritik paslon lain yang dianggap kurang membangun kerjasama 

antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penutur juga mengecam muka lawan tutur 

dengan mengkritik paham dari paslon lain yang dianggap sudah ketinggalan jaman. Hal 

tersebut ditandai dengan pernyataan ‖aparatur pemerintah yang tidak kompeten butuhkan 

lebih dari sekedar good governance, itu pendekatan era 90an‖.  
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Selanjutnya, tuturan (57) juga juga merupakan tuturan yang melanggar prinsip pujian. 

Penggunaan kalimat ‖budaya, pemimpin harus mendukung bukan memukul, harus 

memotivasi‖ bermaksud untuk menyindir pemimpin yang dianggap tidak memotivasi atau 

mendukung dengan cara yang baik atau menyakiti orang yang dipimpinnya. 

Sama halnya dengan tuturan (58) yang melanggar prinsip pujian, terlihat pada 

ungkapan ‖birokrasi untuk keadilan. Sudahkah itu terjadi? Belum‖ yang mengecam muka 

pihak yang dimaksud dengan cara mengkritik secara langsung sistem birokrasi yang dianggap 

belum dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan. 

Selanjutnya, pada tuturan (59) juga terjadi pelanggaran prinsip pujian. Penggunaan 

kalimat ‖kita bisa melihat seorang figur yang  stabil, tidak emosional, dan bisa memetakan 

masalah‖ secara tidak langsung terkesan untuk menyindir pemimpin yang dianggap tidak 

bisa mengontrol emosi serta tidak bisa memetakan atau menempatkan masalah dengan tepat. 

Tuturan (60) merupakan tuturan yang melanggar prinsip pujian, yaitu tuturan yang 

bermaksud untuk mengecam muka lawan tuturnya. Penggunaan kalimat ‖itu kan tentu 

documenter yang menggambarkan derita dan nestapa dari warga Jakarta‖ serta ‖Bapak 

punya alasan tentunya mengapa menggusur, tetapi bagaimana perasaan bapak sebagai 

pemimpin sekaligus pengambil kebijakan tersebut melihat warga yang hidupnya semakin 

sulit begitu semakin sulit dan akhirnya kehilangan segalanya‖ yang secara tidak langsung 

terkesan menyindir lawan tutur yang dianggap tidak memperdulikan penderitaan rakyat yang 

kehilangan segalanya karena penggusuran. 

3) Prinsip Kesepakatan  

Pelanggaran prinsip kesantunan pada prinsip kesepakatan dalam debat paslon pilkada 

DKI Jakarta 2017 berjumlah 12 tuturan, diantaranya terlihat pada tuturan berikut.  

(61) ―Selain yang sudah baik, potret Jakarta hari ini, ketimpangan meningkat, daya beli 

sebagian masyarakat menurun, disamping itu kualitas hidup masyarakat menurun 

akibat banjir, macet, sampah yang tidak bisa terselesaikan dengan baik‖ (D1P1-1). 

(62) ―Manusia Jakarta yang kita bangun adalah otaknya harus penuh, perutnya juga penuh, dan 

dompetnya juga penuh. Masyarakat Jakarta kalau otaknya penuh, berarti dia cerdas, dia 

berkarakter, dan dia mempunyai daya beli yang tinggi. Ini hanya bisa dilalui kalau 

birokrasinya betul-betul bersih dan melayani, serta professional” (D1P2-4). 
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(63) ―Integritas adalah soal keberpihakan pada nilai. Karena itu, sebagai contoh, ketika kita 

dihadapkan dengan ketimpangan yang luar biasa, kita menyaksikan ketimpangan yang 

sedang dibuat, yaitu reklamasi. Posisi kita tegas. Kita menolak reklamasi. Karena ini 

adalah conoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan 

menjadi enclave‖ (D1P3-11). 

(64) Karena kami melaksanakan enam program. Jaminan kesehatan ini adalah tanggungan 

semesta (D1P2-11) 

(65) Sekarang bagaimana logikanya, kalau sampe moratorium mobil mewah tidak boleh masuk? 

Justru kalau seperti ini yang terjadi adalah mobil-mobil murah yang ramah lingkungan 

yang akan masuk dan Jakarta akan macet. Yaa Aakah solusi seperti ini memang bisa 

memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta? (D4P2-4) 

 

Tuturan (61)  merupakan tuturan yang melanggar prinsip kesepakatan. Hal tersebut 

ditandai dengan pernyataan ‖potret Jakarta hari ini, ketimpangan meningkat, daya beli 

sebagian masyarakat menurun,disamping itu kualitas hidup masyarakat menurun akibat 

banjir, macet, sampah yang tidak bisa terselesaikan dengan baik‖. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa penutur menganggap bahwa masih banyak permasalah di Jakarta yang 

belum terselesaikan dengan baik. Artinya penutur terlalu berlebihan dalam mengungkapkan 

pendapatnya serta menyimpulkan sesuatu secara sepihak tanpa memikirkan apakah pendapat 

tersebut disetujui atau tidak oleh pihak-pihak tertentu. Begitu juga halnya pada tuturan (62) 

yang melanggar prinsip kesepakaan karena penutur secara sepihak menyimpulkan sesuatu. 

Hal itu terlihat pada pernyataan ‖Ini hanya bisa dilalui kalau birokrasinya betul-betul bersih 

dan melayani, serta professional‖.  

Selanjutnya, tuturan (63) juga melanggar prinsip kesepakatan. Hal tersebut ditandai 

dengan pernyataan ‖Kita menolak reklamasi. Karena ini adalah conoh bagaimana kita akan 

menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave‖. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa penutur menganggap bahwa reklamasi nantinya akan menjadi polemik 

seperti terjadinya enclave dan menyatakan secara tegas akan menolak reklamasi. Artinya 

penutur terlalu berlebihan dalam mengungkapkan pendapatnya serta menyimpulkan sesuatu 

secara sepihak tanpa memikirkan apakah pendapat tersebut disetujui atau tidak oleh pihak-

pihak tertentu. 

Berikutnya, pada tuturan (64) pelanggaran prinsip kesepakatan, ditandai dengan 

pernyataan ‖Jaminan kesehatan ini adalah tanggungan semesta‖. Dalam hal ini dapat 
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disimpulkan bahwa penutur menganggap bahwa sebenarnya jaminan kesehatan itu 

merupakan tanggung jawab semuanya. Artinya penutur telah menyimpulkan suatu 

permasalahan secara sepihak tanpa memikirkan apakah pendapat tersebut disetujui atau tidak 

oleh pihak-pihak tertentu.  

Dan terakhir, tuturan (65) juga melanggar prinsip kesepakatan. Hal tersebut ditandai 

dengan pernyataan ‖Justru kalau seperti ini yang terjadi adalah mobil-mobil murah yang 

ramah lingkungan yang akan masuk dan Jakarta akan macet‖. Dalam hal ini, penutur ingin 

menyampaikan bahwa jika moratorium mobil mewah tidak boleh masuk mobil-mobil murah 

yang akan banyak masuk dan hal inilah yang akan menyebabkan kemacetan. Artinya, penutur 

terlalu berlebihan dalam mengungkapkan pendapatnya serta menyimpulkan sesuatu secara 

sepihak tanpa memikirkan apakah pendapat tersebut mungkin terealisasi atau disetujui atau 

tidak oleh pihak-pihak tertentu. 

4) Prinsip Kerendahan Hati   

Pelanggaran prinsip kesantunan pada prinsip kerendahan hati dalam debat paslon 

pilkada DKI Jakarta 2017 terlihat pada tuturan berikut. 

(66) ―Supaya kalau kami dilanjutkan lagi bukan hanya visi-misi program tercapai tapi Ahok-nya 

sudah mencari iCore7, i7, bukan Pentium lagi kalau komputer. Sehingga kami akan 

lebih baik, kesalahpahaman ini akan bisa dihindari‖ (D1P2-3). 

(67) “Kami hadir di Jakarta membawa pengalaman pengetahuan dan akumulasi jaringan” 

(D1P3-1). 

(68) ―Ya ada orang mengatakan integritas atau karakter baru teruji ketika anda diberikan 

kekuasaan. Kami bersyukur kami berdua ini adalah orang yang sudah pernah berkuasa jadi 

bupati, walikota, DPRD, DPR RI, saya wagub, gubernur, sehingga karakter kami teruji 

dari apa yang telah kami lakukan‖ (D1P2-6). 

(69) ―Iya memang kita ketahui, gini rasio di DKI lebih tinggi di nasional. Tapi kita jangan lupa 

tahun 2013 ketika kami masuk ke DKI, perbedaan ratio gini ratio DKI dengan 

nasional itu jauh sekali, 0.43 dan 0.41. Nah sekarang kita sudah 0.41 dan 0.4‖ (D1P2-8). 

(70) “Kami bukan bicara soal keadilan sosial saja, kami adalah orang yang telah melawan 

ketidakadilan. Ketika oknum-oknum PNS mengingkari sumpah jabatan, menekan, 

mempersulit, kami lawan  semua, kami singkirkan‖ (D2P3-1). 

 

Pada tuturan (66) terlihat penutur melanggar prinsip kerendahan hati karena terlalu 

berlebihan memuji dirinya sendiri. Hal itu terlihat dari pernyataan Ahok-nya sudah mencari 

iCore7, i7, bukan Pentium lagi kalau komputer. Sehingga kami akan lebih baik, 

kesalahpahaman ini akan bisa dihindari. Begitu juga halnya dalam tuturan (67) pelanggaran 
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prinsip kerendahan hati terlihat dari pernyataan Kami hadir di Jakarta membawa pengalaman 

pengetahuan dan akumulasi jaringan. Dari tuturan tersebut terlihat bahwa penutur terlalu 

berlebihan dalam memuji dirinya sendiri.  

  Tidak berbeda dri dua tuturan sebelumnya, tuturan (68) terlihat penutur melanggar 

prinsip kerendahan hati dengan berlebihan memuji dirinya sendiri. Hal itu terlihat dari 

pernyataan karakter kami teruji dari apa yang telah kami lakukan. Pada kalimat tersebut, 

penutur bermaksud memuji diri sendiri dengan mengatakan dirinya sudah teruji dan terkesan 

terlalu berlebihan dalam menyanjung dirinya sendiri.  

Pada tuturan (69),  penutur melanggar prinsip kerendahan hati yang terlihat dari 

pernyataan Tapi kita jangan lupa tahun 2013 ketika kami masuk ke DKI, perbedaan ratio gini 

ratio DKI dengan nasional itu jauh sekali, 0.43 dan 0.41. Nah sekarang kita sudah 0.41 dan 

0.4. Dari ungkapan tersebut terkesan bahwa si penutur menyombongkan tentang 

keberhasilannya dalam menurunkan perbedaan mengenai ketimpangan  ekonomi di Jakarta.  

Sama halnya dengan tuturan (69), tuturan (20) merupakan tuturan yang melanggar 

prinsip kerendahan hati yang terlihat dari pernyataan kami bukan bicara soal keadilan sosial 

saja, kami adalah orang yang telah melawan ketidakadilan. Dari ungkapan tersebut terkesan 

bahwa si penutur menyombongkan bahwa dirinya dan rekannya adalah orang yang selama ini 

melawan katidakadilan.  

4) Prinsip Kesimpatian  

Pelanggaran prinsip kesimpatian dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 

terlihat pada tuturan berikut. 

(71) ―Tentunya meningkatan kualitas lingkungan hidup dengan cara solusi yang efektif untuk 

mengatasi problem yang akut seperti banjir, sampah, dan polusi. Dan terakhir, dan tidak 

kalah penting adalah meyakinkan hadirnya rasa aman dan adil untuk seluruh warga 

Jakarta‖ (D1P1-4). 

(72) ―Integritas bukan hanya soal jujur. Firaun pencuri pun bisa dengan jujur menceritakannya. 

Integritas adalah jujur secara pribadi berpihak kepada kepentingan publik, menjalankan nilai-

nilai dengan benar dan tidak kalah penting adalah selalu mengikuti tata kelola yang baik‖ 

(D1P3-10). 

(73) ―Tapi yang paling penting adalah good will. Memberikan dan menjadi contoh bagi yang 

lainnya. Itu menjadi sangat penting barulah kita bisa mengajak birokrasi kita, 

mengajak masyarakat kita dan seluruh stakeholders di Jakarta ini untuk benar-benar 

menjaga integritasnya, memajukan Jakarta, mensejahterakan rakyat dan semuanya kembali 

untuk rakyat Jakarta‖(D1P1-10). 
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(74) “Saya melihat ada ketidakberpihakan, pada sistem sekarang. Dimana yang kaya makin 

kaya, yang miskin makin miskin. Yang usaha besar makin besar, yang usaha kecil 

makin terpuruk” (D1P3-16).  

(75) ―Yang pertama begini, kalau ada pemimpin yang ingin membantu rakyatnya berdasar 

konstitusi membantu rakyat miskin, dianggap membodohi. Saya pikir itu tidak punya 

hati‖(D1P1-15). 

 

Tuturan (71) terdapat pelanggaran prinsip kesimpatian yang disampaikan penutur 

terhadap pihak yang dimaksud, terlihat pada kalimat mengatasi problem yang akut seperti 

banjir, sampah, dan polusi. Dan terakhir, dan tidak kalah penting adalah meyakinkan 

hadirnya rasa aman dan adil untuk seluruh warga Jakarta. Artinya penutur menyatakan 

ketidaksimpatian dengan pihak yang dimaksud, karena ungkapan tersebut secara tidak 

langsung menyindir pemimpin yang selama ini belum bisa menemukan cara yang efektif 

dalam menyelesaikan permasalahan. Apalagi sampai menyebut problem yang akut, yang 

dapat diartikan sebagai permasalahan yang sudah berkepanjang yang tidak dapat 

diselesaikan.  

Pada tuturan (72) terdapat pelanggaran prinsip kesimpatian terlihat dari pernyataan 

Integritas bukan hanya soal jujur. Firaun pencuri pun bisa dengan jujur menceritakannya. 

Integritas adalah jujur secara pribadi berpihak kepada kepentingan publik, menjalankan 

nilai-nilai. Dalam hal ini, penutur melihatkan antipatinya terhadap pihak yang hanya 

meletakkan integritasnya kepada kejujuran namun tidak berpihak kepada kepentingan publik 

dan tidak menegakkan nilai-nilai.  

 Tuturan (73) terdapat pelanggaran prinsip kesimpatian. Hal tersebut terlihat dari 

pernyataan ‖yang paling penting adalah good will. Memberikan dan menjadi contoh bagi 

yang lainnya barulah kita bisa mengajak birokrasi kita, mengajak masyarakat kita dan 

seluruh stakeholders di Jakarta ini untuk benar-benar menjaga integritasnya‖. Dalam hal ini, 

penutur melihatkan antipatinya terhadap pemimpin yang tidak bisa menjadi contoh bagi 

rakyat atau orang yang dipimpinnya. 

Tuturan (73) terdapat pelanggaran prinsip kesimpatian yang disampaikan penutur 

dengan pernyataan Saya melihat ada ketidakberpihakan, pada sistem sekarang. Dimana yang 
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kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang usaha besar makin besar, yang usaha 

kecil makin terpuruk. Dalam hal ini, penutur melihatkan antipatinya terhadap sistem yang 

hanya menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkuasa atau kaya, dan menjadikan rakyat 

yang miskin semakin terpuruk. 

Padat tuturan (74) terdapat pelanggaran prinsip kesimpatian dari pernyataan  saya 

melihat ada ketidakberpihakan, pada sistem sekarang. Dimana yang kaya makin kaya, yang 

miskin makin miskin. Tuturan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan rasa 

ketidaksimpatiannya kepada pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.  

Pada tuturan (75) pelanggaran prinsip kesimpatian ditujukan dengan tuturan kalau 

ada pemimpin yang ingin membantu rakyatnya berdasar konstitusi membantu rakyat miskin, 

dianggap membodohi. Saya pikir itu tidak punya hati. Ungkapan  ‖tidak punya hati‖ 

memperlihatkan antipati penutur terhadap orang yang menyatakan bahwa pememimpin yang 

membantu rakyat miskin karena dianggap membodohi. 

Mematuhi Prinsip Kesamtunan 

  Prinsip kesantunan yang dipatuhi para paslon dalam debat pilkada DKI Jakarta 2017 

dirincikan ke dalam enam prinsip sebagai berikut. 

1)  Prinsip Kebijaksanaan   

Tuturan yang mematuhi prinsip kebijaksanaan dalam debat paslon pilkada DKI 

Jakarta 2017 adalah sebagai berikut. 

(76) ―Jakarta bukan tempat uji coba. Kami menempatkan Jakarta sebagai tempat untuk kita 

mengabdi, mengajak maju bersama dan Insya Allah tempat berpahala bagi semua‘ (D1P3-

2). 

(77) ―Kita ingin para orangtua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, bisa mengantarkan 

anaknya ke madrasah, dengan perasaan tenang, dengan perasaan yakin, dengan penuh 

cinta kasih‖ (D1P3-4). 

(78) ―Demikian juga mereka-mereka yang kebetulan dia sakit di rumah dan butuh pertolongan, 

butuh bantuan, pemerintah akan hadir untuk membantu mereka. Inilah gunanya 

pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat” D1P2-5. 

(79) “Kami ingin juga meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru” (D1P1-6). 

(80) ―Jakarta punyai 135.222 pegawai PNS dan Non-PNS. Kami akan pastikan mereka 

bekerja prinsipal layani warga dengan hati‖ (D2P2-5). 

 

       Pada tuturan (76), penutur terlihat mematuhi prinsip kebijaksanaan karena tuturannya 

mengutamakan keuntungan bagi orang lain. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Kami 
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menempatkan Jakarta sebagai tempat untuk kita mengabdi, mengajak maju bersama 

dan Insya Allah tempat berpahala bagi semua. Dalam hal ini penutur terlihat memikirkan 

keuntungan untuk sesama dan mengenyampingkan kepentingan pribadinya. Begitu juga 

halnya pada tuturan (77) terlihat penutur mematuhi prinsip kebijkasanaan karena penutur 

menyatakan sesuatu demi kepentingan atau keuntungan bagi orang lain. Hal tersebut terlihat 

dari pernyataan  Kita ingin para orangtua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, bisa 

mengantarkan anaknya ke madrasah, dengan perasaan tenang, dengan perasaan yakin, 

dengan penuh cinta kasih. 

Pada tuturan (78), penutur terlihat mematuhi prinsip kebijaksanaan karena tuturannya 

memperhitungkan keuntungan bagi orang lain. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Inilah 

gunanya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, penutur ingin 

mengungkapkan bahwa sebagai pemerintah dia harus bertanggungjawab dalam membantu 

masyarakat yang membutuhkan atau sedang mengalami kesulitan. 

Selanjutnya pada tuturan (79), penutur mematuhi prinsip kebijaksanaan karena 

tuturannya terlihat dari pernyataan Kami ingin juga meningkatkan pendidikan dan 

kesejahteraan guru. Dalam hal ini, penutur menyatakan keinginannya untuk meningkatkan 

pendidikan dan kesejahteraan guru yang tentunya hal ini akan menguntung bagi orang lain 

dan juga terutama seorang guru. 

. Pada tuturan (80), penutur mematuhi prinsip kebijaksanaan karena tuturannya juga 

meprinsipalkan keuntungan bagi orang lain. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Kami akan 

pastikan mereka bekerja prinsipal layani warga dengan hati. Dalam hal ini penutur 

menyatakan keinginannya untuk meningkatkan kinerja PNS dalam melayani masyarakat, 

yang tentunya hal ini meprinsipalkan keuntungan bagi orang banyak. 

2)  Prinsip Kedermawanan 

Tuturan yang mematuhi prinsip kedermawanan dalam debat paslon pilkada DKI 

Jakarta 2017 adalah sebagai berikut. 
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(81) “Saya akan berdiri yang terdepan bersama seluruh warga Jakarta untuk mengubah 

warga ibukota menjadi semakin moderen, unggul, tetapi tetap menjadi kota yang manusiawi 

dan selalu berjati diri, berkarakter pada Jakarta dan Indonesia yang kita cintai‖ D1P1-5. 

(82) ―Ketika kita bicara pelayanan publik, pada 2013, kami keluarkan badan layanan terpadu satu 

pintu Kenapa badan pelayanan, bukan perizinan? Perizinan itu warga datang kepada kami, 

memberi izin atau tidak. Kalau pelayanan, wargalah atasan kami. Kami melayani. Ini 

adalah dasar pelayanan publik. Kami jadi pelayan yang miliki hasrat empati untuk 

layani masyarakat” D2P2-22. 

 

Pada tuturan (81), penutur terlihat mematuhi prinsip kedermawanan karena tuturannya 

meprinsipkan kerugian bagi dirinya sendiri. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Saya akan 

berdiri yang terdepan. Dalam hal ini penutur terlihat memikirkan keuntungan untuk sesama 

dan mengenyampingkan kepentingan pribadinya.  

Pada tuturan (82), penutur terlihat mematuhi prinsip kedermawanan karena tuturannya 

meprinsipalkan kerugian bagi dirinya sendiri. Hal tersebut terlihat dari pernyataan  Kalau 

pelayanan, wargalah atasan kami. Kami melayani. Ini adalah dasar pelayanan publik. Kami 

jadi pelayan yang miliki hasrat empati untuk layani masyarakat. Ungkapan Kami jadi 

pelayan adalah bentuk penutur meprinsipalkan kerugian bagi dirinya. 

3)  Prinsip Pujian 

Tuturan yang mematuhi prinsip pujian dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 

adalah sebagai berikut. 

(83) “Saya juga bersyukur, sebagain orang Jakarta melihat hasil nyata. Sungai lebih bersih. 

Semua kelihatan. Pelayanan lebih baik. Teruatama, misalnya saya beri contoh, saya 

bersyukur punya Mas Djarot, yang melihat apa yang telah saya kerjakan dan saya juga 

belajar terus dari Mas Djarot. Namanya juga Djarot Saiful Hidayat. Supaya saya agak-agak 

mirip dengan beliau‖  (D1P2-2). 

 

 Tuturan (83) penutur terlihat mematuhi prinsip pujian dengan cara meprinsipalkan 

pujian kepada pihak yang dimaksud. Hal tersebut terlihat dari pernyataan saya juga 

bersyukur, sebagain orang Jakarta melihat hasil nyata, saya bersyukur punya Mas Djarot 

serta saya juga belajar terus dari Mas Djarot bermaksud memuji masyarakat Jakarta yang 

melihat hasil nyata, serta memuji Djarot yang bisa dijadikan tauladan.  

4)  Prinsip Kerendahan Hati   

Tuturan yang mematuhi prinsip kerendahan hati dalam debat paslon pilkada DKI 

Jakarta 2017 adalah sebagai berikut. 
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(84) Jadi kalau ada tim sukses saya yang mengatakan, nggak papa nggak santun, yang penting 

jujur. Salah, saya bilang. Atau ya buat apa, jujur atau kelihatan santun, tapi nggak jujur. 

Salah. Yang paling ideal ya kita harus berintegritas dengan rekam jejak yang baik, dan kita 

juga santun sebagai pejabat publik, makanya saya beruntung ada Mas Saiful Djarot 

Hidayat ini supaya saya belajar lebih santun, supaya saya lebih menjadi publik yang 

baik sesuai dengan harapan masyarakat DKI. (D1P2-7) 

 

Tuturan (84) terdapat pematuhan prinsip kerendahan hati dengan meprinsipkan pujian 

terhadap orang lain. hal tersebut terlihat dari pernyataan Saya beruntung ada Mas Saiful 

Djarot Hidayat ini supaya saya belajar lebih santun, supaya saya lebih menjadi publik yang 

baik sesuai dengan harapan masyarakat DKI. Dalam hal ini penutur memuji Djarot yang 

dianggap santun dalam berbicara. 

5) Prinsip Kesepakatan  

Tuturan yang mematuhi prinsip kesepakatan dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 

2017 adalah sebagai berikut. 

(85) ―Semoga ini semua semakin mensejahterakan masyarakat Jakarta dan kita semua hidup 

lebih baik lagi‖ (D1P1-8). 

(86) “Insya Allah, jika saya dan Mpok Sylvi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur 

Jakarta, kami berdua akan menjaga integritas kami‖ (D1P1-9) 

(87) ―Kita memiliki bantuan atau skema bantuan dana bergulir. Modal usaha tanpa bunga yang 

tepat sasaran dengan pendampingan. Dan diharapkan dapat mengembangkan UMKM, 

sekaligus bisa mengurangi pengangguran juga. Ini kita harapkan dapat mengurangi 

pengangguran cukup signifikan selama lima tahun ke depan” (D1P1-13). 

 

Pada tuturan (85) terdapat pematuhan prinsip kesepakatan dengan menuturkan sesuatu 

yang tidak terlalu berlebihan sehingga apa yang disampaikan dapat memberikan persetujuan 

pihak tertentu. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Semoga ini semua semakin 

mensejahterakan masyarakat Jakarta. Ungkapan ‖semoga‖ pada tuturan tersebut melihatkan 

bahwa penutur tidak berusaha menyimpulkan secara sepihak apa yang dituturkannya.  

Pada tuturan (86) terdapat pematuhan prinsip kesepakatan dengan menuturkan sesuatu 

yang tidak terlalu berlebihan sehingga apa yang disampaikan dapat memberikan persetujuan 

pihak tertentu. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Insya Allah, jika saya dan Mpok Sylvi 

terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, kami berdua akan menjaga 

integritas kami. Ungkapan ‖Insya Allah‖ pada tuturan tersebut mengisyaratkan bahwa 

penutur tidak mau menyimpulkan atau memastikan sesuatu secara sepihak mengenai apa 

yang dituturkannya. 
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Begitu juga halnya tuturan (87), terdapat pematuhan prinsip kesepakatan dengan 

menuturkan sesuatu yang tidak terlalu berlebihan sehingga apa yang disampaikan dapat 

memberikan persetujuan pihak tertentu. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Ini kita 

harapkan dapat mengurangi pengangguran cukup signifikan selama lima tahun ke depan. 

Ungkapan ‖kita harapkan‖ pada tuturan tersebut melihatkan bahwa penutur tidak berusaha 

menyimpulkan secara sepihak apa yang dituturkannya. 

6) Prinsip Kesimpatian  

Tuturan yang mematuhi prinsip kesimpatian dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 

2017 adalah sebagai berikut. 

(88) Kita tahu bahwa masyarakat masalah ketimpangan gini ratio masih cukup tinggi. Dan ini 

harus kita selesaikan dengan cara menarik simpati dari mereka yang sudah luar biasa 

hidupnya untuk membantu saudara-saudaranya yang lemah. (D1P1-14) 

 

Pada tuturan (88) terdapat pematuhan prinsip kesimpatian ditandai dengan pernyataan 

Dan ini harus kita selesaikan dengan cara menarik simpati dari mereka yang sudah luar 

biasa hidupnya untuk membantu saudara-saudaranya yang lemah. Dalam hal ini penutur 

mengajak untuk memberikan rasa perduli pada rakyat yang tidak mampu dan saling 

meringankan. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Pengungkapaan Kekerasan Verbal oleh Komunitas Pendukung  Pasangan Calon 

(Paslon) dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 

Data penelitian ini adalah tuturan yang mengandung kekerasan verbal dalam wacana 

politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh komunitas pendukung paslon. Data diambil dalam 

jangka waktu Desember 2016-Mei 2017, dari akun-akun instagram komunitas pendukung 
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paslon yang ada di media sosial. Akun-akun tersebut adalah ‖potretpolitik‖, ‖politikcrazy.id‖, 

‖gembonk.politik‖, ‖politikkampus_‖, ‖trolali.id‖, ‖warkop.id‖, dan ‖dpp_fpi‖. Pada wacana 

politik pilkada DKI Jakarta tahun 2017, ditemukan sebanyak 102 tuturan oleh komunitas 

pendukung paslon yang mengandung kekerasan verbal. Berikut adalah rincian temuan 

penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan pada bab satu. 

Tabel  

Pengungkapan Kekerasan Verbal dalam Unsur Kesantunan  

dalam Wacana Politik Pilkada DKI Jakarta oleh Komunitas Pendukung Paslon 

 
Ungkapan 

Diksi/Majas   

 

Jml 

Jenis 

Tuturan 

 

Jml 

Strategi 

Bertutur 

 

Jml 

Prinsip 

Kesantunan  

Melang

-gar 

Mema-

tuhi 

Sarkasme 55 Ekspresif 77  Terus Terang 64 Kearifan - 10 

Sinisme 30 Direktif 14 Ksntn Negatif 17 Kedermawanan 1 17 

Ironi 16 Asertif 8 Ksntn Positif 9 Pujian 1 22 

Anti Frasis 1 Komisif 3 Samar-samar 12 Krendhan  Hati - 7 

Satire      Kesepakatan 1 26 

Jumlah 102 Jumlah 102 Jumlah 102 Kesimpatian  17 

      Total (102) 3 99 

 

Dari rincian tabel di atas, dengan pemilihan diksi yang kasar, jenis tuturan yang 

rawan, serta strategi yang langsung, maka dengan sendirinya terjadi pelanggaran total 

terhadap prinsip kesantunan yang dikaidahkan dalam berkomunikasi, apalagi diungkapkan di 

media sosial yang sifatnya sudah berada pada ranah publik speaking. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kekerasan verbal yang dilakukan oleh komunitas pendukung paslon 

berwacana politik Pilkada pada media sosial di atas ‖berpotensi tinggi mengancam‖  muka  

mitra tuturnya. 

 

a.  Penggunaan Majas atau Gaya Bahasa Pengungkap Kekerasan Verbal oleh Para 

Pendukung Paslon 

Dari 102  data yang didapatkan, ditemukan empat jenis gaya bahasa sindiran yang 

digunakan para pendukung paslon yang mengandung kekerasan verbal,  yaitu jenis majas 

sarkasme (55 tuturan), sinisme (30 tuturan), ironi (16 tuturan), dan antifrasis (1 tuturan).  

Dari rincian tersebut terlihat bahwa, penggunaan gaya bahasa didominasi atau 

berpusat pada majas sarkasme dan sinisme. Artinya, wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 

dikomentari oleh komunitas pendukung paslon secara  kasar, pedas, terbuka, dan masif 
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sehingga langsung menohok orang atau pihak yang dituju. Jika dikaitkan dengan teori skala 

kesantunan berbahasa, tuturan mengenai wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

komunitas pendukung paslon dapat dikategorikan tidak santun. Tuturan yang disampaikan 

dengan majas sarkasme sudah pasti bersifat langsung dan kasar. Hal ini diperkuat dengan 

rumusan skala kesantunan oleh Bulm-Kulka (Amir, dkk., 2006:14) ‖Semakin langsung Anda 

menyampaiakan tuturan, maka semakin tidak santun ungkapan Anda; namun semakin tidak 

langsung Anda menyampaikan tuturan, maka semakin santun ungkapan Anda‖.  

Dengan demikian, tuturan yang tidak santun serta menggunakan gaya bahasa sindiran 

yang kasar, pedas, dan terbuka, serta berpotensi tinggi mengancam muka dan melukai hati 

lawan tutur adalah termasuk ke dalam bentuk kekerasan verbal. Menurut Astuti (2013:45),  

kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata --baik 

yang diucapkan atau pun yang ditulis-- berupa memaki, menyindir, sumpah-serapah, 

mengancam, serta mengeluarkan kata-kata kasar. Astuti (2007:14) juga menekankan bahwa 

apapun definisi kekerasan, baik berdimensi pastisipatif (melibatkan relasi pelaku atau 

korban), maupun berdimensi tunggal (tidak melibatkan relasi pelaku dan korban), kekerasan 

berdampak melukai fisik maupun batiniah mitra tuturnya. 

1) Majas Sarkasme 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 

oleh komunitas pendukung paslon ditemukan dalam tuturan berikut. 

(2) Paslon 3 ibarat pengepul rongsokan. Ada koruptor, ormas radikal, kaum sumbu 

pendek, bahkan mantan bos prostitusi kalijodoh. (GP2:18/04/17) 

(3) SELAMAT BUAT KAUM KELEDAI YANG MEMILIH GUBERNUR SEAGAMA 

(PK4:27/04/17) 

(4)  ―Pilihlah Anies dijamin masuk surga‖ Bener2 Ajaran Islam Pekok Bin Bahlul 

(PK12:3/04/17) 

(5) NANTANG NANTANG SOK JAGO.. PENDUKUNG AHOK KEOK BABAK BELUR 

BERKELAHI 1 LAWAN 1... NANGIS NANGIS MINTA BANTUAN POLISI DAN 

FITNAH DIKEROYOK... TERNYATA SEGITU AJA KUALITAS PENDUKUNG SI 

PENISTA AGAMA... BACOT DOANG GEDE (DF9: 7/01/17) 

(6) Semua berawal dari si dungu ini. Terpilih menjadi Gubernur DKI. Jabatan itu diwariskan 

kepada seorang Cina bermulut Jamban.Tentu saja si mulut jamban jadi tahu semua 

tentang kelicikan si dungu ini. Si dungu ketakutan. Jadilah si mulut jamban penguasa 



135 
 

pemegang ‖kartu as‖ bagi si dungu. Maka mau tak mau, Si dungu harus terus melindungi si 

mulut jamban. TAMAT (WI27: 06/04/17) 

 

Gaya bahasa sarkasme pada tuturan (1) diungkapkan dengan penggunaan diksi yang 

bernilai negatif serta kasar seperti, pengepul rongsokan, koruptor, ormas radikal, kaum 

sumbu pendek, bahkan mantan bos prostitusi kalijodoh. Penutur dalam hal ini tuturan (1) 

bermaksud untuk memberitahukan atau menyatakan bahwa salah satu paslon memiliki 

pendukung atau tim sukses yang tidak baik, tidak bermoral, dan tidak dapat dipercaya. 

Bahkan dalam penyampaiannya, akun komunitas pendukung paslon yakni @gembonk.politik 

tidak hanya berupa kata-kata tetapi mencantumkan secara jelas siapa tokoh yang dimaksud 

serta  memampangkan foto. 

Pada tuturan (2), gaya bahasa sarkasme ditunjukkan dengan penggunaan diksi kaum 

keledai. Kata ―keledai‖ memiliki konotasi negatif yang dianggap sebagai makhluk yang 

bodoh, lamban, serta diperlakukan seperti budak. Pentur bertujuan untuk menyatakan 

ketidaksenangan atau tidak menerima atas kemenangan salah satu paslon dalam pilkada DKI 

Jakarta 2017 sehingga secara gamblang menyatakan bahwa orang-orang yang memilih paslon 

tersebut merupakan kaum bodoh yang memilih gubernur dikarenakan status agama yang 

sama. 

Gaya bahasa sarkasme pada  tuturan (3) diungkapkan dengan penggunaan diksi 

ajaran Islam, pekok, bahlul. Hampir sama dengan ―keledai‖, kata ―pekok‖ dan ―bahlul‖ 

sama-sama berkonotasi negatif yaitu memiliki arti yang dapat disepadankan dengan kata 

―bodoh‖. Dalam hal ini, pentur bermaksud menanggapi pernyataan ‖Pilihlah Anies dijamin 

masuk surga‖ yang juga dicantumkan di dalam tuturan. Akun komunitas @politikkampus_ 

menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu ajaran yang salah, bahkan secara frontal dan 

langsung mencantumkan suatu agama. 

Pada tuturan (4), gaya bahasa sarkasme ditunjukkan dengan penggunaan diksi keok, 

babak belur, fitnah, penista agama, bacot doang gede. Tuturan (4) merupakan tanggapan 

mengenai suatu peristiwa perkelahian antar pendukung paslon. Dalam hal ini, tuturan (4) 
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bermaksud untuk menyindir dan mencela sikap dari salah satu pendukung paslon yang 

dianggap sebagai pengecut, karena menantang berkelahi duluan dan menyebar fitnah kalau 

dirinya dikeroyok. Bahkan, dalam tuturan secara frontal menyebutkan salah satu paslon 

dengan istilah atau sebutan si penista agama. 

Penggunaan gaya bahasa sarkasme pada tuturan (5) ditunjukkan dengan penggunaan 

diksi yang terdapat dalam tuturan, yakni si dungu, seorang Cina bermulut jamban, kelicikan 

si dungu. Dalam hal ini, penutur bermaksud menyindir  salah satu paslon yang di dalam 

tuturan disebut si dungu yang dianggap melindungi gubernur saat itu yang di dalam tuturan 

disebut si mulut jamban. Kata ‖dungu‖ dan ‖jamban‖ merupakan kata-kata yang bernilai 

negatif, apalagi ‖jamban‖ yang berarti suatu najis atau kotoran. Selain itu, di dalam tuturan 

juga mencantumkan kata seorang Cina yang secara frontal menyinggung suatu etnis.  

Keraf (2006:143) menjelaskan bahwa sarkasme adalah gaya bahasa yang selalu 

menyakiti hati dan kurang enak didengar karena mengandung kepahitan dan celaan yang 

getir. Artinya, sarkasme adalah gaya bahasa sindiran secara langsung yang bersifat kasar 

sehingga sangat berpotensi menyinggung atau menyakiti hati seseorang. Dengan demikian, 

tuturan (1), (2), (3), (4), dan (5) tersebut menggukanan gaya bahasa sarkasme karena sama 

sekali tidak mengandung basa-basi, bahkan menggunakan diksi yang bernilai negatif. 

Artinya, tuturan disampaikan secara langsung kepada objek yang dituju dengan 

menggunakan kata-kata yang kasar sehingga dapat menyakiti hati pihak-pihak tertentu. 

2) Majas Sinisme 

Penggunaan gaya bahasa sinisme dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

komunitas pendukung paslon ditemukan dalam tuturan berikut. 

(7) Muslim yang pilih ahok bukan tak percaya Almaidah 51, tapi karena tidak percaya Anies 

(GP3:18/04/17) 

(8) Hasil jual agama dapet DKI 1. Di Jakarta apapun bisa dijual (PK1:7/05/17) 

(9) AHY bilang jangan salah pilih Gubernur nyeselnya 5tahun. Gue mau kasih tau gue udah 

ketipu sama bapaknya selama 10 tahun (PP15:13/02/17) 

(10) Pekerjaan yang paling sulit adalah menasehati saudara muslim yang: 1. Jatuh cinta, 2. 

Mendukung Ahok (TL4:14/02/17) 

(11) Ketika kalian menangis junjungan kalian di penjara, Kami juga menangis ketika Kitab 

Suci kami dihina. (WI7:12/05/17) 
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Gaya bahasa sinisme pada tuturan (6) ditunjukkan dengan penggunaan kata-kata tidak 

pecaya Anies. Dalam hal ini, tuturan (6) bermaksud untuk menyatakan bahwa orang-orang 

muslim yang memilih Ahok bukan karena tidak mempercayai Almaidah ayat 51, melainkan 

karena tidak mempercayai Anies. Tuturan ini memang tidak menyampaikan maksud tuturan 

dengan kata-kata yang kasar, namun berisi tentang kesangsian terhadap Anies yang dianggap 

tidak dapat dipercaya sehingga terkesan sinis. 

Gaya bahasa sinisme pada tuturan (7) ditunjukkan dengan penggunaan kata-kata hasil 

jual ayat, di Jakarta apapun bisa dijual. Dalam hal ini, tuturan (7) terkandung maksud bahwa 

paslon-3 bisa memenangkan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan cara 

memanfaatkan surah Almaidah ayat 51. Tuturan ini memang tidak disampaikan dengan kata-

kata yang kasar, namun berisi kesangsian serta cemoohan mengenai kemenangan paslon-3 

dalam pilkada DKI Jakarta 2017 yang dianggap telah memanfaatkan surat Almaidah ayat 51. 

Demikian juga halnya dengan tuturan (8), gaya bahasa sinisme disampaikan dengan 

penggunaan kata-kata gue udah ketipu sama bapaknya selama 10 tahun. Tuturan (8) berisi 

tanggapan sinis si penutur terhadap pernyataan Agus yang mengatakan ‖jangan sampai salah 

memilih gubernur karena nanti akan menyesal selama limat tahun‖. Dalam hal ini, si penutur 

menanggapi pernyataan tersebut dengan menyindir balik dan menyatakan bahwa dia sudah 

tertipu selama sepuluh tahun masa jabatan ayahnya ketika menjabat sebagai presiden. 

Artinya, si penutur juga menyerang balik dengan mengungkapkan hal yang disesalkannya 

selama sepuluh tahun. Tuturan ini memang tidak menyampaikan maksud tuturan dengan 

kata-kata yang kasar, namun berisi tentang cemoohan serta kesangsian terhadap kinerja ayah 

penutur. 

Selanjutnya pada tuturan (9), gaya bahasa sinisme disampaikan dengan penggunaan 

kata-kata pekerjaan yang paling sulti, muslim yang mendukung Ahok. Penutur  

menyampaikan bahwa menasehati muslim yang mendukung Ahok adalah pekerjaan yang 

paling sulit. Si penutur mencemooh muslim yang mendukung Ahok seperti orang yang jatuh 

cinta, karena sama-sama dianggap buta dan tidak bisa untuk dinasehati. Selain itu kesangsian 
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atau kesinisan dalam tuturan ini tergambar dari pernyataan ‖pekerjaan paling sulit‖ yang 

mengisyaratkan begitu keras kepalanya muslim yang mendukung Ahok sehingga untuk 

menasehati mereka merupakan suatu hal mustahil atau pekerjaan yang sangat sulit. 

Penggunaan gaya bahasa sinisme pada tuturan (10) ditunjukkan melalui pernyataan 

pendukung Ahok menangis, Ahok dipenjara, dan  kitab suci kami dihina. Dalam hal ini, 

penutur menyindir pendukung Ahok yang menangis ketika Ahok yang sangat dijunjung oleh 

mereka divonis bersalah dan mendapatkan hukuman satu tahun kurungan penjara. Kesan sinis 

dalam tuturan (10) ini terlihat ketika si penutur membandingkan antara peristiwa Ahok 

dipenjara dengan penghinaan terghadap kitab suci. Artinya, penutur dalam tuturannya secara 

tersirat menekankan bahwa kitab suci jauh lebih penting dari pada Ahok, dan penghinaan 

terhadap kitab suci tentu lebih menyakitkan bagi kebanyakan umat muslim dibandingkan 

ketika seseorang divonis hukuman kurungan penjara.  

Dari penjelasan sebelumnya,  dapat disimpulkan bahwa tuturan (6), (7), (8), (9), dan 

(10) di atas menggukanan gaya bahasa sinisme karena walaupun si penutur tidak 

menyampaikan maksud tuturan dengan kata-kata yang kasar, namun tuturan-tuturan tersebut 

beberisi tentang kesangsian serta cemoohan mengenai sesuatu dan terkesan sinis. Hal tersebut 

didukung oleh Keraf (2006:143) bahwa suatu sindiran yang berbentuk kesangsian yang 

mengandung ejekan terhadap keihklasan atau ketulusan hati yang bertujuan untuk 

menekankan, mencemooh, atau mengancam maksud/gagasan sehingga terkesan sinis. 

3)  Majas  Ironi 

Penggunaan gaya bahasa sinisme dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

komunitas pendukung paslon ditemukan dalam tuturan berikut. 

(12) Kita pilih gubernur baru, tapi bukan yang baru belajar jadi gubernur. (GP4:18/04/17) 

(13) Kalo dipersulit pas mau nyoblos, bilang aja mau nyoblos Anies-Sandi. Tapi pas dibilik 

suara, coblos nomor 2. (GP5:18/04/17) 

(14) Jika ngaji dan bela kehormatan Ulama dan Islam dicap Radikal, tolong masukkan 

nama gue dalam kaum radikal tersebut. (WI10:6/05/17) 

(15) Emosional sekali pendukung Ahok. Nyanyi gugur bunga, mata berkaca-kaca, dan ada 

yang nangis sejadi-jadinya. Pas nasi bungkus dateng normal lagi. (WI5:13/05/17) 

(16) Maling ayam 3 tahun penjara, Penista Agama? (WI16/21/04/17) 
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Gaya bahasa ironi adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna 

atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Dalam hal 

ini, tuturan (11) sebenarnya tidak sekedar memberitahukan bahwa dalam pilkada DKI Jakarta 

kita akan memilih gubernur baru, namun secara tersirat dibalik tuturan yang seolah-olah 

hanya sekedar himbauan atau pembeitahuan itu, terdapat maksud sindiran terhadap paslon 

tertentu  yang dianggap  kurang kompeten karena belum perpengalaman menjadi gubernur. 

Hal tersebut tergambar pada frasa ‖baru belajar jadi gubernur‖. 

Demikian juga halnya dengan tuturan (12) bahwa jika dilihat dari rangkaian kata-

katanya secara tersurat, seolah-oleh hanya bermaksud untuk menghimbau agar  masyarakat 

mendukung paslon tertentu. Namun, dibalik tuturan yang hanya sekedar himbauan, terdapat 

maksud tersirat yakni ingim menyindir atau menyampaikan bahwa palon tertentu bermain 

curang dengan panitia pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut tergambar dari pernyataan ‖bilang 

saja mau nyoblos Anies-Sandi‖. 

Tuturan (13) dan (14) juga menggunakan gaya bahasa ironi karena menyatakan 

sesuatu dengan makna atau maksud yang disampaikan berlainan dari apa yang terkandung 

dalam rangkaian kata-katanya. Jika dilihat dari rangkaian kata-katanya secara tersurat, pada 

tuturan (13) si penutur seolah-olah memang meminta agar namanya dimasukkan ke dalam 

kelompok radikal.  Namun dibalik pernyataan ‖tolong masukkan nama gue ke dalam 

kelompok radikal‖,  terdapat maksud tersirat dari si penutur yang ingin menyampaikan bahwa 

kelompok yang dicap sebagai kelompok radikal tersebut bukanlah kelompok yang buruk, 

melainkan kelompok yang baik yakni orang-orang yang menjalankan suatu kewajiban 

sebagai umat muslim. Begitu juga halnya dengan tuturan (14), dibalik pernyataan yang 

menyatakan bahwa pendukung salah satu paslon sangat emosional dan menangis karena 

paslonnya dipenjara, sebenarnya si penutur ingin menyampaikan bahwa tangisan pendukung 

paslon tersebut hanyalah tangisan pura-pura. Hal tersebut tersirat dari pernyataan ‖pas nasi 

bungkus dateng normal lagi‖. 
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Tuturan (15) menggunakan gaya bahassa ironi karena menyatakan sesuatu dengan 

makna atau maksud yang disampaikan berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian 

kata-katanya. Jika dilihat dari rangkaian kata-katanya secara tersurat, si penutur seolah-olah 

hanya ingin bertanya tentang berapa hukuman menistakan agama. Namun dibalik pertanyaan 

tersebut sebarnya terdapat maksud tersirat bahwa sipenutur menuntut hukuman yang lebih 

lama untuk pelaku penistaan agama. Hal tersebut tersirat dari pernyataan ‖Maling ayam 3 

tahun penjara‖ 

4)   Majas  Antifrasis 

Penggunaan gaya bahasa antifrasis dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 

oleh komunitas pendukung paslon ditemukan dalam tuturan berikut. 

(17) Mantan menteri pendidikan ini mengajarkan fungsi meja itu buat duduk, begitu 

pandainya beliau sampai lupa jaga attitude (PC6:28/04/17). 

 

Tuturan (16) menggunakan gaya bahasa sindiran antifrasis. Antifrasis adalah sebuah 

gaya bahasa sindiran yang menggunakan kata atau kelompok kata yang memiliki arti yang 

berlawanan. Hal tersebut ditunjukkan melalui penggunaan diksi begitu pandainya. Dalam hal 

ini, si penutur menggunakan kata ‖pandai‖  yang sebenarnya berlawanan dengan maksud si 

penutur. Tuturan (21) sebenarnya menyindir atau mencemooh tindakan mantan menteri 

pendidikan yang duduk di atas meja dan dianggap sebagai suatu sikap yang bodoh dan tidak 

beretika. Antifrasis akan diketahui dengan jelas bila pembaca atau pendengar menegatahui 

atau dihadapkan pada kenyataan bahwa yang dikatakan itu adalah sebaliknya. Dalam hal ini, 

kenyataan tersebut dijelaskan dari pernyataan yang mengatakan ‖Mantan menteri pendidikan 

ini mengajarkan fungsi meja itu buat duduk‖, serta akun komunitas politikcrazy.id juga 

memuat foto peristiwa ketika Anies duduk di atas meja. 

b.  Penggunaan Jenis Tindak Tutur oleh Komunitas Pendukung Paslon  

Dari 102 komentar yang mengandung kekerasan verbal, ditemukan empat jenis tindak 

tutur yang digunakan oleh para komunitas paslon, yaitu ekspresif, direktif, komisif, dan 
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asertif. Komentar berjenis ekspresif ditemukan sejumlah 77 data,  yang disampaikan dengan 

bentuk menyindir, mengumpat, menghujat, mengecam, mengeluh, mencemooh, dan 

mengkritik. Tindak tutur direktif ditemukan sejumlah 14 data, ynag disampaikan dengan 

bentuk menuntut, memperingatkan, mengarahkan, menghimbau dan mempengaruhi. Tindak 

tutur komisif sebanyak 3 data,  yang disampaikan dalam bentuk mengancam. Tindak tutur 

asertif  8 data, yang disampaikan dalam bentuk ungkapan menyatakan dan melaporkan. 

Dari rincian data tersebut terlihat bahwa, jenis tindak tutur yang digunakan dominan  

pada tuturan ekspresif. Artinya, wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 dikomentari oleh 

komunitas pendukung paslon dengan tujuan mulai dari menyindir, mengumpat, mengecam, 

mencemooh, mengeluh, mengkritik sampai pada tahap menghujat. Jika dikaitkan dengan 

teori skala kesantunan berbahasa, maka tuturan mengenai wacana politik pilkada DKI Jakarta 

2017 oleh komunitas pendukung paslon dapat dikategorikan tidak santun. Tuturan yang 

disampaikan dengan tujuan menyindir, mengumpat, mengecam, mencemooh, mengeluh, 

mengkritik serta sampai pada tahap menghujat, dianggap sangat berpotensi mengancam 

katerjatuhan muka, baik muka postif maupun muka negatif. Hal ini sesuai dengan skala 

kesantunan berdasarkan nosi keterancaman muka (postif dan negatif). Karena menurut 

Brown dan Levinson (1987:62) tindakan-tindakan yang mengancam muka negatif adalah 

ungkapan mengenai kebencian, kemarahan, perintah, peringatan, ancaman, dan lain 

sebagainya. Sedangkan tindakan-tindakan yang mengancam muka postif adalah ungkapan 

kritik, tindakan merendahkan atau yang mempermalukan, keluhan, dan kemarahan, dakwaan, 

penghinaan, dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, tuturan yang dapat mempermalukan lawan tutur atau sangat 

berpotensi mengancam muka, baik muka postif maupun muka negatif serta menggunakan 

tindak tutur dalam bentuk ungkapan negatif seperti di atas termasuk ke dalam bentuk 

kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan 

kata-kata yang diucapkan dan ditulis, berupa memaki, menyindir, sumpah serapah, 

mengancam, serta mengeluarkan kata-kata kasar (Astuti, 2013:45). Lebih lanjut ia 
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menekankan bahwa apapun definisi kekerasan, baik berdimensi pastisipatif (melibatkan relasi 

pelaku atau korban), maupun berdimensi tunggal (tidak melibatkan relasi pelaku dan korban), 

kekerasan berdampak melukai fisik maupun batiniah (Astuti, 2007:14). 

1)   Tindak Tutur Ekspresif 

Penggunaan tindak tutur ekspresif dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 

oleh komunitas pendukung paslon ditemukan dalam tuturan berikut. 

(18) Eh kunyuk, itu namanya Ahok lagi kerja! (PP10:28/02/17). 

(19) Hanya karena minoritas semua pengorbanan dan kebaikan yang kita lakukan itu kalah 

hokum karena keadilan diintervensi oleh ormas radikal.!! (PC1:10/05/17) .  

(20) Memimpin menghadirkan rasa aman, bukan dikejar dengan rasa takut 

(TL10:13/02/17). 

(21)  ―Kalau terima langsung massa aksi 313, Presiden nggak bisa kerja‖ Kenapa kalo ngurus 

Kambing ada waktu ya? Pak, sebenarnya bapak kerja untuk kambing, apa buat rakyat 

si? (WI29:05/04/17) 

(22) Ahok Murka Disebut kafir di Persidangan. Terus maunya di sebut Ustadz gitu? 

Yeeeeehhh kaleng khong guan! (DF8:29/01/17)   

 

Data  (17) merupakan tindak tutur ekspresif dalam bentuk mengumpat. Tuturan 

tersebut diartikan sebagai bentuk mengumpat karena pada tuturan tersebut memuat kata atau 

diksi eh, kunnyuk yang mengarah kepada umpatan terhadap suatu hal yang disebutkan dalan 

tuturan tersebut. Dalam hal ini berdasarkan konteksnya, umpatan penutur ditujukan kepada 

Fahri Hamzah yang sebelumnya menyatakan bahwa kegiatan Ahok meresmikan masjid dan 

kesana-kemari menggunting pita merupakan kampanye terselubung menjelang putaran 

pilkada DKI Jakarta 2017.  

 Data (18) merupakan tindak tutur ekspresif dalam bentuk ungkapan mengeluh karena 

si penutur mengungkapkan keberatan atau keluhan mengenai sesuatu. Dalam hal ini, penutur 

menyampaikan keluhan mengenai hukum keadilan di Indonesia. Penutur menganggap 

pengorbanan dan kebaikan yang dilakukan oleh kaum minoritas tidak akan ada artinya.  Pada 

tuturan tersebut bentuk ungkapan mengeluh ditandai dengan pernyataan ‖hanya karena 

minoritas” sebagai ekspresi keluhan, dan ‖pengorbanan dan kebaikan yang kita lakukan itu 

kalah hukum‖ sebagai bentuk sesuatu yang dikeluhkan atau disesalkan. 
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Tuturan ekspresif pada data (19) diartikan sebagai bentuk kritikan karena tuturan 

tersebut menyatakan sebuah penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu. Dalam hal ini, penutur 

menyampaikan kritikan mengenai sikap kepemimpinan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta 

yang dianggap memiliki sikap otoriter yang memberikan rasa takut terhadap rakyat atau 

bawahannya. Hal tersebut ditandai dengan pernyataan ‖Memimpin menghadirkan rasa 

aman” sebagai bentuk evaluasi atau kritikan, dan ‖bukan dikejar dengan rasa takut” sebagai 

sesuatu hal yang perlu diperbaiki atau dievaluasi. 

Lalu data (20) merupakan tindak tutur ekspresif dalam bentuk ungkapan menyindir. 

Tuturan tersebut diartikan sebagai bentuk sindiran karena menyatakan sebuah evaluasi 

terhadap suatu hal dengan cara tidak langsung atau dengan menyinggung hal lain. Dalam hal 

ini, penutur menyampaikan sindiran terhadap Presiden Jokowi yang tidak bisa menerima 

langsung aksi demo 313. Bentuk sindiran tersebut ditandai dengan pernyataan ‖Kalau terima 

langsung massa aksi 313, Presiden nggak bisa” dan ‖kalo ngurus Kambing ada waktu‖ 

sebagai hal yang perlu dievaluasi, serta pernyataan ‖sebenarnya bapak kerja untuk kambing, 

apa buat rakyat si?‖ sebagai bentuk sindiran yang tidak langsung. 

Data (21) merupakan tindak tutur ekspresif dalam bentuk ungkapan mencemooh 

karena tuturan tersebut menyampaikan penilaian atau tanggapan terhadap sesuatu dalam 

bentuk ungkapan cemoohan dengan pernyataan ‖Terus maunya di sebut Ustadz gitu?” dan 

‖Yeeeeehhh kaleng khong guan!‖. Dalam hal ini, penutur mencemooh sikap Ahok yang 

marah dikatakan kafir saat di persidangan. 

2)  Tindak Tutur Direktif 

Penggunaan tindak tutur direktif dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

komunitas pendukung paslon ditemukan dalam tuturan berikut. 

(23) Dipimpin Lee Kuan Yew pribumi melayu Singapura tergusur dari semua sisi. Belajarlah 

dari nasib pribumi Melayu Singapura (TL1:24/02/17). 

(24) Mau pilih Paslon 3? Dijamin tidak menyelesaikan masalah, justru menambah 

masalah baru (PK7:18/04/17). 

(25) Agamaku adalah kekuatanku maka janganlah engkau salahkan kitabku (TL5:07/02/17). 
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(26) Kata Mereka Jika pilih Ahok haram karena kafir, coblos saja Djarot dia muslim, haji 

pula. Kata Kita,  Mie ayam juga halal tapi kalau dicampur minyak babi tetap saja 

haram (WI23:06/04/17). 

(27) Pak Presiden... Jika kau takut bila penista Alquran dipenjara rahasiamu aka terbongkar, 

lebih baik … kau hokum mati saja si penista agama itu! (DF2:1/04/17). 

 

Data (22) merupakan tindak tutur direktif dalam bentuk ungkapan menghimbau. 

Dalam hal ini, penutur menghimbau rakyat peribumi Indonesia untuk memetik pelajaran dari 

pribumi Melayu Singapura yang mengalami penggusuran ke berbagai sisi karena dipimpin 

oleh seorang Tionghoa. Hal tersebut ditandai dengan himbauan yang ditujukan kepada 

masyarakat Jakarta. 

Jenis tuturan direktif pada data (23) disampaikan dalam bentuk ungkapan 

mempengaruhi. Tujuan seseorang menggunakan bentuk ungkapan mempengaruhi adalah 

untuk menjadikan orang lain ikut meyakini apa yang diyakininya. Dalam hal ini, penutur 

ingin mempengaruhi keyakinan petutur yang ingin memilih paslon 3, yang  ditandai dengan 

pernyataan ‖Mau pilih paslon 3?‖ sebagai sesuatu keyakinan yang akan dipengaruhi atau 

diluruskan, serta pernyataan ‖Dijamin tidak menyelesaikan masalah, justru menambah 

masalah baru”. sebagai bentuk keyakinan yang harus diikuti oleh petutur. 

Data (24) merupakan tindak tutur direktif dalam bentuk ungkapan memperingatkan 

yang berisi peringatan untuk suatu hal dan apa yang harus dilakukan untuk mengindahkan 

peringatan tersebut. Dalam hal ini, penutur memperingatkan petutur (masyarakat Jakarta) 

untuk tidak menyalahkan kitab suci yang merupakan pedomaannya sebagai umat beragama. 

Hal tersebut ditandai dengan pernyataan ‖Agamaku adalah kekuatanku‖ sebagai bentuk 

peringatan atau hal yang harus diingat, dan pernyataan ‖janganlah engkau salahkan kitabku‖ 

sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk mengindahkan peringatan tersebut. 

Komentar pendukung paslon pada data (25) merupakan jenis tindak tutur direktif 

dalam bentuk mengarahkan. Seseorang memberikan arahan biasanya bertujuan untuk 

meluruskan sesuatu sehingga orang yang diajak berkomunikasi mengetahui apa yang 

seharusnya dilakukan. Dalam hal ini, sesuatu yang perlu diluruskan adalah mengenai memilih 

Djarot yang ditandai dengan pernyataan Kata Mereka, Jika pilih Ahok haram karena kafir, 
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coblos saja Djarot dia muslim, haji pula, sedangkan bentuk pengarahan ditandai dengan 

pernyataan Kata Kita, Mie ayam juga halal tapi kalau dicampur minyak babi tetap saja 

haram. 

Data (26) merupakan tindak tutur direktif dalam bentuk menuntut.  Dalam hal ini, 

penutur menuntut agar  Presiden Jokowi segera menghukum mati penista agama. Hal tersebut 

ditandai dengan pernyataan Jika kau takut  dan Kau hokum mati saja penista agama itu 

sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh petutur atau Presiden Jokowi. 

3)  Tindak Tutur Komisif 

Penggunaan tindak tutur komisif dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

komunitas pendukung paslon ditemukan dalam tuturan berikut. 

(28) Siapa  yang berusaha merongrong NKRI, berhadapan dengan kami  (PK10:04/04/17).  

(29) Silahkan anda jadikan ahok sebagai nabi kalian. Tapi jangan sekali-sekali nodai Islam dan 

perjuangan Umat Islam. Atau kamu akan kami habisi dengan cara kami 

(DF3:01/04/17).  

 

 Data  (27) dan (28) merupakan tuturan dengan jenis tindak tutur dalam bentuk 

ungkapan mengancam. Tuturan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk ancaman karena si 

penutur memberi peringatan namun juga menyampaikan sebuah konsekuensi yang akan 

terjadi. Pada tuturan (27), bentuk ungkapan mengancam ditandai dengan pernyataan Siapa 

yang merongrong sebagai bentuk peringatan, dan pernyatan ‖berhadapan dengan kami 

sebagai bentuk konsekuensi yang akan terjadi. Pada tuturan (28), bentuk ungkapan 

mengancam ditandai dengan pernyataan  jangan sekali-sekali nodai Islam dan perjuangan 

Umat Islam sebagai bentuk peringatan, dan pernyatan Atau kamu akan kami habisi dengan 

cara kami sebagai bentuk konsekuensi yang akan terjadi.  

4)   Tindak Tutur Asertif 

Berikut ini penggunaan tindak tutur asertif dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 

2017 oleh komunitas pendukung paslon. 
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(30) Paslon 3 ibarat pengepul rongsokan. Ada koruptor, ormas radikal, kaum sumbu 

pendek, bahkan mantan bos prostitusi kalijodoh (GP2:18/04/17). 

(31) Media pun akan disuap semua demi memberikan opini paslon 3 yang menang 

(PK7:18/04/17). 

(32) Hanya kecurangan yang bisa memenangkan Anies-Sandi (PK8:15/04/17). 

(33) Pendukung Anies Sandi Baswedan adalah: 1. Rizieq Shihab terlapor kasuss pencabulan. 2. 

Tommy Suharto, terpidana kasus pembunuhan. 3. Fachrurrozi Gubernur tandingan FPI. 

Begundal mainnya sama begundal (PK6:20/04/17). 

(34) Kemesraan Anies, Khilafah, Radikalisme, dan Terorisme. (GP6:18/04/17) 

 

Data (29) merupakan tuturan berjenis asertif dalam bentuk ungkapan menyatakan. 

Dalam hal ini, pendukung paslon memberi pernyataan bahwa paslon-3 ibarat pengepul 

rongsokan. Hal tersebut ditandai dengan pernyataan Paslon 3 ibarat pengepul rongsokan 

serta Ada koruptor, ormas radikal, kaum sumbu pendek, bahkan mantan bos prostitusi 

kalijodoh. Pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan 

kebenarannya oleh penutur. 

Tuturan menyatakan pada data (30) bertujuan ingin memberi pernyataan bahwa 

paslon-3 pasti akan menyuap media untuk memberikan atau menyebarkan opini bahwa 

paslon-3 yang memenangkan pilkada DKI Jakarta 2017. Hal tersebut ditandai dengan 

pernyataan Media pun akan disuap yang belum tentu sebagai sesuatu yang bisa  

dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh para pendukung paslon tersebut.. 

Demikian juga halnya pada data (31) merupakan tuturan  asertif dalam bentuk 

ungkapan menyatakan. Dalam hal ini, penutur ingin memberi pernyataan bahwa jika Anies-

Sandi memenangkan pilkada DKI Jakarta 2017 itu sudah dipastikana karena kecurangan. Hal 

tersebut ditandai dengan pernyataan  Hanya kecurangan.  

Tuturan asertif dalam data (32) disampaikan dalam bentuk ungkapan menyebutkan. 

Dalam hal ini, penutur menyebutkan satu persatu mengenai pendukung Anies yang 

disebutkan sebagai orang-orang yang bercitra diri tidak baik atau tercela. Hal tersebut 

ditandai dengan pernyataan Rizieq Shihab terlapor kasus pencabulan, Tommy Suharto 

terpidana kasus pembunuhan, serta Fahrurrozi gubernur tandingan FPI. Padahal, pernyataan 

tersebut sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penutur. 
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Demikian juga halnya dengan data (33) juga merupakan jenis tindak tutur asertif 

dalam bentuk melaporkan. Dalam hal ini, penutur melaporkan mengenai kemesraan Anies 

dengan paham-paham tertentu. Hal tersebut ditandai dengan pernyataan Kemesraan Anies, 

Khilafah, Radikalisme, dan Terorisme.  

 

c.  Penggunaan Strategi Bertutur oleh Komuitas Pendukung Paslon 

Penggunaan strategi bertutur dalam komentar pendukung paslon juga berada 

kekerasan verbal yang tinggi. Dari 102 data yang dikumpulkan, ditemukan empat jenis 

penggunaan strategi bertutur yang digunakan oleh para pendukung paslon, strategi bertutur 

terus terang tanpa basa-basi (TTBB) 64 data, bertutur terus terang dengan basa-basi 

kesantunan negatif (TBKN) 17 data, bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan positif 

(TBKP) 9 data, dan bertutur samar-samar (TSS) 12 data.  

Dari rincian tersebut terlihat bahwa, strategi bertutur yang digunakan didominasi atau 

berpusat pada strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi. Artinya, tuturan dalam wacana 

politik pilkada DKI Jakarta tahun 2017 oleh komunitas pendukung paslon sangat berpotensi 

mengancam muka, karena diungkapkan  atau diekspresikan dengan bebas tanpa 

memperhitungkan orang  tersinggung, bahkan tanpa memikirkan  efek samping dari 

pengungkapannya itu. 

Jika dikaitkan dengan teori skala kesantunan berbahasa, tuturan mengenai wacana 

politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh komunitas pendukung paslon dapat dikategorikan tidak 

santun. Tuturan yang disampaikan dengan startegi bertutur terus terang tanpa basa-basi sudah 

pasti bersifat langsung dan sangat mengancam muka pihak yang ditujunya, baik positif 

maupun negatif. Hal ini diperkuat dengan rumusan skala kesantunan oleh Bulm-Kulka (Amir, 

dkk., 2006:14) ‖Semakin langsung Anda menyampaiakan tuturan, maka semakin tidak santun 

ungkapan Anda; namun semakin tidak langsung Anda menyampaikan tuturan, maka semakin 

santun ungkapan Anda‖. 
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Tuturan yang disampaikan secara langsung tanpa basa-basi menjelaskan posisi 

penutur yang ingin mendominasi tuturan atau ingin menyampaikan maksudnya secara jelas. 

Apalagi jika dalam konteksnya, tuturan disampaikan kepada orang atau pihak yang belum 

dikenal atau tidak dekat, sehingga mengakibatkan tuturan diinterprestasikan sebagai perintah 

atau paksaan.  

Tuturan yang disampaikan secara langsung tanpa basa-basi serta diinterprestasikan 

sebagai bentuk perintah atau paksaan termasuk ke dalam bentuk kekerasan verbal. Hal ini 

juga disampaikan oleh Astuti (2013: 44) bahwa di dalam kekerasan terkandung unsur 

dominasi yang mewujud dalam berbagai bentuk, antara lain  fisik, verbal, moral, psikologis, 

atau melalui gambar. Dalam penelitian ini, komentar para pendukung paslon tidak hanya 

disampaikan secara verbal dalam bentuk tulisan tetapi juga disertai dengan bentuk karikatur 

dan gambar-gambar lainnya. 

1)   Strategi Bertutur Terus Terang tanpa Basa-Basi  

Penggunaan satrategi bertutur terus terang tanpa basa-basi (TTBB) dalam wacana 

politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh komunitas pendukung paslon ditemukan dalam data 

(34), (35), (36), (37) dan (38) berikut ini. 

(35) Paslon 3 ibarat pengepul rongsokan. Ada koruptor, ormas radikal, kaum sumbu 

pendek, bahkan mantan bos prostitusi kalijodoh (GP2:18/04/17)  

(36) Sakit jiwa kalau ada yang bilang, Program Anies lebih baik dari Ahok soal rumah untuk 

rakyat miskin (PP12:26/02/17) 

(37) Otak sama bacot udah gak nyambung, malu dong sebagai menteri pendidikan apkiran. 

#ANIESCAGUBBANYAKBACOT (PP5:28/03/17) 

(38) Karena terlalu sibuk untuk berkampanye hitam dan politik uang, Tim Ahok sampai 

lupa untuk meminta izin ke PANWASLU (TL6:08/04/17) 

(39) Ahok dihujat mereka marah, Al-Quran dihina mereka diam, Padahal mereka Islam. 

Inilah yang disebut munafik, mereka lupa saat mati akan bertemu ALLAH bukan Ahok. 

(WI20:16/04/17) 

Komentar para pendukung paslon dalam data  (34)  merupakan tuturan yang 

menggunakan startegi  TTBB karena menyampaikan maksud secara langsung tanpa ada 

upaya mengurangi pembebanan. Dalam hal ini, penutur menyatakan bahwa paslon-3 

didukung oleh orang-orang yang tidak baik, bahkan tidak bermoral, dan lain-lainnya. 
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Ungkapan koruptor, ormas radikal, kaum sumbu pendek, bahkan bos prostitusi, menunjukkan 

bahwa komentar tersebut memang disampaikan dengan langsung dan lugas tanpa ada upaya 

mengurangi pembebanan  bagi pendukung paslon yang berkomentar.  

Komentar pendukung paslon pada data (35)  merupakan tuturan yang menggunakan 

startegi  TTBB. Dalam komentar tersebut, pendukung paslon mengklaim bahwa orang yang 

mengatakan kalau program Anies lebih baik dari program Ahok mengenai rumah untuk 

rakyat miskin hanyalah orang yang sakit jiwa. Ungkapan sakit jiwa pada data tersebut, 

menunjukkan bahwa komentar tersebut memang disampaikan dengan langsung dan lugas 

tanpa ada upaya mengurangi pembebanan oleh si penutur. 

Demikian juga halnya dengan komentar pada data (36),  juga merupakan tuturan yang 

menggunakan startegi  TTBB karena disampaikan secara langsung bahwa Anies adalah orang 

yang hanya banyak membual, bahkan bisa dikatakan antara omongan dan realita sudah tidak 

sinkron lagi. Ungkapan banyak bacot, anies cagub banyak bacot, sudah menunjukkan bahwa 

komentar tersebut memang disampaikan dengan langsung dan terkesan kasar tidak adanya 

upaya mengurangi pembebanan oleh yang berkomentar. 

Selanjutnya, tuturan (37) juga   merupakan tuturan yang menggunakan startegi  TTBB 

karena menyampaikan maksud tuturan secara langsung tanpa ada upaya mengurangi 

pembebanan. Dalam hal ini, penutur menyampaikan bahwa paslon-3 sangat sibuk melakukan 

kampanye hitam dan politik uang, bahkan sampai melupakan kewajiban untuk meminta izin 

ke Panwaslu. Ungkapan langsung secara tersurat tentang kampanye hitam dan politik uang, 

menunjukkan bahwa tuturan komentar tersebut memang disampaikan dengan langsung dan 

frontal. 

Terakhir, komentar pada data (38) juga merupakan tuturan yang menggunakan 

startegi  TTBB. Dalam hal ini, penutur ingin menyampaikan bahwa orang Islam yang sangat 

menjungjung tinggi Ahok bahkan lebih tinggi dari kitab sucinya sendiri adalah orang-orang 

munafik yang lupa bahwa dia akan mempertanggungjwabkan perbuatannya itu di depan 
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Allah. Ungkapan munafik, menunjukkan bahwa komentar tersebut disampaikan dengan 

langsung dan frontal tanpa ada upaya mengurangi pembebanan oleh si penutur sama sekali. 

2)  Strategi Bertutur Kesantunan Negatif  

Berikut ini adalah penggunaan satrategi bertutur terus terang dengan basa-basi 

kesantunan negatif (KN) dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh komunitas 

pendukung paslon ditemukan dalam data berikut ini. 

(40) Mau Jakarta dipimpin sama yang berteman dengan pelaku makar, xteroris, pelaku cabul? 

(PP1:19/04/17). 

(41) Agamaku adalah kekuatanku maka janganlah engkau salahkan kitabku (TL5:07/02/17). 

(42) Ketika kalian menangis junjungan kalian di penjara, Kami juga menangis ketika Kitab Suci 

kami dihina (W17:12/05/17). 

(43) Biarkan bani serbet kirim bunga sendiri, bikin kata-kata sendiri, bahagia sendiri, 

viralin sendiri. Yang penting kita ketawain bersama-sama hahahaha (WI11:27/04/17). 

(44) Renungan untuk Ahoker Muslim. Ahok dihina kalian ga terima dan langsung marah tetapi 

Alquran dihina kalian diam dan biasa saja. Sepertinya ada yang salah dengan otak dan 

hati kalian (DF1:01/04/17). 

Komentar yang disampaian pada data (39)  menggunakan strategi  TTKN karena pada 

tuturan tersebut si penutur berupaya untuk menjaga muka negatif. Dalam hal ini, maksud 

penutur untuk mempengaruhi pembaca agar tidak memilih paslon-3 tidak secara langsung 

disampaikan dalam tuturan melainkan dengan menggunakan kalimat tanya. Penggunaan 

kalimat tanya dalam tuturan, sudah merupakan upaya dalam menjaga muka positif karena 

meminimalkan paksaan terhadap orang lain. Hal tersebut juga ditandai dengan penggunaan 

kata ajakan Mau sehingga komentar tersebut tidak diartikan sebagai bentuk paksaan. 

Komentar pada data  (40)  menggunakan startegi kesantunan negatif  karena pada 

tuturan tersebut, si penutur juga telah berupaya untuk menjaga muka negatif. Maksud penutur 

melarang orang lain untuk tidak menyalahkan kitab sucinya disampaikan dengan 

menggunakan pagar terlebih dahulu, yaitu Agamaku adalah kekuatanku, yang diibaratkan 

sebagai pagar yang digunakan untuk menjaga muka negatif. 

Demikan juga halnya dengan komentarpada data (41) juga menggunakan startegi  

kesantunan negatif karena pada tuturan tersebut, si penutur juga telah berupaya untuk 

menjaga muka negatif dengan menggunakan pagar terlebih dahulu. Dalam hal ini, ungkapan  
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Ketika kalian menangis junjungan kalian di penjara diibaratkan sebagai pagar yang 

digunakan untuk menjaga muka negatif. 

Komentar pada data (42)  penggunaan strategi  kesantunan negatif ditandai dengan 

penggunaan kata Biarin dan kita sehingga komentar tersebut tidak diartikan sebagai bentuk 

paksaan, dan membiarkan keinginan seseorang agar dirinya bebas melakukan apa saja yang 

disenanginya atau tidak diganggu oleh orang lain. 

Sama halnya dengan komentar pada data tuturan (43) juga menggunakan startegi  

TTKN karena pada komentar tersebut para pendukung paslon telah berupaya menjaga muka 

negatif dengan menggunakan pagar terlebih dahulu. Dalam hal ini, ungkapan  Renungan untuk 

Ahoker Muslim dan  Ahok dihina kalian ga terima dan langsung marah diibaratkan sebagai pagar 

yang digunakan untuk menjaga muka negatif. 

3)  Terus Terang Kesantunan Positif  

Penggunaan strategi bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan positif (KP) 

dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh komunitas pendukung paslon ditemukan 

dalam data berikut ini. 

(45) Muslim yang pilih ahok bukan tak percaya Almaidah 51, tapi karena tidak percaya Anies 

(GP3:18/04/17). 

(46) Kita pilih gubernur baru, tapi bukan yang baru belajar jadi gubernur (GP4:18/04/17). 

(47) Maju Kotanya seharusnya Bahagia Warganya. Jangan lagi ada gubernur yang tukang 

gusur (TL12:28/12/16). 

(48) Pemerintah China mengancam mau narik semua warga China. Itu bukan ngancam tapi 

solusi terbaik! Ane Ikhlas dah!! Mau dibantuin untuk beres-beres gak? Hubungi Ane 

ya...!! (WI2:16/05/17). 

(49) Jika ngaji dan bela kehormatan Ulama dan Islam dicap Radikal, tolong masukkan nama gue 

dalam kaum radikal tersebut (WI10:06/05/17). 

Pada data (44) komentar disampaikan dengan strategi  kesantunan positif dengan 

tujuan menjaga muka positif orang atau pihak yang dituju.  Dalam hal ini, si penutur ingin 

meluruskan pemikiran orang-orang yang menganggap bahwa muslim yang mimilih Ahok 

bukan karena tidak mengindahkan Almaidah 51, melainkan karena muslim tersebut memang 

tidak percaya kepada Anies. Upaya penutur dalam meluruskan hal tersebut, sebagai bentuk 
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upaya dalam menjaga muka positif yaitu dengan menggunakan substrategi yakni 

‗menghindari ketidaksetujuan‘. 

Komentar pada data (45) menggunakan startegi  kesantunan positif ditandai dengan 

keinginannya menyampaikan sesuatu yang baik bagi dirinya serta baik juga untuk petutur.  

Hal tersebut terlihat dari penggunaan kata ‖kita‖. Penggunaan kata kita merupakan sebagai 

bentuk upaya dalam menjaga muka positif yaitu dengan menggunakan substrategi yakni 

menggunakan penanda identitas kepada kelompok yang sama, menegaskan ‗kesamaan latar‘, 

serta menyatakan bahwa pengetahuan dan perhatian penutur adalah sama dengan 

pengetahuan dan perhatian petutur. 

Pada data (46), penggunaan strategi  kesantunan positif ditandai dengan keinginan si 

penutur  untuk menyampaikan bahwa komentarnya baik bagi dirinya serta baik juga untuk 

petutur (warga Jakarta).  Hal tersebut terlihat dari penggunaan kata seharusnya Bahagia 

Warganya dan Jangan lagi ada sebagai bentuk upaya dalam menjaga muka positif yaitu 

dengan menggunakan substrategi ‗menawarkan‘ serta menjadikan optimis. 

Begitu juga dengan data (47), komentar yang disampaikan menggunakan strategi 

kapan Ane Ikhlas dah sebagai bentuk upaya dalam menjaga muka positif yaitu dengan 

menggunakan substrategi ‗mencari kesepakatan‘ serta ‗menghindari ketidaksetujuan‘. 

4) Strategi Bertutur  Samar-samar 

Penggunaan strategi bertutur samar-samar (TSS) oleh komunitas pendukung paslon 

sehubungan dengan wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat dilihat pada data berikut 

ini. 

(50) Jualan retorika emang asoy (GP12:16/04/17) 

(51) Masuk penjara lebih terhormat daripada lari dari PC proses hukum (PC3:09/05/17) 

(52) Dipimpin Lee Kuan Yew pribumi melayu Singapura tergusur dari semua sisi. Belajarlah 

dari nasib pribumi melayu Singapura. (TL1:24/02/17) 

(53) Emosional sekali pendukung Ahok. Nyanyi gugur bunga, mata berkaca-kaca, dan ada 

yang nangis sejadi-jadinya. Pas nasi bungkus dateng normal lagi. (WI5:13/05/17) 

(54) Maling ayam 3 tahun penjara, Penista Agama? (WI16:20/04/17) 

Pada data (49) penyampain komentar menggunakan strategi samar-samar dengan 

tujuan  menyampaikan maksud dengan cara tidak langsung dan dengan membiarkan lawan 
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tutur memutuskan bagaimana menafsirkan tuturan yang disampaikan. Pada data tersebut, 

sebenarnya maksud penutur adalah untuk menyindir atau mencomooh tentang paslon atau 

pendukung paslon yang hanya bisa beretorika semata (pandai berbicara) tanpa diiimbangi 

dengan pertanggungjawaban mengenai apa yang dikatakan. Dalam hal ini, komentar 

disampaikan dengan menggunakan substrategi menyindir ‗menyatakan maksud dengan cara 

yang berlawanan‘. Secara tersurat komentar tersebut  diartikan sebagai memberi pujian serta 

mengindahkan tindakan menjual retorika (kemampuan berbicara manis atau indah). Namun, 

dibalik itu penutur menyembunyikan konotasi nyata dari tuturan tersebut. Berdasarkan 

kelompok strategi bertutur samar-samar, tuturan (49) tergolong kepada kelompok ‗isyarat 

lunak‘ karena tidak adanya ungkapan yang secara transparan dapat diasosiakan dengan 

maksud penutur. 

Pada data (50), penggunaan strategi  samar-samar dengan cara tidak langsung dan 

membiarkan lawan tutur memutuskan bagaimana menafsirkan tuturan penutur, dilakukan 

dengan menyindir Habib Rizieq yang dianggap mangkir dari proses hukum. Dalam hal ini, 

komentar tersebut menggunakan substrategi ‗mempersuposisikan maksud penutur‘ kepada 

Ahok terlebih dahulu, yakni bentuk penghormatan kepada Ahok yang masuk penjara karena 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Dengan demikian, komentar tersebut dapat 

dikelompokan pada substrategi bertutur samar-samar  ‗isyarat keras‘ karena ditandai dengan 

adanya satu ungkapan yang lebih transparan dapat diasosiasikan dengan maksud penutur, 

yaitu lari dari PC proses hukum yang dapat diasosiakan sebagai sindiran untuk Habib Rizieq. 

Tuturan (51) merupakan komentar menggunakan strategi  samar-samar  yang 

bertujuan untuk menyindir bahwa Ahok bisa saja malakukan hal yang sama seperti yang 

dilakukan oleh Lee Kuan Yew karena mereka sama-sama etnis Tinghoa. Dalam hal ini, 

komentartersebut menggunakan substrategi ‗metafora dengan menyebunyikan konotasi 

nyata‘ dari yang dituturkan. Hal ini ditandai dengan menggunakan analogi tentang hal yang 

dialami pribumi Singapura. Berdasarkan kelompok strategi bertutur samar-samar, tuturan 
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dalam komentar tersebut tergolong pada kelompok ‗isyarat lunak‘  karena tidak adanya 

ungkapan yang secara transparan dapat diasosiakan dengan maksud penutur. 

Berikutnya, komentar pada  data (52) merupakan tuturan yang menggunakan strategi  

samar-samar dengan tujuan untuk menyindir pendukung Ahok yang dianggap hanya berpura-

pura menangis ketika mendapatkan kabar bahwa Ahok dipenjara. Dalam hal ini, komentar 

tersebut menggunakan substrategi ‗memberikan petunjuk-petunjuk asosiasi‘, yakni penutur 

secara tidak langsung menyampaikan pernyataan bahwa pendukung Ahok hanya berpura-

pura sedih karena  pada akhir tuturan penutur memberikan satu petunjuk asosiasi. 

Berdasarkan kelompok strategi bertutur samar-samar, tuturan tersebut tergolong kepada 

kelompok ‗isyarat keras‘  yang ditandai dengan adanya satu ungkapan yang secara transparan 

dapat diasosiasikan dengan maksud penutur, yaitu Pas nasi bungkus dateng normal lagi. 

Terakhir, komentar pada data (53) menggunakan strategi samar-samar bertujuan untuk 

menyindir atau mengkritik tentang keputusan masa hukuman yang diterima Ahok sebagai 

terdakwa penista Agama. Namun, secara tersurat komentar tersebut dapat diartikan sebagai 

bentuk keingintahuan penutur tentang berapa hukuman yang bisa dijatuhkan hakim kepada 

pelaku penista agama yang memang direalisasikan dalam kalimat tanya. Dengan demikian, 

komentar tersebut menggunakan substrategi ‗metafora‘ dengan ‗menyembunyikan konotasi 

nyata‘ dari tuturan yang diungkapkan. Hal ini ditandai dengan penggunaan analogi tentang 

hukuman yang didapatkan oleh pencuri ayam yang dihukum selama tiga tahun penjara. 

Berdasarkan kelompok strategi bertutur samar-samar, komentar tersebut tergolong kepada 

kelompok ‗isyarat lunak‘ karena tidak adanya ungkapan yang secara transparan dapat 

diasosiakan dengan maksud penutur. 

 

d.  Penggunaan Prinsip Kesantunan oleh Para Pendukung Paslon 

Dari 102 data yang mengandung kekerasan verbal, ditemukan 99 data melanggar 

prinsip kesantunan dan hanya 3  data yang mematuhinya. Pelanggaran tersebut tersebar 
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dalam enam prinsip kesantunan, yaitu kearifan data 10 data, kedermawanan  17 data, pujian 

22 data, kerendahan hati  7 data, kesepakatan 26 data, dan kesimpatian 17 data. 

Jika dikaitkan dengan teori kesantunan berbahasa, komentar komunitas pendukung 

paslon mengenai wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 dapat dikategorikan pad tingkat 

‗tidak santun‘ karena pada dasarnya pematuhan terhadap  prinsip kesantunan merupakan 

dasar seseorang dapat bertutur santun. Hal ini sejelan dengan pendapat Leech (1986:170) 

bahwa kesantunan berbahasa adalah usaha untuk membuat adanya keyakinan dan pendapat 

yang tidak sopan menjadi sekecil mungkin dengan mematuhi prinsip kesantunan berbahasa. 

Konsekwensinya, pelanggaran terhadap prinsip kesantunan dalam bertutur dapat memicu 

terjadinya percekcokan dan perselisihan antara penutur dengan petutur. Pernyataan tersebut 

didukung oleh pernyataan Lakoff (dalam Syahrul, 2008:15) bahwa kesantunan adalah sistem 

yang memperkecil potensi konflik dan konfrontasi yang selalu terjadi dalam pergaulan 

manusia. Dengan demikian, tuturan yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa termasuk 

ke dalam bentuk kekerasan verbal. Hal ini dikarenakan bahwa kekerasan merupakan tindakan 

yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan 

(Lardelleir dalam Haryatmoko, 2007:119). Dalam hal ini, kekerasan tersebut dapat terwujud 

dalam bentuk verbal (Astuti, 2013: 44). 

1)  Prinsip Kearifan  

Pelanggaran prinsip ‗kearifan‘  dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

komunitas pendukung paslon ditemukan dalam tuturan berikut. 

(55) Konsultan politik Anies akui politisasi masjid memang untuk menangkan pilkada 

#janganpercayaanies (GP8:18/04/17). 

(56) Tembak Mati Pelaku Makar! Presiden sedang gencar2nya membangun bangsa guna 

mewujudkan keadilan sosial, eh lah kok ada yang coba-coba mau makar? Kalian ini bagsat 

atau keparat? Dasar manusia jahanam! (PK11:04/04/17). 

(57) Mohon doa restunya. Penjarakan Ahok! SECEPATNYA (WI13:26/04/17). 

(58) Kata Mereka: Jika pilih Ahok haram karena kafir, coblos saja Djarot dia muslim, haji 

pula. Kata Kita: Mie ayam juga halal tapi kalau dicampur minyak babi tetap saja 

haram (WI23:06/04/17). 

(59) Pak Presiden... Jika kau takut bila penista Alquran dipenjara rahasiamu akan terbongkar, 

lebih baik …. kau hukum mati saja penista agama itu! (DF2:01/04/17). 
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Komentar pada tuturan (54) melanggar prinsip ‗kearifan ‘ karena memberikan 

kerugian terhadap pihak yang dituju. Dalam hal ini, Anies sebagai calon gubernur akan 

dirugikan apabila orang-orang tidak percaya lagi padanya. Hal tersebut ditandai dengan 

pernyataan Jangan percaya Anies. Selanjutnya, tuturan (55) juga melanggar prinsip ‗kearifan 

‘ karena memberikan kerugian kepada pihak yang dituju. Hal tersebut ditandai dengan 

pernyataan Tembak Mati Pelaku Makar!. Pada kalimat tersebut, penutur menuntut agar 

pelaku makar ditembak mati. Walaupun perbuatan makar memang salah dimata hukum, 

namun pendukung paslon tersebut menuntut pelaku makar harus ditembak mati. Hal tersebut 

tentu tidak adil atau merugikan pihak-pihak tertentu.   

Selanjutnya pada tuturan (56), komentar pendukung paslon dianggap merugakan 

pihak yang dituju yaitu Ahok. Dalam hal ini, penutur meminta doa restu agar Ahok dipenjara 

secepatnya. Hal tersebut ditandai dengan pernyataan Penjarakan Ahok! secepatnya. 

Komentar tersebut juga melanggar prinsip kearifan  karena dianggap merugikan pihak yang 

dituju yaitu paslon Ahok-Djarot. Dalam hal ini, penutur mempengaruhi masyarakat bahwa 

memilih Ahok-Djarot tetap haram walaupun Djarot merupakan seorang muslim. Secara tidak 

langsung, pernyataan tersebut akan merugikan pihak Ahok-Djarot yang membutuhkan suara 

saat pemilihan. Hal tersebut ditandai dengan pernyataan Mie ayam juga halal tapi kalau 

dicampur minyak babi tetap saja haram. 

Komentar pada data (57) juga melanggar prinsip ‗kearifan ‘ karena memberikan 

kerugian kepada pihak yang dituju. Hal tersebut ditandai dengan pernyataan Lebih baik.... 

kau hukum mati saja penista agama itu.  Pada kalimat tersebut, tuntutan tersebut jelas 

merugikan pihak-pihak tertentu. 

2)  Prinsip Penerimaan 

Pelanggaran prinsip ‗penerimaan‘ dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 

oleh komunitas pendukung paslon, diantaranya terlihat  dalam tuturan berikut ini. 

(60) Kalo dipersulit pas mau nyoblos, bilang aja mau nyobolos Anies-Sandi. Tapi pas di bilik 

suara, coblos nomor 2. (GP5:18/04/17) 
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(61) Hanya karena minoritas semua pengorbanan dan kebsikan yang kita lakukan itu kalah 

hokum karena keadilan diinterfensi oleh ormas radikal!! (PC1:10/05/17). 

(62) Silahkan anda jadikan ahok sebagai nabi kalian. Tapi jangan sekali-sekali nodai Islam dan 

perjuangan Umat Islam. Atau kamu akan kami habisi dengan cara kami. (DF3:01/04/17) 

(63) Bagi kami ini adalah PENGHINAAN terhadap kalangan SANTRI! 

Bagaimana mungkin gelar kehormatan itu disematkan kepada Non-Muslim terlebih penista 

Al-Qur‘an?! (DF5:25/03/17) 

(64) Toleransi macam apa menista kitab suci kami? Toleransi macam apa menghina ulama 

kami? Mari ke sini, kami ajari kau soal Toleransi! (DF6:11/02/17) 

Tuturan pada data (59) melanggar prinsip ‗penerimaan‘ karena dianggap 

meprinsipalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, penutur meminta agar 

masyarakat memilih paslon yang didukungnya. Hal tersebut ditandai dengan pernyataan Tapi 

pas di bilik suara, coblos nomor 2.  Pada tuturan (60) pelanggaran prinsip ‗penerimaan‘ 

karena penutur dianggap tidak menerima atas kerugian yang dialami. Hal tersebut ditandai 

dengan pernyataan Hanya karena minoritas semua pengorbanan dan kebaikan yang kita 

lakukan itu kalah hokum. Pernyataan tersebut menggambarkan keluhan si penutur, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pendukung paslon tersebut tidak menerima atau tidak ikhlas atas 

kerugian atau ketidakadilan yang dialaminya sebagai kaum minoritas. 

Selanjutnya, pada tuturan (61) komentar pendukung paslon dikatakan melanggar 

prinsip ‗penerimaan‘ karena penutur dianggap tidak ingin sesuatu yang ia miliki diganggu-

gugat. Hal ini disimpulkan sebagai bentuk perasaan yang tidak ingin dirugikan. Dalam hal 

ini, penutur meminta agar agama Islam dan perjuangan umat islam tidak dinodai, yang 

ditandai dengan ungkapan Tapi jangan sekali-sekali nodai Islam dan perjuangan Umat 

Islam.  

Tuturan (62) dikatakan melanggar prinsip ‗penerimaan‘ karena tuturan tersebut 

menggambarkan ungkapan perasaan penutur yang tidak ingin dirugikan. Dalam hal ini, 

penutur tidak menerima apabila seorang non-muslin diberi gelar kehormatan. Hal tersebut 

ditandai dengan pernyataan Bagi kami ini adalah penghinaan terhadap kalangan santri. 

Penutur menganggap hal tersebut adalah sebuah penghinaan, yang tentunya akan merugikan 

kalangan santri. 
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Terakhir, tuturan pada data (63) juga dikatakan melanggar prinsip ‗penerimaan‘ 

disebabkan  penutur tidak menerima apabila kitab sucinya dinistakan serta ulamanya dihina. 

Hal tersebut ditandai dengan pernyataan Toleransi macam apa menista kitab suci kami?, dan 

Toleransi macam apa menghina ulama kami?. 

3)  Prinsip Pujian 

Pelanggaran prinsip ‗pujian‘ dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

komunitas pendukung paslon ditemukan dalam tuturan berikut. 

(65) Topeng tampil berwibawa, topeng tampil cool, topeng tampil manis, tuh kan basa-basi. 

(GP9:17/04/17) 

(66) Hanya kecurangan yang bisa memenangkan Anies-Sandi (PK8:15/04/17). 

(67) Selama ini kita tahu hanya program jualan SARA dan nyerang pribadi lawan yang banyak 

dilakukan. Ini bukti betapa „murahannya‟ program yang diusung Anies, dan ini juga 

sebagai bukti Anies tak layak jadi Gubernur DKI. (PK13:02/04/17) 

(68) Ketahuilah!! Pelayan rakyat tidak ada yang berkata kasar pada rakyatnya! 

(TL8:15/02/17) 

(69) Semua berawal dari si dungu ini. Terpilih menjadi Gubernur DKI. jabatan itu diwariskan 

kepada seorang Cina bermulut Jamban.Tentu saja si mulut jamban jadi tahu semua 

tentang kelicikan si dungu ini. Si dungu ketakutan. Jadilah si mulut jamban penguasa 

pemegang ‖kartu as‖ bagi si dungu. Maka mau tak mau, Si dungu harus terus melindungi si 

mulut jamban. TAMAT (WI27:06/04/17) 

 Kelima tuturan  tersebut merupakan tuturan yang melanggar prinsip ‗pujian‘. Prinsip 

pujian adalah prinsip yang menganjurkan penuturnya untuk tidak mengecam orang lain dan 

meprinsipalkan pujian terhadap orang lain. Tuturan (64) merupakan tuturan yang melanggar 

prinsip pujian karena berisi kecaman terhadap orang lain. Hal tersebut terlihat pada 

pernyataan  ‖topeng tampil berwibawa, topeng tampil cool, topeng tampil manis” dan ‖tuh 

kan basa-basi‖.  

 Selanjutnya, pada tuturan (65) juga terdapat bentuk pelanggaran terhadap prinsip 

‗pujian‘, karena penutur secara langsung merendahkan atau tidak mengindahkan terhadap 

keberhasilan mitra tutur. Dalam hal ini, penutur menyatakan bahwa kemengan yang diraih 

adalah karena kecurangan. Hal tersebut ditandai dengan pernyataan  Hanya kecurangan yang 

bisa memenangkan Anies-Sandi.  
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 Pada tuturan (66), juga terlihat penutur melanggar maskim ‗pujian‘ melalui 

pernyataan ‖betapa „murahannya‟ program yang diusung Anies‖ serta ‖Anies tak layak jadi 

Gubernur DKI‖. Pernyataan tersebut adalah sebagai bentuk kecaman serta hinaan terhadap 

pihak yang dimaksud atau mitra tutur. Penutur menyatakan bahwa program yang diusung 

paslon-3 adalah program murahan serta mengecam bahwa paslon-3 tidak layak menjadi 

gubernur.  

 Selanjutnya, tuturan (67) merupakan tuturan yang melanggar prinsip ‗pujian‘ karena 

berisi kecaman terhadap orang lain. Hal tersebut terlihat pada pernyataan  ‖Pelayan rakyat 

tidak ada yang berkata kasar pada rakyatnya!‖.  

 Pada tuturan (68) pelanggaran prinsip ‗pujian‘ karena berisi kecaman terhadap orang 

lain. Hal tersebut terlihat dari penggunaan kata  ‖si dungu‖ serta ‖si mulut jamban‖.  

4)  Prinsip Kerendahan Hati 

 Pelanggaran prinsip ‗kerendahan hati‘ dalam wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 

oleh komunitas pendukung paslon ditemukan dalam  data berikut ini. 

(70) Eh kunyuk, itu namanya Ahok lagi kerja! (PP10:28/02/17). 

(71) Sakit jiwa kalau ada yang bilang, Program Anies lebih baik dari program Ahok soal rumah 

untuk rakyat miskin (PP12:26/02/17). 

(72)  Belum ada satupun posko banjir Jakarta dari Ahokers, sementara FPI buka posko 

banjir di berbagai wilayah DKI (TL3:21/02/17). 

(73) Aksi bela Ahok hanya 500 orang, bikin ulah bahkan anarkis. Aksi bela islam jutaan orang, 

damai, rapi dan tak ada yang tersakiti. BEDA KUALITAS! (WI6:13/05/17) 

(74) Masuk penjara lebih terhormat daripada lari dari proses hukum. (PC3:09/05/17) 

 Pada tuturan (69), terlihat penutur melanggar prinsip ‗kerendahan hati‘. Artinya, 

penutur lebih banyak memuji berlebih-lebihan dalam konteks di sini adalah paslon yang 

didukungnya. Hal itu terdapat pada pernyataan Ahok lagi kerja!. Pada kalimat tersebut, 

penutur untuk memuji kinerja dari paslon yang didukungnya.  

 Selanjutnya, pada kalimat (70) juga terlihat penutur melanggar prinsip ‗kerendahan 

hati‘. Pelanggaran itu terlihat, pada pernyataan Sakit jiwa kalau ada yang bilang, Program 

Anies lebih baik dariprogram Ahok Artinya, secara lagsung penutur mengklaim bahwa 

program yang diusung paslon yang didukungny lebih baik, dengan merendahkan program 

yang diusung paslon lain.  
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 Tuturan (71) merupakan tuturan yang melanggar prinsip ‗kerendahan hati‘. Hal 

tersebut, ditandai dengan pernyataan FPI buka posko banjir di berbagai wilayah DKI. 

Artinya, secara lagsung penutur mengklaim mengenai pembuatan posko banjir di berbagai 

wilayah DKI yang dilakukan oleh pihaknya.  

 Begitu juga pada tuturan (72), penutur pada tuturan ini terlihat sangat membanggakan 

atau memuji dirinya serta pihaknya mengenai aksi bela Islam dengan mengatakan bahwa Aksi 

bela islam jutaan orang, damai, rapi dan tak ada yang tersakiti serta dengan merendahkan 

aksi yang dilakukan oleh pihak lain (mitra tutur) Aksi bela Ahok hanya 500 orang, bikin ulah 

bahkan anarkis, BEDA KUALITAS!. Dengan ungkapan tersebut, maka secara langsung 

penutur sudah melanggar prinsip ‗kerendahan hati‘. 

 Selanjutnya, pada tuturan (73) juga ditemukan adanya pelanggaran prinsip 

‗kerendahan hati‘. Hal tersebut terlihat dari pernyataan ‖Masuk penjara lebih terhormat 

daripada lari dari proses hukum‖. Pada tuturan tersebut terlihat bahwa penutur mengklaim 

secara berlebihan bahwa suatu tindakan tersebut lebih baik darin perbuatan lainnya. Jika 

dikaitkan dengan konteksnya, penutur mengklaim bahwa Ahok yang masuk penjara lebih 

baik dari Rizik yang mangkir dari proses hukum. Maksudnya adalah penutur secara tidak 

langsung membanggakan paslon yang didukungnya 

5)  Prinsip Kesepakatan 

Komentar pendukung paslon yang melanggar prinsip ‗kesepakatan‘ dapat dilihat pada 

tuturan berikut ini. 

(75) Pendukung Anies Sandi Baswedan adalah: 1. Rizieq Shihab terlapor kasus pencabulan. 2. 

Tomy Suharto terpidana kasus pembunuhan. 3. Fahrurrozi gubernur tandingan FPI. 

Begundal mainnya sama begundal (PK6:20/04/17). 

(76) Media pun akan disuap  semua demi memberikan opini paslon 3 yang menang 

(PK7:18/04/17). 

(77) Mau pilih paslon 3? Dijamin tidak akan menyelesaikan masalah, justru menambah 

masalah baru (PK9:15/04/17). 

(78) Karena terlalu sibuk untuk berkampanye hitam dan politik uang, Tim Ahok sampai lupa 

untuk meminta izin ke PANWASLU (TL6:08/04/17) 

(79) Jaksa jadi pembela Ahok jaksa khianati umat Islam (Df4:20/04/17). 

 

 Kelima komentar yang terdapat dalam tuturan tersebut merupakan tuturan yang 

melanggar prinsip ‗kesepakatan‘ karena menuai pandangan yang berlebih-lebihan meskipun 



161 
 

belum tentu semua orang termasuk pihak yang disebutkan dalam tuturan setuju mengenai hal 

yang disebutkan dalam tuturan. Hal tersebut pada data (74) ditandai dengan pernyataan yang 

menyebutkan bahwa pendukung Anies Sandi Baswedan adalah terlapor kasus pencabulan, 

terpidana kasus pembunuhan, gubernur tandingan FPI.  Pada tuturan (75) ditandai dengan 

ungkapan media akan disuap semua demi memberikan opini paslon 3 yang menang.  Pada 

tuturan (76) dengan ungkapan Paslon 3 dijamin tidak menyelesaikan masalah, justru 

menambah masalah baru.  Pada tuturan (77) Tim Ahok sampai lupa untuk meminta izin ke 

panwaslu karena terlalu sibuk berkampanye hitam. Selanjutnya,  pada tuturan (78) dengan 

ungkapan jaksa jadi pembela Ahok‖. Dalam hal ini pendukung paslon terlalu berlebihan 

dalam mengungkapkan pendapatnya tanpa memikirkan apakah pendapat tersebut disetujui 

atau tidak oleh orang lain atau pihak yang dituju dalam tuturan tersebut 

6)  Prinsip Kesimpatian 

Komentar pendukung paslon yang melanggarr prinsip ‗kesepakatan‘, diantaranya  

dapat dilihat pada tuturan berikut ini. 

(80) Selamat buat kaum keledai yang memilih gubernur seagama (PK5:27/04/17). 

(81) Saya muslim, saya sedih Ahok dipenjara, tapi saya bangga Ahok dihukum mati. 

(WI1:16/05/17). 

(82) Biarkan bani serbet kirim bunga sendiri, bikin kata-kata sendiri, bahagia sendiri, 

viralin sendiri. Yang penting kita ketawain bersama-sama hahahaha (WI11:27/04/17) 

(83) Ahok tumbang, Allahu Akbar!!! (WI18:19/04/17) 

(84) Nantang nantang sok jago… Pendukung Ahok keok babak belur berkelahi 1 lawan 1... 

Nangis nangis minta bantuan polisi dan fitnah dikeroyok... Ternyata segitu aja kualitas 

pendukung si penista agama... Bacot doang gede (DF9:07/01/17). 

 Pada tuturan (79), terdapat pelanggaran prinsip ‗kesimpatian‘ yang disampaikan 

penutur terhadap pihak yang dimaksud. Ketidaksimpatian tersebut, terlihat pada komentar 

Selamat buat kaum keledai yang memilih gubernur seagama. Dalam hal ini terlihat 

keantipatian yang berlebihan dari penurtur yang enggan mengucapkan selamat atas 

kesuksesan yang didapatkan oleh lawan tuturnya.  

 Selanjutnya, pada tuturan (80) juga terdapat pelanggaran prinsip ‗kesimpatian‘ karena 

penutur tidak meprinsipalkan rasa simpati melainkan meprinsipalkan rasa antipati terhadap 

pihak yang dituju sebagai lawan tuturnya. Hal tersebut terlihat dari pernyataan saya bangga 
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Ahok dihukum mati  yang bermakna penutur tidak peduli terhadap keburukan atau kedukaan 

yang akan diterima oleh lawan tutur.  

Begitu juga halnya pada tuturan (81),  tuturan tersebut melanggar prinsip 

‗kesimpatian‘ kerena penutur tidak meprinsipalkan rasa simpati terhadap pihak yang dituju 

atau lawan tutur dengan mengatakan Yang penting kita ketawain bersama-sama hahahaha 

yang bermakna penutur tidak peduli bahkan terkesan bersenang-senang di atas keburukan 

atau kemalangan yang diterima pihak lain atau lawan tutur. 

Selanjutnya, pada tuturan (82) juga terdapat pelanggaran prinsip ‗kesimpatian‘, yaitu 

penutur tidak mementingkan rasa simpati melainkan rasa antipati terhadap pihak yang dituju 

atau lawan tutur. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Ahok tumbang, Allahu akbar!!!” yang 

bermakna penutur tidak peduli terhadap keburukan atau kedukaan yang akan diterima oleh 

lawan tutur atau pihak yang disebutkan dalam tuturan.  

Begitu juga halnya pada tuturan (83),  pelanggaran prinsip ‗kesimpatian‘ kerena 

penutur tidak mengutamakan rasa simpati melainkan rasa antipati terhadap pihak yang dituju 

atau lawan tutur dengan mengungkapkan Pendukung Ahok keok babak belur berkelahi 1 

lawan 1... Nangis nangis minta bantuan polisi dan fitnah dikeroyok... Ternyata segitu aja 

kualitas pendukung si penista agama... Bacot doang gede  yang bermakna penutur tidak 

peduli bahkan terkesan bersenang-senang di atas kedukaan atau kemalangan yang menimpa 

pihak lain atau lawan tutur. 

 

 

B. Pembahasan 

1. Representasi Tingkat Kesantunan Para Politikus dalam Wacana Politik Pilkada DKI 

Jakarta 2017 di Media Massa 

Bertolak dari hasil analisis data terhadap empat unsur kesantunan yang ditetapkan 

sebagai objek kajian dalam penelitian ini dan dikaitkan dengan skala kesantunan berbahasa, 

dapat direpresentasikan tingkat kesantunan berbahasa dalam pernyataan dan komentar para 
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politikus atau elit politik tentang wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 di portal berita 

online dan kolom twittpolitik sebagai berikut ini.  

Tabel …  

Representasi Kesantunan Berbahasa Politikus 

dalam Wacana Pilkada DKI Jakarta di Media Massa 

 
 

Unsur Kesantunan 

Tingkat Kesantunan 

Gaya & 

Majas 

Jml Jenis 

Tuturan 

Jml Strategi 

Bertutur 

Jml Prinsip 

Kesantunan  

Mema

-tuhi 

Mela-

nggar 

Per-

sen-

tase 

Keter-

ancam-

an  

Kategori 

Sarkasme 26 Ekspresif 49  Terus Terang 31 Kearifan 1 11 47 Tinggi Tdk santun 

Sinisme 32 Direktif 14 Kstn Negatif 22 Kedrmwanan 1 3  

17 

 

Agak 

tinggi 

 

Kurang 

santun 
Ironi 40 Asertif  34 Ksntn Positif 12 Pujian 3 52 

Antifrasis  5 Deklarasi 7 Samar-samar 40 Krndahan Hati - 8 

Alusio 2 Komisif  1   Kesepakatan - 21 32 Rendah Agak santun 

      Kesimpatian 2 3 4 Netral  Santun  

 105  105  102  7 98 100 

 

 

a.  Kekerasan Verbal dalam Penerapan Unsur Kesantunan Para Politikus  

1)  Penggunaan Majas sebagai Gaya Retorik 

Representasi kekerasan verbal dalam penggunaan majas sebagai gaya retorik para 

politikus dalam pernyataan atau komentar di media massa, dapat dikategorikan dari segi  

keterancaman muka dalam tiga tingkatan, yaitu tinggi, cukup tinggi, dan rendah.  

Pertama, penggunaan gaya retorik yang agak dominan digunakan oleh politikus dalam 

penelitian ini adalah majas sarkasme (terlihat tabel di atas) berada dalam kategori 

keterancaman muka ‗tinggi‘. Artinya, pernyataan para politikus dalam wacana politik Pilkada 

DKI Jakarta 2017 di portal berita online mengancam ‗muka negatif‘ karena disampaikan 

secara langsung, agak kasar, dan terbuka, tanpa menggunakan kiasan langsung menuju yang 

sasarannya, sehingga berakibat pada beban psikologis bagi orang atau pihak yang dituju. Hal 

ini disebabkan bahwa sarkasme merupakan suatu gaya yang lebih kasar yang mengandung 

kepahitan dan celaan yang getir yang menyakiti hati dan kurang enak didengar (Keraf 

(2007:143).  

Kedua, penggunaan majas yang juga agak dominan oleh para politikus adalah sinisme 

yang berada pada kategori keterancaman muka ‗cukup tinggi‘. Artinya, pernyataan para 

politikus dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 di portal berita online berupa 

sindiran,  ejekan, da celaan  dalam  menyindir mitra tuturnya shingga mengancam muka 
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‗negatif‖. Hal ini disebakan bahwa majas sinisme merupakan majas yang berupa sindiran 

yang mengandung ejekan atau merupakan  ironi yang sifatnya lebih kasar (Tarigan 

(1990:248). Lebih lanjut, sinisme  juga dapat diartikan sebagai suatu sindiran yang berbentuk 

keasingan yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati (Keraf, 

2007:143). 

Ketiga, penggunaan majas ironi yang lebih doinan namun berada pada kategori 

keterancaman muka ‗rendah‘. Artinya, pernyataan para politikus dalam wacana politik 

Pilkada DKI Jakarta 2017 di portal berita online berupa sindiran yang tidak langsung, 

sehingga makna yang disampaikan tersirat. Seperti yang dijelaskan Tarigan (1990:61) bahwa 

ironi berfungsi menyatakan makna yang berhubungan dengan maksud-maksud berolok-olok. 

Dengan demikian, ironi memperlihatkan sesuatu yang nyata berbeda dengan sebenarnya. 

Ironi akan berhasil jika pendengar sadar aka maksud yang disembunyikan di balik rangkaian 

kata-kata penutur.  

Jika dihubungkan dengan kekerasan verbal, penggunaan majas sarkasme dan sinisme 

termasuk ke dalam bentuk kekerasan verbal karena menggunakan kata-kata sindiran yang 

kasar, pedas, dan terbuka, serta berpotensi tinggi mengancam muka dan melukai hati lawan 

tutur. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata 

yang diucapkan dan ditulis, berupa memaki, menyindir, sumpah serapah, mengancam, serta 

mengeluarkan kata-kata kasar (Astuti, 2013:45). Astuti (2007:14) juga menekankan bahwa 

apapun definisi kekerasan, baik berdimensi pastisipatif (melibatkan relasi pelaku atau 

korban), maupun berdimensi tunggal (tidak melibatkan relasi pelaku dan korban), kekerasan 

berdampak melukai fisik maupun batiniah. 

2) Penggunaan Jenis Tindak Tutur sebagai Bentuk Pengungkapan 

Jenis tindak tutur yang digunakan penutur dapat mengancam keterjatuhan muka. 

Artinya, pilihan terhadap jenis tindak tutur  yang digunakan akan merepresentasikan tingkat 

kesantunan yang ingin diwujudkan.  Pilihan jenis tindak tutur oleh politikus dalam 
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menyuarakan pendapatnya dalam wacana Pilkada ini dapat dikategorikan dalam tiga 

tingkatan, yaitu tinggi, cukup tinggi, dan rendah.  

Pertama,  penggunaan jenis tindak tutur yang paling dominan  dalam pernyataan para 

politikus dan elit politik adalah tindak tutur ‗ekspresif‘ dalam kategori keterancaman muka 

‗tinggi‘. Artinya, pernyataan para politikus dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 di 

media massa, khususnya di portal berita online banyak bertujuan untuk mengkritik, 

menyindir, mencemooh, mengeluh, dan bahkan mencela. Menurut Searle (dalam 

Leech:1993), tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar 

ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ujaran itu,  misalnya, 

memuji, mengucapkan selamat, belasungkawa, terima kasih, memuji yang berfungsi 

menyenangkan (convivial) sehingga secara instrinsik ilokusinya sopan; kecuali mengeluh, 

mengkritik, mengecam, menuduh, dianggap kurang santun karena berpotensi mengancam 

muka negatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, seperti yang terlihat pada tabel di atas, jenis 

tindak tutur yang mendominasi pernyataan politikus adalah ekspresif dengan kateori ‗tinggi‘ 

karena umumnya para politikus menyampaikannya dengan bentuk mengkritik, mencela, 

menyindir, menuduh, dan mengecam; meskipun ada bentuk memuji, namun hanya dalam 3 

pernyataan. 

Kedua, meskipun tidak mendominasi dari segi jumlah data, jenis  tindak tutur yang 

berpotensi melanggar kesantunan dalam penelitian ini adalah tindak tutur ‗direktif‘ dan 

‗komisif‘ dengan kategori keterancaman muka  ‗cukup tinggi‘. Artinya, pernyataan para 

politikus dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 di portal berita online dan 

twittpolitik disampaikan dalam bentuk  memperingatkan, menuntut, memerintah, dan 

mengancam, dan melarang.  Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Searlea (Leech, 

1993:164-165) bahwa tindak tutur jenis direktif  adalah bentuk pernyataan yang dimaksudkan 

penuturnya untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur melaksanan tindakan yang 

diinginkannya,  seperti memesan, memerintah, meminta, memohon, mengemis, mengundang, 

mengizinkan, menantang, dan menyarankan; sedangkan komisif adalah bentuk pernyataan 
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yang berfungsi mengikat penutur untuk melaksanakan apa yang disebut dalam 

pernyataannya, misalnya berjanji, bersumpah, melarang, dsb. 

Ketiga, jenis pernyataan yang kurang mendominasi  dalam penelitian ini adalah tindak 

tutur ‗asertif‘ dan ‗deklarasi‘ dengan kategori keterancaman muka ‗rendah‘. Hal itu 

disebabkan, pernyataan para politikus dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 di 

portal berita online yang menggunakan jenis pernyataan asertif dan deklarasi bertujuan untuk 

melarang, menyatakan, menyebutkan, melaporkan, dan menunjukkan. Sama  halnya dengan 

yang dijelaskan Searle (Leech, 1993:164-165), tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang 

mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya, misalnya menyatakan, 

melaporkan, menunjukkan, menyebutkan: sedangkan  tindak tutur deklaratif adalah tindak 

tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal yang baru, misalnya 

memutuskan, membatalkan, mengizinkan, dan memberi maaf. 

 

3)  Penggunaan Strategi Bertutur sebagai Cara Pengungkapan 

 

Santun tidaknya seseorang bertutur, juga ditentukan dari strategi bertutur yang 

dipilihnya karena kekurangtepatan atas pemilihan strategi bertutur oleh para politikus dan elit 

politik dapat mengancam keterjatuhan muka orang atau pihak yang dituju. Dalam penelitian 

ini, pemilihan atas strategi sebagai metode penyampaian komentar dan pernyataan para 

politikus dan elit politik dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu tinggi, cukup tinggi, dan 

rendah.  

Pertama, strategi bertutur yang paling dominan digunakan oleh para politikus dan elit 

politik tentang Pilkada DKI adalah strategi bertutur ‗samar-samar‘ dengan klasifikasi 

keterancaman muka dalam kategori ‗rendah‘ Artinya, pernyataan para politikus dalam 

wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 di portal berita online kurang berpotensi 

mengancam tingkat kesantunan mitra tuturnya. Hal itu disebabkan, strategi bertutur samar-

samar disampaikan secara tidak langsung dengan makna tersirat. Menurut Brown dan 

Levinson (1987:92), strategi bertutur samar-samar adalah penyampaian pesan secara tersirat, 
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samar, lebih menggunakan perumpamaan dan kiasan. Sejalan dengan itu, strategi bertutur 

lain yang digunakan oleh para politikus --meskipun dari segi jumlah paling sedikit, namun 

tingkat keterancaman mukanya berkategori ‗rendah‘-- adalah strategi ‗kesantunan positif‘. 

Hal itu disebabkan, strategi kesantunan positif sama-sama disampaikan dengan basa-basi. 

Akan tetapi, kesantunan posisif bertujuan untuk membina rasa keakraban dengan lawan tutur. 

Brown dan Levinson (1987:92) menjelaskan bahwa strategi bertutur ‗kesantunan positif‘ 

bertujuan untuk membina keakraban di antara komunikan dan untuk memperlakukan lawan 

bicara sebagai anggota dari kelompok yang sama atau  sebagai seorang teman. 

Kedua, strategi bertutur yang agak dominan digunakan adalah strategi bertutur terus 

terang tanpa basa-basi dengan kategori keterancaman muka ‗tinggi‘. Artinya, pernyataan para 

politikus dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 di portal berita online dan kolom 

twittpolitik sangat berpotensi mengancam muka orang atau pihak yang ditujunya karena  

diungkapkan  atau diekspresikan dengan bebas tanpa memperhitungkan orang/pihak lain 

tersinggung,  bahkan tanpa memikirkan  efek samping dari cara pengungkapannya itu. 

Menurut Brown dan Levinson (1987:92), dalam strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi 

penutur menyampaikan pernyataan tanpa ada upaya mengurangi pembebanan karena 

disampaikan dengan cara langsung. Karena itu, strategi bertutur terus terang tanpa basa basi 

menghasilkan tingkat kesantunan yang ‗paling rendah‘. Bahkan, bisa dikatakan ‗tidak 

santun‘. Dalam hal ini, penutur menyampaikan maksud secara jelas, tidak ada polesan dan 

kiasan tetapi langsung pada maksud dan tujuan komunikasi. 

Ketiga, strategi bertutur yang kurang dominan digunakan oleh politikus dalam 

penelitian ini adalah strategi bertutur terus terang dengan kesantunan negatif atau sering 

disingkat dengan ‗kesantunan negatif‘ dengan kategori keterancaman muka ‗cukup tinggi‘. 

Maksudnya, pernyataan para politikus dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 di 

portal berita online cukup berpotensi mengancam muka mitra tuturnya, karena bertujuan 

untuk mempertahankan muka negatif dan mempertahankan kebebasan bertindak lawan tutur 

(petutur). Brown dan Levinson (1987:76-84) menyatakan bahwa strategi berterus terang 
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dengan basa-basi ‗kesantunan negatif‘ dibangun dengan memperlebar jarak sosial antara 

penutur dan petutur. Strategi ini digunakan untuk menjaga muka negatif. Muka negatif 

mengacu kepada keinginan seseorang agar dirinya dibiarkan bebas melakukan apa saja yang 

disenanginya atau tidak diganggu oleh orang lain.  

4)  Penggunaan Prinsip Kesantunan sebagai Wujud Pengungkapan 

 

Syarat mutlak lainnya dalam mewujudkan berbahasa santun adalah pentingnya 

kesadaran yang tinggi dalam penerapan prinsip kesantunan oleh penutur.  Skala penerapan 

prinsip kesantunan dari segi tigkat kesantunan,  hanya dapat diklasifikasikan dalam dua 

kategori, yaitu ―tinggi‖ dan ―netral‖,  dengan ketentuan bahwa:  1) jika penutur menerapkan 

prinsip kesantunan dalam bertutur maka dikategorikan pada status ‗mematuhi‘ sehingga 

dikategorikan dalam bertutur ‗santun‘;  (2) jika penutur tidak menerapkan prinsip kesantunan 

dalam bertutur maka dikategorikan pada status ‗melanggar‘  sehingga dikategorikan dalam 

bertutur ‗tidak santun‘.  

Berdasarkan hasil analisis data yang tertera pada tabel di atas, pelanggaran prinsip 

kesantunan oleh para politikus dalam penelitian ini terjadi sangat dominan. Dari 105 

komentar sebagai data penelitian ini, ternyata 98 komentar (93,3 %) melanggar prinsip 

kesantunan dan 7 komentar (6,7 %) mematuhi prinsip kesantunan.  Artinya, para politikus 

secara umum tidak menghiraukan prinsip kesantunan dalam memberikan pernyataan atau 

komentar. Prinsip kesantunan yang dilanggar tersebut  adalah sebagai berikut. Pelanggaran 

atas prinsip pujian sejumlah 52 data, berarti komentar disampaikan dengan kecaman. 

Pelanggaran  prinsip kesepakatan/kecocokan 21 data, berarti komentar yang disampaikan 

dengan pengklaiman kebenaran sepihak.   Pelanggaran prinsip kearifan 11 data, berarti 

komentar yang disampaikan merugikan pihak lain.  Pelanggaran prinsip kerendahan hati 8 

data, berarti komentar disampaikan dengan mementingkan diri sendiri. Pelanggaran  prinsip 

kedermawanan 3 data, berarti komentar tersebut menguntungkan diri sendiri. Pelanggaran 

prinsip kesimpatian 3 data, berarti disampaikan dengan rasa antipati.  Dengan demikian,  

dapat disimpulkan bahwa 93,3 % komentar para politikus melanggar prinsip kesantunan 
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sehingga berada pada posisi ‗tidak santun‘,  sedangkan yang mematuhi atau ‗santun‘ hanya 

6.7 %.  

Kesantunan adalah sistem yang memperkecil potensi konflik dan konfrontasi yang 

selalu terjadi dalam pergaulan manusia (Lakoff dalam Syahrul, 2008:15). Bertolak dari 

temuan data dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa umumnya para politisi tidak 

menerapkan prinsip kesantunan dalam berkomenar sehingga terjadi pelanggaran secara 

umum. Dengan demikian pelanggar prinsip kesantunan dapat memicu terjadinya konflik dan 

konfrontasi dalam pergaulan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Leech (1986:170) 

bahwa kesantunan berbahasa adalah usaha untuk membuat adanya keyakinan dan pendapat 

yang tidak sopan menjadi sekecil mungkin dengan mematuhi prinsip kesantunan berbahasa. 

Berdasarkan konsep kekerasan verbal, tuturan yang melanggar prinsip kesantunan 

berbahasa termasuk ke dalam bentuk kekerasan verbal. Hal ini dikarenakan menurut 

Lardelleir (dalam Haryatmoko, 2007:119). kekerasan sebagai prinsip tindakan yang 

mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan Dalam hal ini, 

kekerasan tersebut dapat terwujud salah satunya dalam bentuk verbal (Astuti, 2013: 44) 

 

b) Tingkat Kesantunan Para Politikus 

Berdasarkan hasil analisis data terhadap empat unsur kesantunan yang dihubungkan 

dengan tingkat keterancaman muka dan skala kesantunan seperti dirangkum dalam tabel di 

atas, dapat diklasifikasikan tingkat kesantunan para politikus dan elit politik tentang wacana 

politik Pilkada DKI Jakarta dalam portal berita online dan kolom twittpolitik dalam empatk 

lasifikasi.  

Klasifikasi pertama, dibuktikan dengan pilihan unsur kesantunan yang mengancam 

tingkat kesantunan tinggi oleh para politikus, yaitu  majas sarkasme  (26 data), jenis 

pernyataan ekspresif (49 data), strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi (31 data), serta 

pelanggaran terhadap prinsip kesantunan (98 data);  maka 47 % pernyataan para politikus 

berada pada ‗tindakan yang mengancam muka‘ (Face Threatening Acts) dengan tingkat 
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‗tinggi‘ karena parameter keterancaman muka yang diajukan Brown dan Levinson (1987:65-

67) berupa kritikan, kecaman, celaan, sindiran,  dan tuduhan  ditemukan dalam penelitian ini.  

Bentuk-bentuk pengungkapan tersebut sangat mengancam muka secara langsung karena 

berdasarkan parameter ‗skala ketidaklangsungan‘ yang diajukan Bulm-Kulka (Amir, dkk, 

2006:14) ‖Semakin langsung Anda menyampaikan pernyataan, maka semakin tidak santun 

ungkapan Anda‖. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, 47 % ungkapan dan komentar para 

politikus berada pada  kategori ‗tidak santun‘. Klasifikasi ini ditandai dengan warna ‗merah‘ 

dalam tabel yang mengindikasikan bahwa pernyataan yang digunakan ‗berbahaya‘. 

Klasifikasi kedua, komentar politikus yang agak mengancam tingkat kesantunan 

dibuktikan atas pilihan gaya pengungkapan dengan majas sinisme (32 data), jenis pernyataan 

direktif dan komisif (15 data),  dan strategi kesantunan  negatif  (22 data), maka 17 % dari 

pernyataan politikus berposisi pada keterancaman muka  yang  ‗cukup tinggi‘.  Hal tersebut 

terlihat pada pernyataan para politikus yang dominan menggunakan jenis pernyataan direktif, 

yaitu memperingatkan, menuntut, mengajak, dan memerintah yang berpotensi mengancam 

muka negatif. Hal ini sejalan dengan pendapat, Brown dan Levinson (1987:62) bahwa 

tindakan-tindakan yang mengancam muka negatif diantaranya ungkapan mengenai 

kebencian, kemarahan, perintah, peringatan, ancaman, dan lain sebagainya. Dengan 

demikian, 17 % pernyataan politikus berada pada klasifikasi ‗kurang santun‘. Klasifikasi ini 

ditandai dengan warna ‗kuning‘ dalam tabel, yang mengindikasikan bahwa pernyataan yang 

digunakan ‗agak berbahaya‘. 

Klasifikasi ketiga,  komentar para politikus yang  kuarang mengancam tingkat 

kesantunan dibuktikan atas pilihan gaya pengungkapan dengan majas ironi, antifrasis, dan 

alusio (47 data), jenis  asertif dan deklarasi (44 data), dan strategi kesantunan  positif dan 

samar-samar (52 data), maka 32 % dari pernyataan para politikus dalam wacana politik 

Pilkada DKI 2017 berada pada keterancaman muka yang ‗rendah‘. Hal tersebut, dapat dilihat 

dari penutur yang dominan menggunakan jenis tindak tutur asertif dan deklarasi, yaitu berupa 

menyatakan, melaporkan, menyebutkan, menunjukkan yang disampaikan melalui sindiran 
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yang halus dan tidak langsung. Hal  ini sesuai dengan parameter Grice (Pranowo, 2008:362) 

―pilihlah ungkapan yang tidak meremehkan status mitra tutur‖ dan ‗skala ketidaklangsungan‘ 

menurut Blum-Kulka (1985:14) bahwa ―semakin tidak langsung Anda menyampaikan 

pernyataan, maka semakin santun ungkapan Anda‖.  Dengan demikian,  32 % pernyataan 

para politikus berada pada klasifikasi ‗agak santun‘. Klasifikasi ini ditandai dengan warna 

‗hijau‘ dalam tabel, mengindikasikan bahwa pernyataan yang digunakan ‗kurang berbahaya‘. 

Klasifikasi keempat, ditandai dengan komentar para politikus yang  mematuhi prinsip 

kesantunan sejumlah 7 data dari 105 total jumlah data.  Artinya, hanya  4 % komentar dan pernyataan 

para politikus berada pada posisi ‗santun‘ karena tidak berpotensi mengancam muka. Klasifikasi ini 

ditandai dengan warna ‗hitam‘ dalam tabel, mengindikasikan bahwa pernyataan yang 

digunakan ‗aman/netral‘. 

 

2. Representasi Kekerasan Verbal dalam Komentar Masyarakat terhadap Berita 

Politik Pilkada DKI Jakarta di Media Sosial 

 

Berdasarkan hasil analisis data terhadap empat unsur kesantunan yang ditetapkan 

sebagai objek kajian dalam penelitian ini dan dikaitkan dengan skala kesantunan berbahasa, 

dapat direpresentasikan tingkat kesantunan berbahasa dalam pernyataan dan komentar 

masyarakat tentang wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 di akun instagramnya dalam 

tabel berikut ini.  

Tabel 2  

Representasi Tingkat Kesantunan Berbahasa  

dalam Wacana Politik Pilkada DKI Jakarta oleh Masyarakat  

 
Penggunaan Unsur Kesantunan  

 

Tingkat Kesantunan 

Majas & 

Majas   

 

Jml 

Jenis 

Tuturan 

 

Jml 

Strategi 

Bertu-tur 

 

Jml 

Prinsip 

Kesantunan  

Me-

ma-

tuhi 

Me-

lan

gga 

 

% 

Keteran 

Caman 

Kategori 

Sarkasme 42 Ekspresif 47 Terus Terang 64 Pujian  - 44 61 Tinggi Tdk  santun 

Sinisme 31 Direktif 22 Ksntn Negatif 11 Kesimpatian  - 17  

22 

 

Agak 

tinggi 

 

Kurang 

santun 
Ironi 13 Komisif 1 Ksntn Positif - Kearifan - 13 

Antifrasis 1 Asertif 17 Samar-samar 14 Kesepakatan - 11 

Alusio 2 Deklaratif 2 Dalam Hati - Kerendahan Hati - 3 17  

Ren-

dah 

 

Agak 

santun 
 -     Kedermawanan  - 1 

Total 89 Total 89 Total 89 Total                0 89 100 

 

a.  Kekerasan Verbal dalam Penerapan Unsur Kesantunan Masyarakat   

1)  Penggunaan Majas sebagai Gaya Retorik 
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Masyarakat umumnya mengomentari pernyataan politikus dan elit politik yang 

terdapat dalam berita online umumnya menggunakan majas sindiran. Majas yang dominan 

digunakan adalah  majas sarkasme dan sinisme. Artinya, wacana politik Pilkada DKI Jakarta 

2017 dikomentari oleh masyarakat di media sosial  dengan cara gamblang  kasar, dan 

langsung dengan kasar menyindir pihak yang ingin dituju.  

Majas sarkasme paling dominan digunakan oleh masyarakat menduduki peringkat 

pertama, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kekasaran masyakarat dalam menyampaikan 

pendapatnya di media sosial semakin tinggi. Sarkasme merupakan suatu acuan yang paling 

kasar dari  majas sindiran lainnya. Sarkasme adalah suatu acuan yang mengandung 

kepahitaan dan celaan yang getir (Keraf, 2007:143).  

Selanjutnya, majas sinisme tidak jauh berbeda tingkat penggunaannya dibanding 

sarkasme, pemanfaatan majas ini sudah dapat melihatkan bahwa masyarakat sudah berani 

mengungkapkan pendapatnya dengan mencemooh dan menyindir pihak yang tidak 

disenanginya. Keraf (2007: 143) berpendapat bahwa sinisme adalah majas sebagai suatu 

sindiran yng berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan 

ketulusan hati. 

Tuturan yang berisi ungkapan berupa kata-kata sindiran yang kasar, pedas, dan 

terbuka, adalah bentuk kekerasan verbal. Kekerasan verbal meliputi, ancaman, pengucilan, 

penghinaan, pemberian kritik pedas, mengolok-olok, menghilangkan peluang, menyindir, 

menjadi jahat, menutupi informasi dan mencampuri kepentingan pribadi (Hidayati, 2016: 

133). 

2)  Penggunaan Jenis Tindak Tutur sebagai Bentuk Pengungkapan 

Jenis tindak tutur yang banyak digunakan oleh masyakarat dalam wacana politik 

Pilkada DKI 2017 adalah ekspresif. Artinya, dalam wacana politik masyarakat banyak 

menyampaikan atau mengekspresikan pendapatnya dengan berbagai cara seperti mengkritik, 

mengeluh, bahkan ada yang mencela secara langsung dengan bahasa yang sangat tidak 

menyenangkan. Hal itu bertujuan untuk saling menjatuhkan muka lawan tutur baik muka 
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positif maupun muka negatif. Brown dan Levinson (1987:62) menyatakan bahwa tindakan-

tindakan yang mengancam muka negatif adalah ungkapan mengenai kebencian, kemarahan, 

perintah, peringatan, ancaman, dan lain sebagainya. Sedangkan tindakan-tindakan yang 

mengancam muka postif adalah ungkapan kritik, tindakan merendahkan atau yang 

mempermalukan, keluhan, dan kemarahan, dakwaan, penghinaan, dan lain sebagainya.  

Selain jenis tindak tutur ekspresif, asertif merupakan jenis tindak tutur kedua yang 

terbanyak digunakan oleh masyakarat untuk menyindir. Pernyataan-pernyataan yang belum 

berdasarkan fakta banyak digunakan untuk mengancam keterjatuhan muka lawan tutur.  

Tuturan yang dapat mempermalukan lawan tutur atau sangat berpotensi mengancam 

katerjatuhan muka postif ataupun muka negatif serta menggunakan tindak tutur dalam bentuk 

ungkapan negatif seperti menyindir,  menghujat, mengecam, mengeluh, mencemooh, dan 

mengkritik, bahkan menyampaikan sesuatu yang dilencengkan dari fakta hingga termasuk 

dalam bentuk fitna adalah termasuk ke dalam bentuk tuturan yang mengandung kekerasan 

verbal. Kekerasan verbal meliputi, ancaman, pengucilan, penghinaan, pemberian kritik pedas, 

mengolok-olok, menghilangkan peluang, menyindir, menjadi jahat, menutupi informasi dan 

mencampuri kepentingan pribadi (Hidayati, 2016: 133).  

3)  Penggunaan Strategi Bertutur sebagai Cara Pengungkapan 

Strategi bertutur yang digunakan didominasi atau berpusat pada strategi bertutur terus 

terang tanpa basa-basi. Artinya, tuturan masyarakat dalam wacana politik pilkada DKI 

Jakarta 2017 di media sosial sangat berpotensi mengancam muka lawan tutur karena 

diungkapkan atau diekspresikan dengan bebas tanpa memikirkan perasaan orang yang akan 

tersinggung. Strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi dipilih jika penutur memiliki 

keinginan untuk melakukan tindakan mengancam muka tanpa mempertimbangkan muka 

petutur (Brown dan Levinson, 1987). Bulm-Kulka (Amir, dkk., 2006:14) menjelaskan 

‖Semakin langsung Anda menyampaiakan tuturan, maka semakin tidak santun ungkapan 

Anda; namun semakin tidak langsung Anda menyampaikan tuturan, maka semakin santun 

ungkapan Anda‖. 
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Tuturan dengan menggunakan strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi juga 

termasuk ke dalam kekerasan verbal. Karena tuturan yang disampaikan dengan bebas tanpa 

memikirkan perasaan orang yang akan tersinggung dapat diindikasikan sebagai bentuk 

paksaan. Lardellier (dalam Astuti, 2013:44) menyatakan, kekerasan bisa didefinisikan 

sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain 

tanpa persetujuan.  

4) Penggunaan Prinsip Kesantunan sebagai Wujud Pengungkapan 

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat pelanggaran total terhadap prinsip 

kesantunan dalam komentar masyarakat di media sosial. Jika dikaitkan dengan teori skala 

kesantunan berbahasa, tuturan mengenai wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 oleh 

masyarakat di media sosial dapat dikategorikan tidak santun karena semua komentar 

masyarakat yaitu 89 melanggar prinsip kesantunan, yaitu pujian 44 data, kesimpatian 17 data, 

kearifan 13 data, kesepakatan 11 data, kerendahan hati 3 data, dan kedermawanan 1 data. 

Padahal, mematuhi prinsip kesantunan merupakan dasar seseorang dapat dikatakan bertutur 

santun.  

Tuturan yanng melanggar prinsip kesantunan juga dapat digolongkan ke dalam bentuk 

kekerasan verbal karena tuturan tersebut dapat menimbulkan konflik dan tidak 

menyenangkan bagi lawan tuturnya. Lardellier (dalam Astuti, 2013: 44) menyatakan, 

kekerasan bisa didefinisikan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan 

untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. 

 

b.  Tingkat Kesantunan Berbahasa Masyarakat 

Bertolak dari pembahasan hasil analisis data terhadap empat unsur kesantunan yang 

ditetapkan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, berikut ini diklasifikasikan tiga tingkat 

kesantunan berbahasa dalam komentar masyarakat terhadap berita politik Pilkada DKI 

Jakarta 2017 di media sosial. 
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Pertama, dominasi masyarakat memilih gaya retorik dengan majas sarkasme  (42 

data), jenis tuturan ekspresif (47 data), strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi (64 data), 

serta pelanggaran total terhadap prinsip kesantunan (89 data);  maka 61 % tuturan berada 

pada ‗tindakan yang mengancam muka‘ (Face Threatening Acts) dengan tingkat ‗tinggi‘ 

karena parameter yang diajukan oleh Brown dan Levinson (1987:65-67) tersebut berupa 

kritikan, merendahkan, mempermalukan, dakwaan, penghinaan, dll. Hal ini ditambah dengan 

ungkapan yang bersifat memecah belah, ras, agama, pelecehan, dan identifikasi yang keliru 

mengenai pasangan calon lainnya sebagai mitra lawan tutur sudah terbukti sangat 

mengancam ‗muka negatif‘. Demikian juga halnya dengan parameter ‗skala 

ketidaklangsungan‘ yang diajukan Blum-Kulka (1985:14) sudah membuktikan bahwa 

‗Semakin langsung ungkapan disampaikan, maka semakin tidak santun ungkapan tersebut‘. 

Dengan demikian, 61% komentar masyarakat tentang berita Pilkada DKI berada pada tingkat 

―tidak santun‖.  Klasifikasi ini ditandai dengan warna ‗merah‘ dalam tabel  yang 

mengindikasikan bahwa tuturan yang digunakan ‗berbahaya‘. 

Kedua, pilihan yang agak mendominasi pada jenis tuturan direktif (22 data), majas 

sinisme (31 data), dan strategi kesantunan  negatif  (11 data) dalam cuitan para pendukung 

paslon, maka 22 % dari tuturan berposisi pada keterancaman muka  yang  ‗cukup tinggi‘ 

karena parameter yang diajukan oleh Brwon dan Levinson (1987:65-67) berupa perintah, 

ancaman, peringatan, tantangan, kebencian, kemarahan, dll.  terbukti sangat mengancam  

‗muka negatif‘  sehingga kesantunan berada pada klasifikasi ‗kurang santun‘. Klasifikasi ini 

ditandai dengan warna ‗kuning‘ dalam tabel 2 yang mengindikasikan bahwa tuturan yang 

digunakan ‗hati-hati‘ atau dalam arti peringatan. 

Ketiga, pilihan yang kurang mendominasi pada jenis asertif (17 data) dan deklarasi (2 

data), majas ironi, anti frasis, dan satire (16 data), dan strategi kesantunan  positif dan samar-

samar  (14 data), maka 17 % dari tuturan para komunitas paslon berada pada keterancaman 

muka yang ‗kurang tinggi‘. Sesuai dengan parameter  Brown dan Levinson (1987:65-67) jika 
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tuturan disampaikan dalam bentuk perintah, peringatan, tantangan, himbauan, maka tuturan 

tersebut kurang berpotensi mengancam  ‗muka‗ mitra tutur  karena disampaikan dengan 

kesantunan positif.  Hal ini sejalan dengan parameter Grice (Pranowo, 2008:362) ―pilihlah 

ungkapan yang tidak meremehkan status mitra tutur…‖ dan ‗skala ketidaklangsungan‘ Blum-

Kulka (1985:14) bahwa ―semakin tidak langsung Anda menyampaikan tuturan, maka 

semakin santun ungkapan Anda‖. Dengan demikian, 17 % komentar masyarakat berada pada 

klasifikasi ‗agak santun‘. Klasifikasi ini ditandai dengan warna ‗hijau‘ dalam tabel 2,  

mengindikasikan bahwa tuturan yang digunakan ‗ kurang berbahaya‘. 

Namun, dalam kenyataannya secara umum masyarakat tidak memilih cara yang 

standar tetapi dalam mengomentari berita politik pilkada DKI Jakarta masyarakat lebih 

memilih cara yang keras,  agak  brutal, dan meremehkan status mitra tutur, yang  berpotensi 

tinggi mengancam muka positif dan negatif sehingga mengasilkan tuturan yang  ‗tidak 

santun‘.  

 Hasil penelitian ini,  ternyata masih relevan dengan  penelitian yang dilakukan oleh 

Rahyono (2005:54),  yaitu ciri utama penyampaian informasi di media Pasca-Orde Baru ialah 

kelugasan yang diikuti dengan  bahasa yang hiperbolis dan kasar, seperti kecaman, keluhan, 

kemarahan, ejekan, serta perendahan. Meskipun penelitian tersebut sudah lama dilakukan, 

namun faktanya masih terdapat pada wacana Pilkada DKI, baik dibeberapa  media massa 

maupun di media sosial. 

 

 

3. Representasi Tingkat Kesantunan Para Pasangan Calon (Paslon)        dalam Debat 

Pilkada DKI Jakarta  

Berdasarkan hasil analisis data terhadap empat unsur kesantunan yang ditetapkan 

sebagai objek kajian dalam penelitian ini dan dikaitkan dengan skala kesantunan berbahasa, 

dapat direpresentasikan tingkat kesantunan berbahasa para paslon dalam Debat Pilkada DKI 

Jakarta 2017 dalam tabel berikut ini.  
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Tabel  

Representasi Tingkat Kesantunan Berbahasa  

Para Paslon dalam Debat Pilkada DKI Jakarta  

 
Penggunaan Unsur Kesantunan  

 

Tingkat Kesantunan 

Majas & 

Majas   

 

Jml 

Jenis 

Tuturan 

 

Jml 

Strategi 

Bertu-tur 

 

Jml 

Prinsip 

Kesantunan  

Me

ma-

tuhi 

Me 

lang-

gar 

 

% 

Keteran- 

caman 

muka 

Kategori 

Kesantunan 

Ironi 55 Ekspresif 35 Terus Terang 31 Kerndahan hati 1 25 44 Tinggi Tdk  Santun 

Sinisme 27 Asertif 33 Ksntn Negatif 22 Pujian 1 14  

26 

Agak 

tinggi 

Kurang 

santun Sarkasme 4 Direktiff 10 Ksntn Positif  17 Kesepakatan 3 11 

Antifrasis - Komisif 7 Samar-samar 16 Kesimpatian 1 11 

Alusio - Deklarasi 1 Dalam Hati - Kedermawanan 2 8 12 Rendah Agak santun 

      Kebijaksanaan 8  18 Netral  Santun  

Total 86 Total 86 Total 86 Total                16 70 100 

 

a.  Kekerasan Verbal dalam Penerapan Unsur Kesantunan Paslon  

1)  Penggunaan Majas sebagai Gaya Retorik 

Kesantunan para paslon dalam penelitian ini khususnya dikaji  dalam Debat Pilkada. 

Penggunaan majas sebagai gaya retorik dalam debat ini jika dihubungkan dengan 

keterancaman muka mitra tutur, maka dapat direpresentasikan dalam tiga tingkatan, yaitu 

tinggi, cukup tinggi, dan rendah.    

Pertama, gaya retorik yang dominan digunakannya dalam debat tersebut adalah  majas 

ironi (55 data). Artinya, lebih dari separoh tuturan para paslon dalam debat menggunakan 

disampaikan dengan sindiran yang halus. Dari segi keterancaman muka pada tahap ini, 

tuturan para paslon berada pada posisi ‗rendah‘ karena disampaikan dengan ‗agak santun‘.  

Kedua, gaya retorik yang agak dominan digunakan adalah melalui majas sinisme, 

yaitu 27 data.  Meskipun hanya seperempat  dari data yang ada, namun tutran para paslon 

sudah berada pada sindiran yang agak kasar karena pernyataan dan tanggapan sudah 

disampaikan secara sinis. Majas sinisme tidak jauh berbeda tingkat penggunaannya dibanding 

sarkasme, pemanfaatan majas ini melalui mencemooh dan menyindir pihak yang tidak 

disenanginya. Keraf (2007: 143) berpendapat bahwa sinisme adalah majas sebagai suatu 

sindiran yng berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan 

ketulusan hati. 

Ketiga, meskipun hanya sedikit, namun dalam debat tersebut masih ada para paslon 

yang menggunakan majas sarkasme (4 data). Artinya, sebagai calon pemimpin yang akan 

menjadi panutan bagi masyarakat (public figure) dalam  pembicaraan formal dalam ranah 
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public speaking, masih keluar juga ungkapan-ungkapan yang kasar dan langsung menohok 

pihak yang dituju. Sarkasme merupakan suatu acuan yang paling kasar dari  majas sindiran 

lainnya. Sarkasme adalah suatu acuan yang mengandung kepahitaan dan celaan yang getir 

(Keraf, 2007:143). Karena itu, majas sarkasme dan sinisme dapat dikategorikan dalam 

ungkapan kekerasan verbal karena dalam debat tersebut disampaiakan melalui sindiran yang 

agak kasar, pedas, dan terbuka. Menurut Hidayati (2016:133), kekerasan verbal meliputi, 

ancaman, pengucilan, penghinaan, pemberian kritik pedas, mengolok-olok, menghilangkan 

peluang, menyindir, menjadi jahat, menutupi informasi dan mencampuri kepentingan pribadi. 

2)  Penggunaan Jenis Tindak Tutur sebagai Bentuk Pengungkapan 

Jenis tindak tutur sebagai pengungkapan pernyataan yang banyak digunakan oleh para 

paslon dalam  debat adalah ekspresif. Artinya, dalam debat tersebut para paslon dominan 

menyampaikan atau mengekspresikan pernyataannya dengan cara menyindir, mengkritik, 

mengeluh, bahkan ada yang mengecam. Hal itu bertujuan untuk saling menjatuhkan muka 

lawan tutur baik muka positif maupun muka negatif. Brown dan Levinson (1987:62) 

menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang mengancam muka negatif adalah ungkapan 

mengenai kebencian, kemarahan, perintah, peringatan, ancaman, dan lain sebagainya. 

Sedangkan tindakan-tindakan yang mengancam muka postif adalah ungkapan kritik, tindakan 

merendahkan atau yang mempermalukan, keluhan, dan kemarahan, dakwaan, penghinaan, 

dan lain sebagainya.  

Bentuk pengungkapan yang dominan berikutnya dalam debat tersebut adalah tindak 

tutur asertif, yang diungkapkan dengan bentuk menyatakan, melaporkan, menjelaskan, 

mencontohkan, dan ada juga dengan membual. Artinya, dalam debat tersebut  pernyataan-

pernyataan disampaikan oleh para paslon dengan tujuan kerja sama (collaborative), meskipun 

umumnya disampaikan  secara sinis. 

Meskipun tidak dominan, dalam debat ini masih ditemukan bentuk-bentuk ungkapan 

kekerasan verbal, diantaranya mempermalukan lawan tutur atau sangat berpotensi 

mengancam katerjatuhan muka negatif,  seperti menyindir,  menghujat, mengecam, 
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mengeluh, mencemooh, dan mengkritik, bahkan menyampaikan sesuatu yang sudah 

melenceng dari fakta hingga termasuk dalam bentuk fitnah adalah termasuk ke dalam bentuk 

tuturan yang mengandung kekerasan verbal. Kekerasan verbal meliputi, ancaman, 

pengucilan, penghinaan, pemberian kritik pedas, mengolok-olok, menghilangkan peluang, 

menyindir, menjadi jahat, menutupi informasi dan mencampuri kepentingan pribadi 

(Hidayati, 2016: 133).  

3)  Penggunaan Strategi Bertutur sebagai Cara Pengungkapan 

Strategi bertutur yang digunakan oleh para paslon dalam Debat Pilkada DKI 

didominasi oleh strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi (31 data), diikuti oleh 

kesantunan negatif (22 data). Artinya, pernyataan-pernyataan para paslon sangat berpotensi 

mengancam muka lawan tutur karena diungkapkan atau diekspresikan dengan bebas tanpa 

memikirkan perasaan pihak lain tersinggung. Menurut Brown dan Levinson, (1987),  strategi 

bertutur terus terang tanpa basa-basi dipilih jika penutur memiliki keinginan untuk 

melakukan tindakan mengancam muka tanpa mempertimbangkan muka petutur. 

Dihubungkan dengan skala ketidaklangsungan tuturan,  Bulm-Kulka (Amir, dkk., 2006:14) 

menjelaskan ‖Semakin langsung Anda menyampaiakan tuturan, maka semakin tidak santun 

ungkapan Anda; namun semakin tidak langsung Anda menyampaikan tuturan, maka semakin 

santun ungkapan Anda‖. 

Tuturan dengan menggunakan strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi juga 

termasuk ke dalam kekerasan verbal. Karena tuturan yang disampaikan dengan bebas tanpa 

memikirkan perasaan orang yang akan tersinggung dapat diindikasikan sebagai bentuk 

paksaan. Lardellier (dalam Astuti, 2013:44) menyatakan, kekerasan bisa didefinisikan 

sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain 

tanpa persetujuan.  

Penggunaan strategi kesantunan positif (17 data ) dan samar-samat (16 data) tidak 

terlalu dominan digunakan oleh para paslon. Padahal strategi inilah yang paling cocok karena 

para paslon adalah calon pemimpin yang akan menjadi panutan diantaranya dalam berbahasa. 
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4) Penggunaan Prinsip Kesantunan sebagai Wujud Pengungkapan 

Dalam Debat Pilkada ini, umumnya para paslon kurang menerapkan prinsip 

kesantunan. Faktanya, dari 105 data yang ada, hanya 16 pernyataan dan tanggapan yang 

mematuhi prinsip kesantunan, sdangkan 70 data lagi melanggar prinsip kesantunan. Prinsip 

kesantunan yang dilanggar tersebut adalah sebagai berikut. Pelanggaran atas prinsip 

kerendahan hati 25 data, berarti komentar disampaikan dengan mementingkan diri sendiri. 

Pelanggaran atas prinsip pujian sejumlah 14 data, berarti komentar disampaikan dengan 

kecaman. Pelanggaran  prinsip kesepakatan/kecocokan 12 data, berarti komentar yang 

disampaikan dengan pengklaiman kebenaran sepihak.  Pelanggaran prinsip kesimpatian 11 

data, berarti disampaikan dengan rasa antipasti. Pelanggaran prinsip kearifan 8 data, berarti 

komentar yang disampaikan merugikan pihak lain. Pelanggaran  prinsip kedermawanan 2 

data, berarti komentar tersebut menguntungkan diri sendiri.  

Pematuhan akan  prinsip kesantunan dalam berkomunikasi merupakan dasar 

seseorang dapat bertutur santun. Tuturan yanng melanggar prinsip kesantunan juga dapat 

digolongkan ke dalam bentuk kekerasan verbal karena tuturan tersebut dapat menimbulkan 

konflik dan tidak menyenangkan bagi lawan tuturnya. Lardellier (dalam Astuti, 2013: 44) 

menyatakan, kekerasan bisa didefinisikan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri 

pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. 

 

b.  Tingkat Kesantunan Berbahasa Para Paslon 

Berikut ini diklasifikasikan empat tingkat kesantunan berbahasa para paslon dalam 

Debat Pilkada DKI Jakarta 2017. Pngklasifikasian ini bertolak dari pembahasan hasil analisis 

data terhadap empat unsur kesantunan yang ditetapkan sebagai objek kajian dalam penelitian 

ini.  

Pertama, pemilihan gaya retorik melalaui majas sarkasme  (4 data), jenis tuturan 

ekspresif (35 data), strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi (31 data), serta pelanggaran 

terhadap prinsip kesantunan (70 data);  mengindikasikan bahwa 44 % pernyataan para paslon 
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berada pada ‗tindakan yang mengancam muka‘ (Face Threatening Acts) dengan tingkat 

‗tinggi‘ karena parameter yang diajukan oleh Brown dan Levinson (1987:65-67) tersebut 

berupa kritikan pedas, sindiran tajam, keluhan, dan kecaman, yang merendahkan, serta  

identifikasi yang keliru mengenai pasangan calon lainnya sebagai mitra lawan tutur sudah 

terbukti sangat mengancam ‗muka negatif‘.. Demikian juga halnya dengan parameter ‗skala 

ketidaklangsungan‘ yang diajukan Blum-Kulka (1985:14) sudah membuktikan bahwa 

‗Semakin langsung ungkapan disampaikan, maka semakin tidak santun ungkapan tersebut‘. 

Dengan demikian, 44 % komentar dan pernyataan para paslon gubernur DKI Jakarta berada 

pada kategori ―tidak santun‖.  Klasifikasi ini ditandai dengan warna ‗merah‘ dalam tabel  

yang mengindikasikan bahwa tuturan yang digunakan ‗berbahaya‘. 

Kedua, pilihan yang agak mendominasi pada jenis tuturan direktif (10 data) dan 

komisif (7 data), majas sinisme (27 data), dan strategi kesantunan  negatif  (22 data), 

mengindikasikan bahwa 26 % dari pernyataan para paslon berposisi pada keterancaman muka  

yang  ‗cukup tinggi‘ karena parameter yang diajukan oleh Brwon dan Levinson (1987:65-67) 

berupa paksaan, peringatan, ajakan, himbauan, permintaan, dan   berjanji berpotensi 

mengancam  ‗muka negatif‘  sehingga kesantunan berada pada klasifikasi ‗kurang santun‘. 

Klasifikasi ini ditandai dengan warna ‗kuning‘ dalam tabel yang mengindikasikan bahwa 

tuturan yang digunakan ‗hati-hati‘ atau dalam arti peringatan. 

Ketiga, pilihan atas gaya retoris dengan majas ironi (55), jenis tuturan asertif (33 data) 

dan deklarasi (1 data), serta strategi bertutur kesantunan positif (17 data) dan samar-samar  

(16 data), mengindikasikan bahwa 12 % dari tuturan para komunitas paslon berada pada 

keterancaman muka yang ‗kurang tinggi‘. Sesuai dengan parameter  Brown dan Levinson 

(1987:65-67) jika tuturan disampaikan dalam bentuk perintah, peringatan, tantangan, 

himbauan, maka tuturan tersebut kurang berpotensi mengancam  ‗muka‗ mitra tutur  karena 

disampaikan dengan kesantunan positif.  Hal ini sejalan dengan parameter Grice (Pranowo, 

2008:362) ―pilihlah ungkapan yang tidak meremehkan status mitra tutur…‖ dan ‗skala 

ketidaklangsungan‘ Blum-Kulka (1985:14) bahwa ―semakin tidak langsung Anda 
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menyampaikan tuturan, maka semakin santun ungkapan Anda‖. Dengan demikian, 12 % 

komentar dan pernyataan para paslon berada pada kategori ‗agak santun‘. Klasifikasi ini 

ditandai dengan warna ‗hijau‘ dalam tabel,  yang mengindikasikan bahwa tuturan yang 

digunakan ‗kurang berbahaya‘. 

Klasifikasi keempat ditandai dengan komentar para paslon yang  mematuhi prinsip 

kesantunan sejumlah 16 data dari 105 total data.  Artinya, hanya  18 % komentar dan pernyataan para 

politikus berada pada posisi ‗santun‘ karena tidak ada keterancaman muka (netral). Klasifikasi ini 

ditandai dengan warna ‗hitam‘ dalam tabel, mengindikasikan bahwa pernyataan yang 

digunakan ‗aman/netral‘.  

 

 

4. Representai Tingkat Kesantunan Pendukung Paslon tentang Wacana Politik Pilkada 

DKI Jakarta 2017 dalam Akun Komunitasnya 

Bertolak dari hasil analisis data terhadap empat unsur kesantunan yang ditetapkan 

sebagai objek kajian dalam penelitian ini, dapat direpresentasikan tingkat kesantunan 

berbahasa dalam komentar para komunitas pendukung paslon tentang wacana politik Pilkada 

DKI Jakarta 2017 sebagai berikut ini.  

Tabel …  

Representasi Kesantunan Berbahasa Komunitas Pendukung Paslon  

tentang Wacana Pilkada DKI Jakarta dalam Akun Komunitasnya 

 
Unsur Kesantunan Tingkat 

Kesantunan 
Gaya & 

Majas 

 

Jml 

Jenis 

Tuturan 

 

Jml 

Strategi 

Bertutur 

 

Jml 

Prinsip 

Kesantunan  

Mema

-tuhi 

Melan

ggar 

Per-

sen-

tase 

Keter-

ancam-

an  

Katego

ri 

Sarkasme 55 Ekspresif 77  Terus 

Terang 

64 Kearifan  10 71 Tinggi Tidak 

Santun 

Sinisme 30 Direktif 14 Kesantunan 

Negatif 

17 Kederma-

wanan 

1 17 17 Cukup 

tinggi 

Kurang 

Santun 

Ironi 16 Komisif 3 Ksntn Positif 9 Pujian 1 22   

Rendah 

  

Agak 

santun 
Anti Frasis 1 Deklaratif - Samar-samar 12 Kerndahan Hati  7 

Satire  - Asertif 8 Dalam Hati - Kesepakatan 1 26 12 

Inuendo -     Kesimpatian  17 2 Netral  Santun  

 102  102  102  3 99 100 

 

a.   Kekerasan Verbal dalam Penerapan Unsur Kesantunan Komunitas Pendukung 

Paslon 

1)  Penggunaan Majas sebagai Gaya Retorik 
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Penggunaan majas dalam tuturan komunitas pendukung paslon mengenai wacana 

politik Pilkada DKI Jakarta 2017 didominasi atau berpusat pada majas sarkasme dan sinisme. 

Dari 102 data, 55 tuturan menggunakan majas sarkasme, 30 tuturan menggunakan majas 

sinisme, 16 tuturan menggunakan majas ironi, 1 tuturan menggunakan majas antifrasis. 

Temuan ini mengindikasikan  bahwa wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 dikomentari 

oleh komunitas pendukung paslon secara kasar, pedas, terbuka, dan masif sehingga langsung 

menohok yang dituju. Keraf (2006:143) menjelaskan bahwa sarkasme adalah majas yang 

selalu akan menyakiti hati dan kurang enak didengar dan mengandung kepahitan dan celaan 

yang getir. Sebaliknya, sinisme adalah majas yang berbentuk kesangsian dan mengandung 

ejekan terhadap sesuatu dengan tujuan penekanan, cemoohan, atau kecaman terhadap suatu 

maksud atau gagasan (Tarigan, 2013:91). 

Jika dikaitkan dengan teori skala kesantunan berbahasa karena komenter para 

pendukung paslon mengenai wacana politik pilkada DKI Jakarta 2017 secara umum 

bertumpuk pada sarkasme,  maka dapat dikategorikan pada peringkat bertutur ‗tidak santun‘. 

Hal ini diperkuat dengan rumusan skala kesantunan Bulm-Kulka: ‖Semakin langsung Anda 

menyampaikan tuturan, maka semakin tidak santun ungkapan Anda; namun semakin tidak 

langsung Anda menyampaikan tuturan, maka semakin santun ungkapan Anda‖ (Amir, dkk., 

2006:14). 

Jika dihubungkan dengan kekerasan verbal, penggunaan majas sarkasme dan sinisme 

termasuk ke dalam bentuk kekerasan verbal karena menggunakan kata-kata sindiran yang 

kasar, pedas, dan terbuka, serta berpotensi tinggi mengancam muka dan melukai hati lawan 

tutur. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata 

yang diucapkan dan ditulis, berupa memaki, menyindir, sumpah serapah, mengancam, serta 

mengeluarkan kata-kata kasar (Astuti, 2013:45). Astuti (2007:14) juga menekankan bahwa 

apapun definisi kekerasan, baik berdimensi pastisipatif (melibatkan relasi pelaku atau 

korban), maupun berdimensi tunggal (tidak melibatkan relasi pelaku dan korban), kekerasan 

berdampak melukai fisik maupun batiniah. 
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2) Pnggunaan Jenis Tindak Tutur sebagai Bentuk Pengungkapan 

Jenis tuturan  yang dominan digunakan oleh komunitas pendukung paslon dalam 

mewacanakan Pilkada DKI adalah ekspresif, yaitu tindak tutur yang bertujuan untuk 

mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Hal 

ini mengindikasikan bahwa wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 dikomentari oleh 

komunitas pendukung paslon dengan tujuan menyindir, mengumpat, mengecam, mencemooh, 

mengkritik, serta menghujat seuai dengan data yang ditemukan dalam penelitian ini. 

Meskipun jenis tuturan ekspresif seperti mengucapkan selamat, terima kasih, memuji 

berfungsi menyenangkan (convivial), namun jika tuturan ekspresif disampaikan dengan 

mengecam, menuduh, dan sebagainya seperti yang ditemukan dalam data penelitian ini maka 

tuturan tersebut sudah berfungsi bertentangan (conflictive). 

Berdasarkan skala kesantunan, tuturan para pendukung paslon tersebut dapat 

dikategorikan pada bertutur ‗tidak santun‘ karena  komentar yang disampaikan dengan cara 

tersebut sangat berpotensi mengancam muka orang atau kelompok yang dituju, baik muka 

postif maupun muka negatif. Hal ini sesuai dengan skala kesantunan berdasarkan nosi 

keterancaman muka (postif dan negatif) yang diajukan Brown dan Levinson (1987:62) bahwa 

tindakan-tindakan yang mengancam muka negatif adalah ungkapan mengenai kebencian, 

kemarahan, perintah, peringatan, ancaman, dan lain sebagainya; sedangkan tindakan-

tindakan yang mengancam muka postif adalah ungkapan kritik, tindakan merendahkan atau 

yang mempermalukan, keluhan, dan kemarahan, dakwaan, penghinaan, dan lain sebagainya.  

Ditinjau dari sudut kekerasan verbal, tuturan ekspresif mengecam, mengumpat, 

menghujat, menghina, dan mengkritik seperti yang  ditemukan dalam penelitian ini sudah 

termasuk pada ranah kekerasan verbal. Apalagi, ditambah dengan ungkapan yang bersifat 

memecah belah, ras, agama, pelecehan, dan identifikasi yang keliru (Leech, 1986:163-164) 

mengenai pasangan calon lainnya sebagai mitra tutur sangat jelas bernuansa kekerasan verbal 

karena sudah  dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan ditulis, berupa 
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memaki, menyindir, sumpah serapah, mengancam, serta mengeluarkan kata-kata kasar  

sehingga sudah berdampak melukai fisik maupun batiniah lawan tutur (Astuti, 2013:45).  

3)  Penggunaan Strategi Bertutur sebagai Cara Pengungkapan 

Strategi bertutur yang digunakan oleh komunias pendukung paslon mengenai wacana 

politik Pilkada DKI Jakarta bertumpuk  pada strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi. 

Artinya, komentar komunitas pendukung paslon tentang wacana politik pilkada DKI Jakarta 

tahun 2017 sangat berpotensi mengancam muka, karena diungkapkan  atau diekspresikan 

dengan bebas tanpa memperhitungkan orang atau pihak yang dituju tersinggung, bahkan 

tanpa memikirkan  efek samping dari pengungkapannya itu. Brown dan Levinson (1987:92) 

menjelaskan bahwa bertutur terus terang tanpa basa-basi adalah melakukan tuturan tanpa ada 

upaya mengurangi pembebanan karena uturan disampaikan secara langsung sehingga 

menohok muka yang dituju. 

Pemilihan strategi terus terang tanpa basa-basi oleh pendukung paslon ini jika 

dikaitkan dengan teori skala kesantunan berbahasa, dapat dikategorikan pada bertutur ‗tidak 

santun‘. Tuturan yang disampaikan dengan startegi bertutur terus terang tanpa basa-basi 

sudah pasti bersifat langsung dan sangat mengancam keterjatuhan muka baik positif maupun 

negatif. Hal ini diperkuat dengan rumusan skala kesantunan oleh Bulm-Kulka (Amir, dkk., 

2006:14) ‖Semakin langsung Anda menyampaiakan tuturan, maka semakin tidak santun 

ungkapan Anda; namun semakin tidak langsung Anda menyampaikan tuturan, maka semakin 

santun ungkapan Anda‖. Lalu, tiga strategi berikutnya, yaitu kesantunan negatif, kesantunan 

positif,  dan samar-samar meskipun termasuk tuturan ‗tidak langsung‘, namun  jika  

pengungkapan tuturan yang disandingkan dengan diksi atau bentuk ungkapan yang bernada 

negatif  tetap  mengancam muka positif dan negatif (Searle dalam Leech, 1983:165). 

Dalam kaitannya dengan kekerasan verbal, tuturan yang disampaikan secara langsung 

tanpa basa-basi menjelaskan posisi penutur yang ingin mendominasi tuturan atau ingin 

menyampaikan maksudnya secara jelas. Apalagi jika dalam konteksnya, tuturan disampaikan 

kepada orang yang belum dikenal atau tidak dekat, maka mengakibatkan tuturan 
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diinterprestasikan sebagai perintah atau paksaan (Searle dalam Leech, 1983:164). Dengan 

demikian, tuturan yang disampaikan secara langsung tanpa basa-basi serta diinterprestasikan 

sebagai bentuk perintah atau paksaan termasuk ke dalam bentuk kekerasan verbal karena 

secara prinsipal tindakan tersebut mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain 

tanpa persetujuan (Lardellier dalam Astuti, 2013:44). Apalagi, jika didalamnya terkandung 

unsur dominasi yang mewujud dalam berbagai bentuk: fisik, verbal, moral, psikologis, atau 

melalui gambar (Astuti (2013:44). 

4) Penerapan Prinsip Kesantunan sebagai Wujud Pengungkapan 

Pelanggaran yang dominan terhadap prinsip kesantunan dalam tuturan yang dilakukan 

oleh komunitas pendukung paslon mengenai wacana politik Pilkada DKI Jakarta seperti 

terlihat dalam tabel terdahulu mengindikasikan bahwa tuturan tersebut disampaikan secara 

‗tidak santun; sehingga menimbulkan kerugian besar bagi pihak-pihak yang dituju, sebab 

mematuhi prinsip kesantunan merupakan modal dasar seseorang dapat bertutur santun. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Leech (1986:170) yang menganggap bahwa kesantunan 

berbahasa adalah usaha untuk membuat adanya keyakinan dan pendapat yang tidak sopan 

menjadi sekecil mungkin dengan mematuhi prinsip kesantunan berbahasa. 

Dihubungkan dengan kekerasan verbal, pelanggaran prinsip kesantunan dalam 

bertutur dapat memicu terjadinya konflik dan konfrontasi dalam pergaulan manusia. 

Pernyataan tersebut bertolak dari pernyataan (Lakoff dalam Syahrul, 2008:15) bahwa 

kesantunan adalah sistem yang memperkecil potensi konflik dan konfrontasi yang selalu 

terjadi dalam pergaulan manusia. Dengan demikian, tuturan yang melanggar prinsip 

kesantunan berbahasa termasuk ke dalam bentuk kekerasan verbal. Hal ini dikarenakan 

bahwa, kekerasan merupakan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan 

untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan (Lardelleir dalam Haryatmoko, 2007:119), yang 

dapat terwujud salah satunya dalam bentuk verbal (Astuti, 2013:44). 

Bertolak dari hasil analisis data terhadap empat unsur kesantunan yang ditetapkan 

sebagai objek kajian dalam penelitian ini, diklasifikasikan tiga pembahasan untuk mengetahui 
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tingkat kesantunan berbehasa dalam tuturan  komunitas pendukung paslon tentang wacana 

politik Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai berikut.  

 

b.  Tingkat Kesantunan Komunitas Pendukung Paslon 

Bertolak dari hasil analisis data terhadap empat unsur kesantunan yang ditetapkan 

sebagai objek kajian dalam penelitian ini, dapat direpresentasikan empat tingkatan 

kesantunan berbahasa para komunitas pendukung paslon tentang wacana politik Pilkada DKI 

Jakarta 2017 sebagai berikut ini.  

Pertama, dominasi pendukung paslon memilih gaya retorik penyampaian dengan 

majas sarkasme (55 data),  jenis tuturan ekspresif (77 data), strategi bertutur terus terang 

tanpa basa-basi (64 data), serta pelanggaran dominan terhadap prinsip kesantunan (99 data);  

maka 71 % tuturan berada pada ‗tindakan yang mengancam muka‘ (Face Threatening Acts) 

dengan tingkat ‗tinggi‘ karena parameter yang diajukan oleh Brown dan Levinson (1987:65-

67) tersebut berupa kritikan, merendahkan, mempermalukan, dakwaan, penghinaan, dll. Jika 

dirujuk pernyataan Leech (1986: 163-164) yang menghubungkan klasifikasi Searle mengenai 

tindak ilokusi, tuturan ekspresif sebenarnya secara instrisik cenderung ‖menyenangkan‖, 

kecuali ilokusi-ilokusi ekspresif  mengecam, mengumpat, menghujat, menghina, dan 

mengkritik seperti yang ditemukan dalam penelitian ini yang cenderung berfungsi 

bertentangan (conflictive). Hal ini juga ditambah dengan ungkapan yang bersifat memecah 

belah, ras, agama, pelecehan, dan identifikasi yang keliru mengenai pasangan calon lainnya 

sebagai mitra tutur.. Demikian juga halnya dengan parameter ‗skala ketidaklangsungan‘ yang 

diajukan Blum-Kulka (1985:14) sudah membuktikan bahwa ‗Semakin langsung ungkapan 

disampaikan, maka semakin tidak santun ungkapan tersebut‘. Dengan demikian 71 % tuturan 

para pendukung paslon berada pada kategori  ‗tidak santun‘. Klasifikasi ini ditandai dengan 

warna ‗merah‘ dalam tabel yang mengindikasikan bahwa tuturan yang digunakan 

‗berbahaya‘. 

Kedua, pilihan yang agak mendominasi adalah pada majas sinisme (30 data), jenis 

tuturan direktir  dan komisif (17 data), dan strategi kesantunan negatif (17 data) dalam 



188 
 

tuturan komunitas pendukung paslon, maka 17 % dari tuturan berposisi pada keterancaman 

muka  yang  ‘cukup tinggi‘ karena parameter yang diajukan oleh Brwon dan Levinson 

(1987:65-67) berupa perintah, ancaman, peringatan, tantangan, kebencian, kemarahan, dll. 

sangat mengancam  ‗muka negatif‘.  Merujuk pernyataan Leech (1986: 163-164) yang 

dihubungkan dengan klasifikasi Searle mengenai tindak ilokusi, tuturan direktif dapat 

dimasukkan ke dalam kategori kompetitif, karena termasuk kategori ilokusi kesantunan 

negatif. Walaupun pada dasarnya strategi bertutur yang digunakan sudah berupaya untuk 

menjaga muka muka negatif, namun penggunaan ungkapan yang bernilai atau bernuansa sinis 

maka tuturan tersebut dapat digolongkan pada tingkat keterancaman muka yang ‗cukup 

tinggi‘. Dengan demikian, 17 % komentar para pendukung paslon berada pada klasifikasi 

‗kurang santun‘. Klasifikasi ini ditandai dengan warna ‗kuning‘ dalam tabel yang  

mengindikasikan bahwa tuturan yang digunakan ‗cukup berbahaya‘. 

Ketiga, pilihan yang kurang mendominasi pada majas ironi dan antifrasis (17 data), 

jenis asertif  (8 data), dan strategi bertutur kesantunan positif (8 data) dan samar-samar  (12 

data), maka 12 % dari tuturan para komunitas paslon mengenai wacana politik Pilkada DKI 

Jakarta 2017 berada pada keterancaman muka yang ‗kurang tinggi‘. Sesuai dengan parameter  

Brown dan Levinson (1987:65-67) jika tuturan disampaikan dalam bentuk pernyataan, maka 

tuturan tersebut kurang berpotensi mengancam  mitra tutur. Merujuk pernyataan Leech 

(1986: 163-164) yang dihubungkan dengan klasifikasi Searle mengenai tindak ilokusi, 

tuturan asertif cenderung netral yang tergantung pada kebenaran proposisi yang diungkapkan. 

Penggunaan majas ilokusi dan startegi bertutur samar-samar juga mengindikasikan bahwa 

tuturan tersebut kurang berpotensi mengancam muka mitra tutur. Hal ini sejalan dengan 

parameter Grice (dalam Pranowo, 2008:362) ―Pilihlah ungkapan yang tidak meremehkan 

status mitra tutur…‖ dan ‗skala ketidaklangsungan‘ Blum-Kulka (1985:14) bahwa ―semakin 

tidak langsung Anda menyampaikan tuturan, maka semakin santun ungkapan Anda‖. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 12 % dari tuturan para komunitas paslon mengenai 

wacana politik Pilkada DKI Jakarta 2017 berada pada tingkat ‗agak santun‘. Klasifikasi ini 
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ditandai dengan warna ‗hijau‘ dalam tabel,  yang mengindikasikan bahwa tuturan yang 

digunakan ‗kurang berbahaya‘. 

Klasifikasi keempat, ditandai dengan komentar para politikus yang  mematuhi prinsip 

kesantunan sejumlah 3 data dari 102 total jumlah data.  Artinya, hanya  2 % komentar dan pernyataan 

para politikus berada pada posisi ‗santun‘ karena tingkat keterancaman muka tidak ada  (netral). 

Klasifikasi ini ditandai dengan warna ‗hitam‘ dalam tabel, mengindikasikan bahwa 

pernyataan yang digunakan ‗aman/netral‘. 

Meskipun mewujudkan bertutur santun hanyalah menerapkan unsur-unsur kesantunan 

itu dalam bertutur, namun dalam kenyataannya secara umum para komunitas  pendukung 

paslon tidak memilih cara yang standar tersebut, akan tetapi masing-masing pendukung 

memilih cara yang keras,  agak  brutal, dan meremehkan status mitra tutur, yang  berpotensi 

tinggi mengancam muka positif dan negatif sehingga mengasilkan tuturan yang  ‗tidak 

santun‘  

Hasil penelitian ini,  ternyata masih relevan dengan  penelitian yang dilakukan oleh 

Rahyono (2005:54),  yaitu ciri utama penyampaian informasi di media Pasca-Orde Baru ialah 

kelugasan yang diikuti dengan  bahasa yang hiperbolis dan kasar, seperti kecaman, keluhan, 

kemarahan, ejekan, serta perendahan. Meskipun penelitian tersebut sudah lama dilakukan, 

namun faktanya masih terdapat pada wacana Pilkada DKI, baik dibeberapa  media massa 

maupun di media sosial. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Membahas kekerasan verbal dalam wacana Pilkada DKI pada tahun pertama ini dikaji 

dari sosio-pragmatik. Karena itu, tidak bisa dilepaskan daripada keterkaitannya dengan unsur 

kesantunan dalam bertutur. Hal ini berhubngan dengan empat sasaran penelitian ini, yaitu 

pernyataan para politikus dalam portal berita online, komentar masyarakat dalam menanggapi 

berita tersebut, pernyataan para pasangan paslon dalam debat pilkada, dan komentar para 

pendukung paslon dalam akun komunitasnya. Artinya, pengungkapan kekerasan oleh empat 

sasaran penelitian ini dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta akan terungkap 

(representasi) dari tingkat kesantunan berbahasa yang digunakannya. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan,  tergambar penggunaan kekerasan 

verbal oleh para politikus, masyarakat, para paslon, dan komunitas pendukung paslon dalam 

empat tingkatan representasi kesantunannya dalam mewacanakan  peristiwa Pilkada DKI 

Jakarta sebagai berikut ini. 

1. Representasi Kesantunan Para Politikus dalam Pernyataannya tentang Pilkada DKI 

2017 di Portal Berita Online 

Berdasarkan pilihan atas unsur kesantunan yang digunakan oleh para politikus dalam 

pernyataan/lkomentarnya di portal berita online, dapat disimpulkan bahwa, 47 % pernyataan 

para politikus berada pada tindakan keterancaman muka (Face Threatening Acts)  yang 

‗tinggi‘ dengan kategori ‗tidak santun‘; 17 %  pernyataan para politikus berada pada tindakan 

keterancaman muka yang ‗cukup tinggi‘ dengan kategori ‗kurang santun‘; 32 %  pernyataan 

para politikus berada pada ‗tindakan keterancaman muka‘ yang ‗rendah‘ dengan kategori 

‗agak santun‘; dan 4 %  pernyataan para politikus berada pada tindakan keterancaman muka 

yang ‗netral/zero‘ dengan kategori ‗santun‘. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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secara keseluruhan tigkat kesantunan para politikus dalam pernyataannya di portal berita 

online adalah ‗agak kurang  santun‘. 

2. Representasi Kesantunan Masyarakat dalam mengomentari Berita Pilkada DKI 

Jakarta 2017 di Media Sosial 

Berdasarkan pilihan atas unsur kesantunan yang digunakan oleh masyarakat dalam 

mengomentari berita Pilkada DKI Jakarta 2017, dapat disimpulkan bahwa, 61 % komentar 

masyarakat berada pada tindakan keterancaman muka (Face Threatening Acts)  yang ‗tinggi‘ 

dengan kategori ‗tidak santun‘; 22 %  komentar masyarakat berada pada tindakan 

keterancaman muka yang ‗agak tinggi‘ dengan kategori ‗kurang santun‘; 317 %  komentar 

masyarakat berada pada ‗tindakan keterancaman muka‘ yang ‗rendah‘ dengan kategori ‗agak 

santun‘; sedangkan komentar masyarakat yang berada pada tindakan keterancaman muka 

yang ‗netral/zero‘ dengan kategori ‗santun‘ tidak ditemukan dalam penelitian  ini. . Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tigkat kesantunan masyarakat dalam 

mengomentari berita Pilkada DKI 2017 adalah ‗tidak santun‘‘ 

3. Representasi Kesantunan Para Pasangan Calon Gubernur dalam Debat Pilkada 

DKI 2017 

Berdasarkan pilihan para pasangan calon gubernur atas unsur kesantunan yang 

digunakannya dalam Debat Pilkada DKI 2017, maka  dapat disimpulkan bahwa, 44%  

pernyataan para paslon berada pada tindakan keterancaman muka (Face Threatening Acts)  

yang ‗tinggi‘ dengan kategori ‗tidak santun‘; 26  %  pernyataan paslon berada pada tindakan 

keterancaman muka yang ‗cukup tinggi‘ dengan kategori ‗kurang santun‘; 12 %  pernyataan 

para paslon berada pada ‗tindakan keterancaman muka‘ yang ‗rendah‘ dengan kategori ‗agak 

santun‘; dan 18 %  pernyataan paslon berada pada tindakan keterancaman muka yang 

‗netral/zero‘ dengan kategori ‗santun‘. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan tingkat kesantunan para paslon dalam pernyataannya dalam Debat Pilkada DKI 

Jakarta 2017  adalah ‗agak santun‘. 
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4. Representasi Kesantunan Para Pendukung Paslon dalam Komentarnya tentang  

Pilkada DKI di Akun Instagram Komunitas 

Berdasarkan pilihan atas unsur kesantunan yang digunakannya oleh komunitas 

pendukung paslon dalam komentarnya tentang Pilkada DKI 2017, maka  dapat disimpulkan 

bahwa 71 %  pernyataan para paslon berada pada tindakan keterancaman muka (Face 

Threatening Acts)  yang ‗tinggi‘ dengan kategori ‗tidak santun‘;  17  %  pernyataan para 

pendukung paslon berada pada tindakan keterancaman muka yang ‗cukup tinggi‘ dengan 

kategori ‗kurang santun‘; 12 %  pernyataan para pendukung paslon berada pada ‗tindakan 

keterancaman muka‘ yang ‗rendah‘ dengan kategori ‗agak santun‘; dan 2  %  pernyataan para 

pendukung paslon berada pada tindakan keterancaman muka yang ‗netral/zero‘ dengan 

kategori ‗santun‘. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat 

kesantunan para pendukung paslon dalam komentarnya tentang Pilkada DKI 2017 adalah 

‗tidak santun‘. 

 
B. Saran  

Berdasarkan fenomena data yang terdapat dalam media massa cetak dan  online  

serta media sosial yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesantunan 

masyarakat berwacana politik pada Pilkada DKI  secara  menyeluruh berada  pada  posisi 

‗kurang santun.‘ Hal ini disebabkan terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan kaidah-

kaidah kesantunan, diantaranya  (1) bentuk-bentuk ungkapan yang digunakan lebih dominan 

pada sarkasme dan sinisme sehingga menimbulkan amarah dan lebih menyudutkan yang 

ditujunya, (2) jenis tuturan yang digunakan cenderung pada ekspresif, direktif, dan asertif 

sehingga berpotensi tinggi mengancam muka mitra tutur, (3) strategi bertutur yang dipilih 

lebih dominan pada bertutur langsung tanpa basa basi dan kesantunan negatif sehingga 

lansung menohok muka mitra tuturnya, dan (4) prinsip kesantunan hampir menyeluruh tidak 

diterapkan sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan konfrontasi di tengah masyarakat. 

Dengan demikian kesantunan merupakan tata cara atau perilaku sosial yang ditetapkan atau 
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disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, diabaikan oleh para pelaku tutur dalam 

berwacana Pilkada DKI.  

Meskipun hasil pembahasan ini  tidak menggeneralisasikan‘ media-media yang 

menjadi sumber data penelitian, namun setidaknya dapat dijadikan umpan balik (feedback) 

bagi pihak-pihak terkait.   

 Para elite politik harus memberikan contoh kepada publik bagaimana berkomunikasi 

yang baik dengan membangun tradisi berbahasa yang santun  dalam berpolitik dan 

berpemerintahan sebab bahasa merupakan nafas dalam komunikasi yang berlandaskan pada 

logika kebenaran.   

 Demikian juga halnya bagi masyarakat, ‗kebebasan berekspresi‘ dalam kemajuan 

teknologi informasi sesungguhnya sangat patut untuk disyukuri, namun tidak dinodai dengan 

pengertian ‗bebas lepas tanpa batas‘, tetapi sesungguhnya adalah ‗bebas yang terbatas‘  baik 

dari segi etika, agama, dan juga kaidah berbahasa, lebih-lebih dalam ranah public speaking 

karena  ―bahasa seseorang mencerminkan siapa dia‘ dan  ―bahasa menunjukkan bangsa‖. 

 Dalam konteks ini perlu disimak kembali apa yang disampaikan oleh Wittgenstein 

dalam teori Langauge Game-nya bahwa  manusia memperlakukan bahasa bagaikan sebuah 

permainan (ada pemain, penonton, dan wasit), memiliki aturan yang harus disepakati; begitu 

juga bahasa tak siapapun bisa dengan seenaknya dan secara anarkis memberi makna dan 

memahami kata, apalagi memaksakan makna sesuai yang dikehendaki tanpa melalui proses 

konvensi yang merupakan ciri fundamental bahasa. 
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KEKERASAN VERBAL DALAM PILKADA DKI: 

Mengungkap Tingkat Kesantunan Masyarakat Berwacana Politik 

 

Prof. Dr. Agustina, M.Hum. 
 

Universitas Negeri Padang 

 

Abstrak 

 

Sepanjang sejarah Pilkada di tanah akhir, baru kali inilah yang paling heboh, 
fenomenal, dan kontroversial baik pemberitaan maupun pesristiwa politiknya, yaitu 
Pilkada DKI, sebab tidak hanya sarat dengan muatan politik, tetapi juga berimplikasi 
pada penggunaan bahasa sebagai sarana politiknya. Ternyata, bahasa dalam wacana 
politik di media massa tidak selalu dipakai untuk kejernihan makna sebab sudah 
dimanipulasi untuk kepentingan elite politik dan kelompok tertentu, sehingga 
terjadi rekayasa bahasa dan penyimpangan fungsi bahasa sebagai alat kerja sama. 
Situsi ini semakin ditunjang oleh kebebasan pers dan media sosial di Indonesia yang 
menjadi semakin liberal sejak era reformasi dan globalisasi. Agaknya fenomena 
inilah yang memicu masyarakat sangat bebas mengemukakan pendapat, dari 
argumen dan ide yang cemerlang, saran, masukan, dan solusi, sampai pada caci maki 
dan sumpah serapah atas isu-isu politik yang berkembang, baik dalam berita di 
media cetak, media elektronik sampai komentar atau komplain di media sosial. 
Pembahasan ini mengkaji peggunaan kekerasan verbal dalam berita dan komentar 
tentang Pilkada DKI di televisi, koran, dan media sosial yang bisa diakses 
masyarakat secara umum, sehingga sudah berfungsi sebagai media massa. 

 

I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

Mengapa Pilkada DKI yang paling heboh, fenomenal, dan kontroversial? 
Setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, meskipun DKI 
Jakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesa, namun DKI adalah ibu 
negara Indonesia dan sebagai gerbang Indonesia. Kedua, Pilkada DKI Jakarta 
disinyalir sarat dengan kepentingan politik dua kelompok besar, yaitu kelompok 
pemerintah dan kelompok “oposisi” atau yang berseberangan dengan pemerintah, 
masing-masing dengan partai-partai pendukungnya. Ketiga, salah satu pasangan 
calon (paslon) Pilkada DKI Jakarta tersangkut kasus SARA yang memicu polemik 
berkepanjangan, tidak hanya di Jakarta tetapi juga merembes ke daerah-daerah di 
wilayah Indonesia. Keempat, berdasarkan estimasi beberapa pengamat, Pilkada DKI 
Jakarta merupakan barometer penentuan suhu politik di Indonesia. 
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Terlepas dari tepat-tidaknya alasan-alasan tersebut, fenomena Pilkada DKI 
Jakarta tidak bisa dianggap enteng, setidaknya sangat penting ditinjau dari sudut 
penggunaan bahasa yang terdapat dalam wacana-wacana Pilkada. 

 

Pada prinsipnya, bahasa berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dan 
untuk menunjukkan identitas bagi masyarakat pemakainya, karena dengan bahasa 
segala ide, gagasan, dan perasaan yang diinginkan dapat tersampaipkan. Pragmatik, 
sebagai salah satu bagian ilmu bahasa, dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat 
komunikasi dan juga sebagai alat interaksi antarmanusia, mensyaratkan tiga 
komponen yang diperlukan dalam proses berkomunikasi, yaitu pihak yang 
berkomunikasi (penutur dan petutur), informasi yang diberikan (isi dan pesan), dan 
alat yang digunakan (tuturan dan cara pengungkapan). Dalam bagian ini, 

 

 

 

komunikasi dikatakan berhasil, apabila ditandai dengan adanya reaksi-reaksi yang 
diberikan petutur kepada penutur sebagai tanda bahwa isi atau pesan diterima 
sesuai dengan yang dimaksud penutur (komunikatif). Bukan sebaliknya, yaitu 
adanya reaksi yang berupa komplain terhadap pernyataan atau gagasan yang 
berakibat pada penyanggahan, protes, atau polemik yang berkepanjangan. Dari segi 
daya dan efek pemaknaan isi atau pesan secara kontekstual, bahasa sangat efektif 
untuk menciptakan pengaruh, malah sebagai alat politik dalam percaturan 
kekuasaan. 

 

Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan pantauan sementara pada wacana-
wacana yang digunakan dalam Pilkada DKI Jakarta baru-baru ini, ditemukan 
beberapa berita Pilkada yang dikemas dalam gaya bahasa tertentu yang digunakan 
oleh elite politik dan masyarakat, yang umumnya bernuansa kasar, menebarkan 
kebohongan, dan bahkan cenderung memutarbalikkan fakta. Hal tersebut, sangat 
berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat, bahkan bisa menyebabkan 
terjadinya konflik. Dalam hal ini, bahasa sebagai alat politik bisa menjadi tidak 
bernilai karena jatuh menjadi sarana untuk mengumpat, mencaci-maki, dan 
menelanjangi kejelekan orang lain. Bahasa menjadi alat untuk mengobarkan konflik, 
kebencian, sentimen SARA, dan pembunuhan karakter lawan politik, baik di televisi 
maupun di media cetak, bahkan di media sosial 

 

Padahal, sejatinya dalam politik, kata-kata memiliki kekuatan yang dahsyat 
untuk mempengaruhi dan mengubah pandangan ke arah yang lebih baik. Dalam 
kaitan ini, politisi dituntut mampu mengomunikasikan ide dan gagasan secara 
lancar kepada berbagai pihak secara jelas. Begitu juga para jurnalis, dalam fungsinya 
harus menyampaikan dan mengulas berita tentang kegiatan dan isu-isu politik yang 
terjadi di tengah-tengah masyarakat secara objektif dan tidak memihak. Tak 
terkecuali masyarakat umumnya, mereka juga diharapkan dapat menanggapi serta 
memberi respon yang baik berupa masukan, kritikan, dan sanggahan terhadap 
pemikiran maupun kinerja para elit politik. Pendeknya, semua komponen yang ikut 
terlibat dalam wacana politik, seharusnya mengungkapkan gagasannya dengan 
santun dan tidak menyinggung perasaan, apalagi melukai perasaan mitra tuturnya. 

Di Indonesia, pembaca terbesar surat kabar dan pemirsa TV serta pengakses 
tertinggi berita di internet sebagai media sosial, umumnya adalah elit-elit politik 
atau masyarakat politik; setidaknya masyarakat yang berminat dan berorientasi 
pada politik. Hal ini dipertegas oleh Feith (dalam Hanazaki, 1998:122) bahwa 
“masyarakat politik adalah sebagai pembaca terbesar surat kabar. Dengan demikian, 
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hampir tak terbantahkan bahwa secara otomatis konten politik menjadi konten yang 
paling menjual atau laku di pasaran. Situsi ini semakin ditunjang oleh kebebasan 
pers di Indonesia yang menjadi semakin liberal sejak era reformasi (Ardianto & 
Erdinaya, 2004:155). Kenyataan inilah inilah yang mendorong serta memicu 
kekebasan berbicara dan berkomentar bagi masyarakat secara luas, bahkan hampir 
tanpa batas dengan berbagai cara, gaya, dan slogan sehingga berakibat munculnya 
kekrasan verbal. Fenomena tersebut, tidak hanya dilakukan oleh elit politik, tetapi 
juga disuarakan oleh masyarakat umum, dan tidak terkecuali remaja sekali pun; 
semuanya kompleks mulai dari yang berkompeten tentang politik sampai pada yang 
tidak kompeten, mulai dari yang tua sampai yang muda, semuanya tumpah ruah dan 
terakumulasi menjadi satu dalam wacana politik Pilkada DKI Jakarta baru-baru ini. 

 

Namun begitu, sebagai bangsa yang berbudaya tentulah fugsi dan peran 
bahasa ditengah-tengah masyarakat tidak bisa dicemari dengan berbagai alasan- 

 

 

 

alasan tersebut. Karena itu, hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberikan 
umpan balik bagi pihak-pihak terkait akan akibat penggunaan bahasa yang 
kurang/tidak santuan terhadap kestabilan keamanan dan kenyamanan masyarakat. 

 

B. Tujuan 

Berdasarkan fenomena tersebut, pembahasan ini bertujuan untuk 
“mengungkapkan tingkat kesantunan masyarakat dalam berwacana politik Pilkada 
DKI”, dengan menentukan terlebih dahulu (1) bentuk-bentuk ungkapan kekerasan 
verbal yang dipakai, (2) jenis-jenis tindak tutur yang digunakan, (4) strategi 
bertutur yang dipilih, dan (3) menentukan prinsip-prinsip kesantunan yang 
dilanggar dalam wacana Pilkada DKI. 

 

C.  Metode 

Objek pembahasan ini adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat kekerasan 
verbal yang terdapat dalam berita dan ulasan, opini, dan komentar tentang Pilkada 
DKI yang terdapat di media cetak dan elektronik, antara lain Surat Kabar Rakyat 
Merdeka, Kompas.com, Liputan6com, dan media sosial Instagram dan Face Book. 
Pemilihan sumber data dilakukan secara acak (random) tanpa tendensius tertentu, 
sedangkan pengikutsertaan media sosial sebagai sumber data karena sudah dapat 
diakses oleh siapapun sehingga bersifat media masssa karena sudah berada pada 
ranah public speacking. Penganalisisan data dengan metode analisis isi (content 
analysis) untuk mengungkap, memahami, dan menangkap pesan dalam data, serta 
membuat simpulan yang diperoleh melalui identifikasi dan penafsiran data 
(Endaswara, 2011:160). 

 

D. Kerangka Teori 

Pembahasan ini berlandaskan teori-teori tentang (1) gaya bahasa, sebagai 
pengungkap kekerasan verbal, dan (2) kesantunan berbahasa dan tindak tutur 
(speech act). 
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Gaya bahasa dan majas yang berhubungan dengan kekerasan verbal, lebih 
erat kaitannya dengan gaya bahasa sindiran dibandingkan dengan yang lainnya. Ada 
empat jenis majas yang termasuk dalam gaya bahasa sindiran. (1) Majas sarkasme, 
gaya bahasa sindiran yang paling kasar, pedas, cemoohan, hinaan dan ejekan kasar 
tanpa kiasan sehingga sangat menyakitkan hati bagi orang yang disindir. (2) Majas 
sinisme, gaya bahasa sindiran yang agak kasar. (3) Majas ironi, gaya bahasa sindiran 
yang paling halus, kadang yang disindir sampai tidak terasa, menggunakan kata-kata 
yang mengandung arti kebalikan, 

 

(4) Majas alusio, gaya bahasa sindiran yang menggunakan peribahasa/ungkapan 
yang sudah lazim.  

Kesantunan (politeness) merupakan tata cara atau adat kebiasaan yang 
berlaku dalam masyarakat berupa perilaku sosial yang ditetapkan dan disepakati 
bersama oleh suatu masyarakat tertentu. Kesantunan adalah sistem hubungan 
interpersonal yang dirancang untuk mempermudah interaksi dengan memperkecil 
potensi konflik dan konfrontasi yang selalu terjadi dalam pergaulan manusia 
(Lakoff, 1975). Kesantunan juga sebagai sebagai properti yang diasosiakan didalam 
tuturan bahwa petutur meyakini bahwa penutur tidak melampaui atau tidak 
mengingkari hak-haknya dalam memenuhi kewajibannya dalam bertutur (Frasser, 
1980). Selain itu, kesantunan merupakan usaha untuk membuat adanya keyakinan-
keyakinan dan pendapat yang tidak sopan menjadi sekecil mungkin dengan 

 

 

 

xi 
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mematuhi prinsip atau maksim kesopansantunan ( politeness principle) yang 
dikemukakan (Leech, 1983) dalam enam kategori. (a) Prinsip kebijaksanaan (tact 
maxim) atau prinsip timbang rasa, yaitu penutur berusaha meminimalkan keraguan 
orang lain, atau memaksimalkan keuntungan orang lain. (b) Prinsip penerimaan 
(generosity maxsim ), atau prinsip kedermawanan, yaitu penutur memaksimalkan 
keraguan pada diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. (c) Prinsip 
kemurahan (praise maxim) atau prinsip pujian atau penghargaan, yaitu penutur 
memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak 
hormat kepada orang lain. (d) Prinsip kerendahan hati (modesty maxim), yaitu 
penutur memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dan meminimalkan 
hormat pada diri sendiri. (e) Prinsip kecocokan (agreement maxim) atau prinsip 
kesetujuan, yaitu penutur memaksimalkan kecocokan atau kesetujuan terhadap 
orang lain dan meminimalkan ketidakcocokan atau ketidaksetujuan pada orang 
lain. (f) Prinsip kesimpatisan (sympathy maxim), yaitu penutur memaksimalkan 
rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati. 

Selain itu, menciptakan tuturan yang santun dalam berkomunikasi sangat 
berhubungan dengan jenis tindak tutur yang digunakan. Searle (1976) 
mengklasifikasikan tindak ilokusi dalam 5 jenis tindak tutur. (1) Tindak tutur asertif, 
mengikutsertakan penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya, 
seperti: menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan. Dalam tindak 
tutur ini tingkat keterancaman “muka” penutur lebih tinggi karena terkait dengan 
kebenaran ucapan yang diungkapkan. (2) Tindak tutur direktif, digunakan penutur 
untuk meminta seseorang atau orang lain melakukan sesuatu yang disebutkan 
dalam ujaran itu, berupa menyuruh, memerintah, menuntut, memohon, menyarankan, 
menghimbau, dan menasihati, tindak tutur ini berpotensi mengancam muka pada 
bentuk menyuruh , karena itu dapat dilunakkan dengan menggunakan kalimat 
persilaan, ajakan, dan larangan. (3) Tindak tutur ekspresif, dilakukan dengan 
maksud sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam ujaran itu, seperti : 
memuji, mengkritik, mengecam, mengucapkan terima kasih, dan mengeluh. Yang agak 
bersifat kompetitif adalah tuturan mengkritik, karena itu dianjurkan menggunakan 
imperatif tawaran dan ajakan dalam konstruksi interogatif. (4) Tindak tutur komisif, 
mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam ujarannya, 
seperti berjanji, bersumpah, dan mengancam, dan cenderung berfungsi 
menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif, karena tidak mengacu pada 
kepentingan penutur, tetapi kepada kepentingan petutur. (5) Tindak tutur deklarasi, 
dilakukan si penutur dengan maksud menciptakan hal (status, keadaan, dsb.) yang 
baru, seperti: memutuskan, membatalkan, mengizinkan, melarang, dan memberi 
maaf, yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang berwenang dalam sebuah 
kerangka acuan kelembagaan. 

 

Dihubungkan dengan strategi kesantunan, setiap penutur sebelum bertutur 
harus membuat keputusan apakah tuturannya akan melukai perasaan lawan 
tuturnya atau tidak. (1) Apabila petutur berkeinginan menjaga muka petuturnya, 
maka penutur harus berusaha untuk bertutur secara santun. (2) Jika penutur 
berkeinginan melanggar muka positif petutur (untuk diterima dan diakui citra baik 
dirinya), maka penutur menggunakan strategi kesantunan positif. (3) Jika penutur 
berkeinginan melanggar muka negatif petutur, (melanggar keinginan petutur agar 
tidak digangu atau dikurangi hak-hak dirinya), maka penutur menggunakan strategi 
kesopanan negatif. Dalam pelaksanaannya, strategi bertutur dirumuskan dalam 
dalam 5 strategi oleh Brown dan Levinson, (1987) dengan tujuan untuk mengurangi 



211 
 

 

 

 

 

 

 

 

kekecewaan petutur (mitra tutur) atas tindakan yang dilakukan oleh penutur yaitu: 

(1) strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi, (2) stategi bertutur dengan basa-
basi kesantunan positif, (3) strategi bertutur dengan basa-basi kesantunan negatif, 
(4) strategi bertutur samar-samar, dan (5) strategi diam atau strategi bertutur 
dalam hati. 

Untuk menentukan tingkat kesantunan, dapat didasarkan atas beberapa 
skala kesantunan. Untuk pembahasan ini, yang digunakan adalah skala 
ketidaklangsungan penyampaian tuturan menurut Blum-Kulka (1985), yaitu strategi 
bertutur (1) disebut bertutur langsung, yaitu bertutur tanpa menggunakan cara atau 
langsung mengungkapkan maksud yang dituju dengan hanya menggunakan struktur 
batin (deep structure) tuturan, sedangkan strategi 2-5 disebut strategi tidak 
langsung karena struktur batin diganti dengan struktur lahir sesuai dengan konteks 
dan situasi tuturan. Strategi bertutur langsung lebih berpotensi mengancam muka 
sehingga lebih cenderung menghasilkan tuturan tidak santun atau kurang santun; 
sebaliknya strategi tidak langsung lebih mengurangi keterancaman muka sehingga 
melahirkan tuturan santun atau agak santun. 

 

II. Analisis Data dan Pembahasan 
 

A.  Kekerasan Verbal dalam Wacana Pilkada DKI di Media Cetak 

Media cetak yang dijadikan sumber data pembahasan ini adalah Surat Kabar 
“Rakyat Merdeka” dengan alasan surat kabar nasional dan dapat mewakili 
masyarakat DKI khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Data difokuskan 
pada kolom “twittpolitik” pada halaman 1 yang diamati selama empat bulan dari 
Januari sampai April 2017, dan diambil secara acak (random) selama 20 hari dengan 
perolehan sejumlah 39 data yang berisi ungkapan kekerasan. Berikut ini adalah 
beberapa data sebagai contoh. 

 

1. Jagad politik sudah mulai ramai. Tidak apa-apa saling silang pendapat, 
asal jangan berkutat di kubangan fitnah. Yuk kita bangun negeri kita. 
(M, RM:11/1/17)  

2. Kalau penguin berkepala bodong/Lalu apa ada suara/ Kalau 
pemimpin berkata bohong/Lalu apa kata dunia. (TS, 
RM:11/1/2017)  

3. Jangan habisi lawan-lawanmu sehingga jadi ampas. Hadapi dengan 
fair & perlakukan mereka dengan respek… (BS, RM:27/1/17)  

4. Menuju PILKADA DKI 15 Feb 2017, fitnah, penjegalan, dan 
pembunuhan karakter makin tak beretika. Saudara-saudaraku, 
sadarlah kita semua sebangsa. (M.R, RM:31/1/17)  
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5. Memilih pemimpin kafir itu “sesat”, tetapi memilih pemimpin yang 
suka “mengkafirkan” orang, itu juga sesat... Ya Allah mohon 
petunjukMu. (LE, RM:20/2/17)  

6. Ingin tahu seseorang korup/tidak, beri dia kekuasaan. Ingin tahu 
seseorang cendekiawan/anggota gerombolan, beri dia PILKADA. 
(S, RM:20/2/17)  

7. Pilkada DKI membuktikan sisi gelap agama. Betapa jahatnya agama 
yang dipolitisasi. Betapa jahatnya orang-orang beragama. (@, 
RM:14/3/17)  

8. Dari Senayan sampai Istana, berjejer Tukang Orba. Sambung 
menyambung menjadi satu, itulah kemunafikan. (RG, RM:16/03/17) 

 

 

 

 

xiii 
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9. 

 

10. 

 

 

 

 

DEBAT itu adu program terbaik bukan adu omong kosong. (FR, 
RM:3/4/17) 
 

IBLIS juga bisa beri kekuasaan. Tapi bedanya kekuasaan yang datang 
dari TUHAN membawa keberkahan sedang yang dari IBLIS membawa 
kerusakan. (AM, RM:6/4/17) 

 

Berdasarkan 39 data yang diidentifikasi, didapatkan klasifikasi sebagai 
berikut. 

 

Ungkapan  Jenis  Strategi  Prinsip  

Diksi/Majas Jml. Tuturan Jml. Bertutur Jml. Kesantunan Jml. 

Sarkasme 6 Asertif 11 Terus Terang 9 Mematuhi 12 

Sinisme 20 Direktif 9 Ksntn Negatif 5 Melanggar 18 

Ironi 13 Ekspresi 19 Ksntn Positif 8   

  f      

Alusio 1 Komisif - Samar-samar 7   

 

 

Berdasarkan klasifikasi data, dapat dikemukakan pembahasan sebagai 
berikut. Pertama, dari segi diksi atau ungkapan yang digunakan, ternyata majas yang 
paling dominan berfokus pada bentuk sinisme dan ironi. Artinya, penggunaan 
kekerasan verbal berfokus pada sindiran agak kasar. Kedua, dari segi penggunaan 
jenis tuturan, ternyata yang paling dominan adalah jenis ekspresif, yang dalam data 
berpotensi mengancam kesantunan karena diungkapkan dengan cara mengkritik, 
menyindir, menyalahkan, dan menyesalkan; meskipun beberapa di antaranya 
menggunakan jenis asertif dengan cara menyatakan dan menyebutkan, dan direktif 
dengan cara mengajak dan menasihati. Ketiga, dari segi strategi bertutur, ternyata 
bertutur terus terang tanpa basa-basi sangat dominan digunakan daripada 
kesantunan negatif, positif, dan samar-samar. Artinya, keterancaman muka lebih 
tinggi karena yang digunakan adalah strategi langsung. Keempat, dari segi prinsip 
kesantunan yang digunakan, diperoleh fakta bahwa yang melanggar lebih dominan 
daripada yang mematuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan kekerasan verbal 
masyarakat berwacana politik dalam kolom “twittpolitik” Rakyat Merdeka ‘cukup 
mengancam muka’ mitra tuturnya. 

 

B.  Kekerasan Verbal dalam Wacana Pilkada DKI di Media Elektronik 

Objek pembahasan yang diambil di media elektronik adalah berita-berita 
Pilkada DKI yang dimuat di Liputan6.com dan KOMPAS.com dan komentar 
masyarakat terhadap berita-berita tersebut. Dari hasil pengambilan data secara acak 
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jatuh pada bulan April 2017, terkdapat ungkapan kekerasan verbal sejumlah 40 
data, diantaranya sebagai berikut. 

 

1. "Pilkada itu ada tiga faktor yaitu figur, mesin politik, dan segi 
pengelolaan isu. Siapa yang paling jago memainkan sisi pengelolaan 
isu itu, Anies-Sandi jago memainkan isu," ujar Masinton. (MP, 
L6C:22/4/17)  

2. Yaaa CUMA BEDA antara INTELEK & PREMAN. Santri nDESO dg Santri 
AKADEMI...! Tingkat SYARI'AT. & tingkat HAKIKAT. (JB, 
L6c,25/4/2017)  

3. Itulah bedanya pendukung ahok yg pintar dan berpendidikan ama 
pendukung anies yg suka demo demi nasi bungkus. (NN, 
L6c,25/4/2017) 

 

 

 

xiv 
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4. Kalo anis menang, koruptor bahagia senang karna merasa aman, kl 
sama ahok kl korupsi dan kerja gk bener langsung di pecat. (R, 
L6c,25/4/2017)  

5. "Yang paling penting adalah wujud kemenangan akal sehat. 
Gagasan yang kami berikan gagasan akal sehat. Jadi tidak benar 
kalau kemenangan ini bukan karena akal sehat," ujar Bambang di 
Posko Cicurug Jakarta, Selasa. (L6c, BW,25/4/2017). 

6. Fadli Zon Sebut Karangan Bunga Ahok Bisa Jadi Pencitraan Murahan. 
… Nanti malahan efek negatif yang didapat, bukan positif. Apalagi 
kalau ketahuan sumbernya itu-itu juga. Jadi pencitraan yang 
murahan,” ujar ….(FZ, L6c:26/4/207) 

7. Ahok sudah kalah. Gak perlu pencitraan. Hanya mulutmu aja yg 
nyinyir, lower...nyunyut...kayak emak2... (KS, L6c:26/4/207) 

8. Disini lah diuji karakter seorang tokoh..mn seorang negarawan mn 
seorang garong negara...semua hatinya hanya diisi kecurigaan 
dan fitnah,, suatu masa jgn terjdi hal demikian pada dirimu dan 
keluarga yg kau cintai fadli zon. (SN, L6c:26/4/207) 

9. Iri sama yg kalah......apakah pantas kau begitu zon sbg anggota 
dewan, bgs kau urus aja DPR biar lbh bagus lagi tau kau, kampret kau 
zon. . (HM, L6c:26/4/207)  

10. Pihaknya meyakini penemuan sembako yang diduga terkait politik 
uang, bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga 
Ahok- Djarot harus didiskualifikasi meski sudah kalah. (ACTA, 
Kc:28/4/17)  

Dari 40 data yang dianalisis, didapat klasifikasi sebagai berikut. 

Ungkapan  Jenis  Strategi  Prinsip  

Diksi/Maja Jml. Tuturan Jml. Bertutur Jml. Kesantunan Jml. 

s        

Sarkasme 15 Asertif 21 Terus Terang 30 Mematuhi 9 

Sinisme 15 Direktif 8 Ksntn Negatif 3 Melanggar 31 

Ironi 10 Ekspresi 10 Ksntn Positif 2   

  f      

Alusio - Komisif 1 Samar-samar 5   

 

Pertama, berdasarkan pilihan ungkapan yang terdapat dalam berita dan 
komentar masyarakat tentang isi berita, ternyata bertumpuk pada sarkasme dan 
sinisme dan disusul dengan ironi. Dalam hal ini, berita yang dimaksud bukan 
ulasan dari reporter tetapi dari ungkapan sumber yang diwawancarai. Terlepas 
dari perseteruan kubu-kubu yang berpolitik, yang jelas kekerasan verbal juga 
dilakukan oleh elit-elit politik dalam berita. Hal inilah agaknya yang memicu 
masyarakat mengungkapkan komentar-komentar yang bernada kasar dan vulgar. 

http://indeks.kompas.com/tag/ahok
http://indeks.kompas.com/tag/ahok
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Kedua, dibanding direktif, ekspresif, dan komisif, penggunaan jenis tindak tutur 
asertif lebih banyak dipakai oleh sumber berita dan komentator, yang umumnya 
digunakan dalam pernyataan terbuka di depan umum (public speaking) yang 
bersifat masif; tindak tutur ekspresif digunakan dengan bentuk menghujat, 
mengkritik, dan, mencerca; penggunaan tindak tutur direktif diantaranya 
disampaikan dengan cara menuntut dan memaksa; sedangkan tindak tutur komisif 
digunakan di antaranya ada yang bersifat mengancam. Ketiga, Penggunaan majas 
yang dominan pada sarkasme dan sinisme seiring dengan penggunaan strategi 

 

 

 

bertutur, yaitu disampaikan secara langsung tanpa basa-basi dan kiasan. Keempat, 
Hal tersebut juga sejalan dengan prisip kesantunan yang dihasilkan, yaitu hanya 
sebagian kecil penutur yang mematuhi, sedangkan secara umum penuturnya 
melanggar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan verbal yang 
digunakan masyarakat berwacana politik Pilkada pada media elektronik berada 
pada taraf “keterancaman muka yang agak tinggi”. 

 

C.  Kekerasan Verbal dalam Wacana Pilkada DKI di Media Sosial 

Objek pembahasan kekerasan verbal pada wacana Pilkada DKI yang diambil 
di media sosial adalah pada “memepolitindo”, “pendekar politik”, dan 
“gembonk.politik”. Dari beberapa ungkapan yang diambil secara acak dari bulan 
Februari sampai April 2017, ditemukan ungkapan kekerasan sejumlah 37 data. 
Brikut ini ditampilkan beberapa diantaranya. 

 

1. Ahok: Surga Dunia Bukan di Telapak Ibu, tapi Lantai 7 Alexis. (J2: 
Fb:14/1/17)  

2. Kaki tangan Gurita Cikeas pamer duit. Persiapan serangan fajar? (F2, 
Fb: 12/2/17)  

3. AHY bilang jangan salah pilih Gubernur nyeselnya 5 tahun. Gue mau 
kasih tau gue udah ketipu sama bapaknya selama 10 tahun. (F14, Fb: 
13/2/17)  

4. Pekerjaan yang paling sulit adalah menasehati saudara muslim yang: 
1.Jatuh cinta, 2. Mendukung Ahok. (G4, Fb:14/2/17) 

5. Pendukung ahok rata-rata adalah LGBT, pemuja setan, penjudi, 
pemabok, bangke, pelacur, pengidap HIV AIDS, anti Islam, sipilis, 
kafir, kaum munafik. (E1, Fb:28/3/19)  

6. Otak sama bacot udah gak nyambung, malu dong sebagai menteri 
pendidikan apkiran #ANIESCAGUBBANYAKBACOT. (F4, Fb:28/3/19) 

7. Ane kagak usah kerja Ane jual ayat aja udah Kaya (AntiWahhabi). (A1, 
Fb:16/4/17) 

8. A: Aduuuh, berat banget ini mayat kebanyakan demo sih. B: Siapa bro  

yang mati? C: si Rizieq yang mati berat banget mayatnya. D: 
Kebanyakan selingkuh dan nyebar fitnah. (D10, Fb:16/4/17 

 

9. Konsultan politik Anies akui politisasi masjid memang untuk 
menangkan pilkada #janganpercayaanies. (D8, Fb:17/4/17)  
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10. Paslon 3 ibarat pengepul rongsokan. Ada koruptor, ormas 
radikal, kaum sumbu pendek, bahkan mantan bos prostitusi 
kalijodoh. (D2, Fb:18/4/17) 

 

 

 

Dari 37 data yang diidentifikasi, didapatkan klasifikasi sebagai berikut. 

Ungkapan  Jenis  Strategi  Prinsip  

Diksi/Maja Jml. Tuturan Jml. Bertutur Jml. Kesantunan Jml. 

s        

Sarkasme 18 Asertif 10 Terus 16 Mematuhi 1 

    Terang    

Sinisme 14 Direktif 9 Ksntn Negatif 15 Melanggar 36 

Ironi 4 Ekspresi 18 Ksntn Positif -   

  f      

Alusio 1   Samar-samar 6   

 

 

 

 

xvi 
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Bertolak dari klasifikasi tersebut, didapatkan beberapa hasil 
analisis pengungkapan kekerasan verbal dalam wacana Pilkada DKI. 
Pertama, penggunaan ungkapan kekerasan bertumpuk pada majas 
sarkasme dan sinisme. Artinya, berita Pilkada dikomentari oleh 
masyarakat secara kasar, pedas, terbuka, dan masif tanpa 
menggunakan kiasan sehingga langsung menohok yang dituju. Kedua, 
penggunaan jenis tuturan bertumpuk pada ekspresif dalam bentuk 
cemoohan, hinaan, hujatan, tuntutan, dan ejekan sehingga sangat 
menyakitkan hati orang yang disindir. Ketiga, strategi bertutur yang 
dipilih hampir menyeluruh pada strategi berterus terang tanpa basa-
basi dan berterus terang dengan kesantunan negatif, yang keduanya 
sangat berpotensi mengancam muka, karena diungkapkan atau 
diekspresikan dengan bebas tanpa memperhitungkan orang 
tersinggung, malah tanpa memikirkan efek samping dari 
pengungkapannya itu. Keempat, dengan pemilihan diksi yang kasar, 
jenis tuturan yang rawan, serta strategi yang langsung, maka dengan 
sendirinya terjadi pelanggaran total terhadap prinsip kesantunan 
yang dikaidahkan dalam berkomunikasi, apalagi sifatnya di ranah 
public speaking. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
kekerasan verbal yang dilakukan masyarakat berwacana politik 
Pilkada pada media sosial di atas “berpotensi tinggi mengancam” 
muka mitra tuturnya. 

 

D. Pembahasan 

Bertolak pada analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 
ketiga media yang dijadikan sumber data dalam pembahasan ini, 
tampak representasi penggunaan kekerasan verbal berbeda-beda 
sehingga melahirkan tingkat kesantunan yang berbeda pula. Pada 
wacana “twittpolitik”, meskipun penuturnya atau pengetwiitnya 
terdiri dari kalangan elite politik kelas atas, diantaranya petinggi-
petinggi negera, kalangasn legislatif, budayawan, seniman, dan orang-
orang yang berpengaruh di negeri ini, namun isu-isu politik 
disuarakan dengan gaya sindiran halus (sinisme), tetapi umumnya 
bernada kritikan. Dengan demikian, tingkat kesantunan masyarakat 
berwacana politik Pilkada DKI di dalam “twittpolitik” Rakyat Merdeka 
umumnya berada pada posisi sedang, dengan kriteria ‘agak santun’. 
Dalam hal ini, fungsi tuturannya lebih menjurus pada fungsi 
menyenangkan (convivial), yaitu tujuan ilokusi sejalan dengan tujuan 
sosial. Artinya, sopan santun lebih berbentuk positif dan bertujuan 
mencari kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pendapat. 
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Pada media elektronik, meskipun penuturnya terdiri dari elit 
politik namun penggunaan kekerasan verbal berada pada posisi 
keterancaman muka yang tinggi dengan kriteria “kurang santun”. Hal 
ini kemungkinan besar disebabkan tuturan terpola dalam dua kubu 
yang berseteru, begitu juga dengan komentatornya. Dengan demikian 
fungsi tuturannya terperangkap dalam fungsi kompetitif (competitive), 
yaitu tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial. Artinya, sopan 
santun mempunyai sifat negatif dan tujuannya mengurangi 
ketidakharmonisan yang tersirat dalam kompetisi antara apa yang 
ingin dicapai oleh penutur dengan apa yang dituntut dalam sopan 
santun dan tatakrama. 

 

Begitu juga pada media sosial yang lebih didominasi oleh 
orang-orang muda, seperti mahasiswa, pelajar, karyawan, dll, secara 
umum terpola dalam dua kelompok pendukung paslon yang 
terhimpun dalam beberapa komunitas. Meskipun dari hasil analisis 
data, aspek jenis beberapa tuturan tidak sinkron dengan aspek 
pembahasan lainnya, namun ungkapan kekerasan verbal yang 
digunakan tetap 

 

 

berada pada tingkat keterancaman muka yang tinggi dengan kriteria 
‘agak tidak santun’. Dalam hal ini, tuturan yang mereka ungkapkan 
dalam fungsi bertentangan (conflictive), yaitu tujuan ilokusi 
bertentangan dengan tujuan sosial. Artinya, para penuturnya kurang 
mengindahkan sopan santun karena fungsi ini pada dasarnya 
bertujuan menimbulkan kemarahan. 

 

III. Penutup 

Berdasarkan fenomena data yang terdapat dalam media 
cetak, elektronik, dan media sosial yang dikemukakan tersebut 
(meskipun diamati dalam waktu yang relatif singkat dan dengan data 
yang amat terbatas), dapat disimpulkan bahwa tingkat kesantunan 
masyarakat berwacana politik pada Pilkada DKI secara menyeluruh 
berada pada posisi ‘kurang santun’. 

 

Meskipun hasil pembahasan ini tidak menggeneralisasikan’ 
media-media yang menjadi sumber data pembahasan ini, namun 
setidaknya dapat dijadikan 

 

umpan balik (feedback) bagi pihak -pihak terkait. Tampaknya 
‘kebebasan berekspresi’ dalam kemajuan teknologi informasi 
sesungguhnya sangat patut untuk disyukuri, namun tidak dinodai 
dengan pengertian ‘bebas lepas tanpa batas’, tetapi sesungguhnya 
adalah ‘bebas yang terbatas’ baik dari segi etika, agama, dan juga 
kaidah berbahasa, lebih -lebih dalam ranah public speaking karena  
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bahasa seseorang mencerminkan siapa dia’ dan “bahasa menunjukkan 
bangsa”. 
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Jakarta Election 2017 can be categorized as phenomenal and controversial. This is not only because of 

the political process in it, but also in the use of language as its political means. Based on the data found in 

mass media, a lanmguage in relation to the seizure of power has become a political tool so that it is 

worthless because it turns function into means of cursing, abusing and exposing the ill-favored. 

Furthermore, the language even serves as a tool for waging conflict, hatred, SARA sentiment, and 

character assasination. Such phenomena are not only exhibited by the political elite of each candidate, 

but also by the supporting community of governor‟s candidates in social media through their Instagram 

community account. Based on above reasons, this study becomes important because language in political 

discourse is no longer bringing the clarity of meaning and resulting in language manipulation and 

deviation of language function as tool of cooperation. Moreover, this article is part of the result of the 

research entitled: Verbal violence in Political Discourse during Jakarta Election: A study of Socio-

Pragmatic Discourses. 

 

Key words: Politeness, speech acts, Jakarta election, supporters of governor. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Functionally, language is a tool for communicating 
for the user community. This is inseparable from the 
social function of man who must interact with others 
and communicate his opinions and views in an 
understandable language. Pragmatic, as a part of 
linguistics, in carrying out its role as a 
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communication tool and as a tool of interaction 
between human beings, requires three components 
needed in the process of communicating, i.e. 
communicating parties (speaker and hearer), 
information provided (contents and messages) and 
tools used (speech and way of disclosure). 
Therefore, a communication in a pragmatic 
perspective can be categorized successfully if it is 
marked by the presence of reaction from the listener 
that the content or message conveyed is 
communicative; not a reaction in the form of a 
complaint that leads to prolonged protests, protests, 
or polemics (Agustina, 2017). Furthermore, in terms 
of the potential and effect of contextual meaning, 
language is very effective for creating influence as a 

political tool. Therefore, in political events, especially 
on electoral events related to power struggles 
(president or regional head), this often affects the 
use of language, especially in the use of diction, 
term and phrase. 

 

This phenomenon also appeared in recent Jakarta 
election. Based on the results of the research, it was 
revealed that some of the news packaged in certain 
forms and styles of disclosure used by political 
elites, journalists, and community supporters of the 
governor‟s candidate, tends to be abusive, berate, 
spread the hard-to-answer issues, even tends to 
distort the facts that can potentially cause unrest in 
society, prolonged conflict, hatred, SARA 
sentiments, and assassination of political opponents 
character (Agustina, 2017). 

 

Based on the above statement, this research has 
an important place related to the stability and 
security of the country. Apparently, the use of 
language in political discourse in the mass media is 
no longer bringing the clarity of meaning because it 
has been manipulated for 
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the interests of political elites and certain groups, 
resulting in language manipulation and deviation of 
language functions as a tool of cooperation. This 
discussion attempts to capture and to map the 
politeness of language from the community 
supporters of governor candidates which is voicing 
the discourse of Jakarta election in social media 
through their instagram account. 

 

 

Problems and Objectives 

 

This discussion is based on one of the problems 
proposed in the study, namely: "How is the portrait 
of language politeness from the supporters of 
candidates in the political discourse of the Jakarta 
Election?". To answer the problem, the discussion 
section will contain four specific objectives such as 
to define and describe: 

 

6. what the types of speech acts are used, (2) the 
selected expression forms, (3) the speech act 
strategies applied, and (4) how is the application of 
the principles of politeness by supporters of 
candidates in the political discourse of Jakarta 
election? Thus, the aim of this research is to 
determine the position/scale of politeness used by 
the society supporters of candidates in political 
discourse of Jakarta election. 
 

 

Theoretical frameworks 

 

Pragmatics 

 

One branch of linguistics that discusses how the 
language is used in contextual communication is 
called pragmatics. Pragmatics is used as the main 
theory in this discussion along with the concept of 
politeness and speech acts. Pragmatics is a study of 
languages that study the relations of language with 
its context (Levinson, 1983); discussion of meaning 
to speech situations (Leech, 1993); a study of the 
ability of language-user to link and to harmonize 
sentences with its context (Agustina, 217); and the 

study of how the language is used in communication 
(Wijana, 1996). It can be concluded that pragmatics 
examines the rules of the use of language form and 
meaning related to the intentions of the speaker 
under the context and function of the speech. Thus, 
in the discussion of speech discourse in Jakarta 
election, the context of political development around 
Jakarta election becomes very crucial in tracking the 
function and meaning of the written expression. 

 

 

Politeness 

 

In the pragmatic study, politeness is a procedure or 
habit in the form of social behavior that is 
determined and agreed upon by a particular society. 
Thus, politeness is a system of interpersonal 
relations designed to help 

 

interaction by minimizing the potential for conflict 
and confrontation (Lakoff in Syahrul, 2008); property 
associated with the speech where the speaker does 
not transcend the right of the hearer in fulfilling 
his/her obligations in a speech event (Frasser, in 
Chaer and Leoni, 2010). So, politeness is a 
universal phenomenon because in communicating, 
the norms apply to the use of any language in the 
world. But, in reality politeness is a complex 
phenomenon. Politeness is changing due to the 
influence of dynamic interaction between language, 
culture, and social values (Yaolong, 2008). 

 

Thus, Leech (1993) explains that politeness is an 
attempt to create mutual trust and the presence of 
rude opinions to be as small as possible by obeying 
the six principles of politeness as follows: (a) Tact 
maxim: minimizes the expression of beliefs which 
imply cost to other; maximizes the expression of 
beliefs which imply benefit to other; (b) Generosity 
maxim: minimizes the expression of beliefs that 
express or imply benefit to self; maximizes the 
expression of beliefs that express or imply cost to 
self; (c) Praise maxim: minimizes the expression of 
beliefs which express dispraise of other; maximizes 
the expression of beliefs which express approval of 
other; (d) Modesty maxim: minimizes the expression 
of praise of self; maximizes the expression of 
dispraise of self; (e) Agreement maxim: minimizes 
the expression of disagreement between self and 
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other; maximizes the expression of agreement 
between self and other; (f) Sympathy maxim: 
minimizes antipathy between self and other; 
maximizes sympathy between the self and other. 

 

Functionally, politeness in relation to avoidance of 
a conflict, with the concept of face referring to “self-
image”, is something that is emotionally invested 
(which can be treated, lost or abandoned) and which 
must be consistently present in the interaction 
(Brown and Levison, 1987); which manifests into a 
negative face and positive face (Yule, 2006). 
According to Brown and Levinson (1987), the 
concept of the face is universal and tends to relate 
to unpleasant actions or threatening a face. 

 

In communicating, the role of the speaker is not 
only to convey information but also to maintain and 
preserve the social relations between speakers and 
listeners (Gunarwan, 1994). For this reason, Grice 
redefined that assumption as “to select an utterance 
that does not underestimate the status of the 
listener or the utterance causes the lowest risk of 
losing face”, with details: (1) do not treat the listener 
as a party that is subject to the speaker, or the party 
affected by the social cost, physical cost, 
psychological cost, or limits their freedom; (2) do not 
say unfavorable things about other people or stuffs 
related to the listener; and (3) do not express the 
pleasure over the misfortune of listener (in Pranowo, 
2009). 

 

In line with that, to determine the level of 
politeness, we can use politeness scales proposed 
by Brown and Levinson (1987) based on Face 
Threatening Acts (FTA) 
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with two parameters: (1) Negative threatening 
actions, such as command, threat, warning, 
challenge, hatred, anger, etc. (2) Positive 
threatening action, in the form of criticism, 
humiliation, accusation, humiliation, etc. along with 
provocative utterance which can divide races, 
religions, and unsuitable representation. Besides, 
the researchers also used the „scale of indirectness‟ 
of Blum-Kulka (1985) with the formula “The more 
direct you deliver the speech, the less polite your 
utterance; but the more indirect you deliver the 
speech, the more polite your utterance.” 

 

 

Speech Acts 

 

Speech Act is a statement that contains action 
under the speech (Sherry et al., 2012). The scale of 
politeness in a conversation can be traced to the 
type of speech acts used, the chosen form of 
expression, and the speech strategy. 

 

Based on the theory of Searle (1975), there are 
five types of speech acts that determine politeness: 
(1) Assertive speech acts: including the speakers to 
the truth of what he says, such as: stating, reporting, 
demonstrating, and mentioning. This type has a 
higher level of vulnerability related to the truth of a 
statement, the politeness tend to be neutral because 
it belongs to the category of cooperation, unless it is 
being boasted; 

 

B. Directive speech act: directing the listener to do 
what the speaker says, in the form of ordering, 
pleading, suggesting, asking, patronizing, and advising; 
which serves a pleasant function, except to instruct 
and to patronize that potentially to threathen the 
face so that it can be softened with imperative of 
allowing, inviting, and banning (Rahardi, 2000); (3) 
Expressive speech acts: this type aims to evaluate a 
situation, such as: praising, criticizing, thanking, and 
complaining, but criticizing and the like are 
competitive and tend to threaten the face of listener; 
(4) Commissive speech acts: aims to bind its 
speakers to carry out what is mentioned, such as  

pledging, swearing, forcing, condemning, and 

threatening; has an unpleasant function and very 

potential to threaten the face of listener; (5) 

Declaration speech acts: aims to creating new 
status or circumstances, such as: deciding, 
withdrawing, allowing, prohibiting, influencing, and 

forgiving; it is practiced by authorized speakers. 

 

The use of the types of speech acts above move 
along with its function in speaking. Leech (1993) 
classifies the function of illocution on the basis of its 
relation to social objectives of maintaining polite and 
respectful manners, in four functions: (1) The 
competitive function: the illocutionary goal competes 
with the social goal. This negative politeness aims to 
reduce the implied disharmony in competition, 
between what is to be achieved and what is 
demanded in politeness; (2) Convivial function: the 
illocutionary goal coincides with the social goal, 
which is more positive-shaped politeness 
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and aims to find opportunities to be polite; (3) 
Collaborative function: the illocutionary goal is 
indifferent to the social goal; (4) Conflictive function: 
the illocutionary goal conflicts with the social goal, 
where there is no politeness at all because it aims to 
generate anger, such as threatening, accusing, 
cursing, and offending. 

 

The application of politeness strategy aims to 
reduce the disappointment of the listener over the 
actions performed by the speaker. In this study, the 
politeness strategy refers to the notion of Brown and 
Levinson (1987), which is (1) bald on-record, (2) 
positive politeness, (3) negative politeness, (4) be 
vague, and (5) off-record. Bald on-record strategy 
according to Blum-Kulka (1985) is a direct speech 
so this strategy has full potential to threaten the face 
of the addressee. 

 

The application of this strategy according to Brown 
and Levinson (1987) should be based on a decision: 
(1) If the speaker wants to keep the face of the 
hearer, then try to speak politely; (2) If the speaker 
wants to violate the positive face of the listener (for 
his acceptance and acknowledged good image), 
then the speaker uses a positive politeness strategy; 
(3) If the speaker wants to violate the negative face 
of the listener (violates the desire of the speaker not 
to be disturbed or undermined his/her rights), then 
the speaker uses a negative politeness strategy. 

 

However, the politeness of a speaker is also 
determined from the form of expression, such as 
diction or figure of speech which he/she chooses as 
a medium. To investigate this case, here are some 
classification of language styles and types of figure 
of speech that follows: (a) assertive style, with figure 
of speech like 

 

pleonasm, hyperbole, litotes, repetition, climax, 

anticlimax, asyndeton, polysindeton, epanorthosis, and 

interruption; (b) comparative style, with figure of 
speech like metaphorical, personification, tropen, 

metonymy, and synecdoche (pars prototo and totem 

proparte); (c) contradictive styles, with figure of 
speech like paradoxical and antithesis; and (d) satire 
style, with figure of speech like sarcasm, cynicism, 

irony, allusion, and paradox (Keraf, 2007). 

 

 

 

METHODOLOGY 

 

The methodology applied in this discussion is the 
qualitative research as the event of Jakarta election 
is the natural object (Moleong, 2010); is also the 
descriptive nature that prioritizes the depth of 
appreciation to interaction of the among concepts 
which are being studied empirically (Semi, 1993). 

 

The data of this research are sentences 
containing political expression in the political 
discourse of the 

 

Jakarta election, especially in the form of 
opinion/comments in social media through 
instagram account of the supporter community of 
the candidates, among others: @gembonk.politik 
(GP), @potretpolitik 
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Table 1. Classification of elements usage and political scale supporters of candidates in the discourse of Jakarta election. 

 

 

   Element of Politeness      Scale of Politeness 

Type of 

Total 

Diction and 

Total Politeness Strategy Total 

Politeness 

Obey Violate % 

Face 

Classification 

Illocution Figure of Speech Principle Level         

Expressive 46 Sarcasm 43 Bald on-record 59 Wisdom 1 38 62 

High Impolite 

Commissive 43 Cynicism 35 Negative politeness 31 Generous 0 8 

 

   

Directive 13 Irony 7 Positive politeness 2 Compliement 1 3 36 

Quite 

 

Declarative 0 Alusio 15 Vague 10 Modesty 0 7 

 

Less Polite  

High 

Assertive 0 Paradox 2 - 

 

Agreement 0 12 12 

 

   

-  -  -  Sympathy 0 23  

Not high 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Considerence 

 

9 100 Quite Polite     

enough 

Total 102 Total 102 Total 102 Total  102 2 100 

  

   

 

 

 

 

(PP), @politikcrazy.id (PC), @politikkampus_ 
(PK), @trolali.id (TL), @warkop.id (WI), and 
@dpp.fpi (DF) which was downloaded 
randomly in 

 

a period of January-April 2017, during the 
campaign until the winner's determination. 
The selection of this research object, in terms 
of both content and data sources, is based on 
the following considerations: (1) the focus of 
research, which is the type, form of 
expression, the spoken strategy used, and 
the principle of politeness that is obeyed or 
violated; (2) the target of research, namely 

the elections of DKI as one of the barometer 
of political situation in Indonesia; (3) the type 
and value of literacy/discourse chosen, that is 
influencing the public interest because social 
media has been classified into public 

 

speaking; (4) the level of user 
community/consumer discourse, i.e. 
representing aspects of education, age, and 
social status of the general public. 
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Analyzing data through content analysis 
method was done to reveal, understand, and 
capture messages in data, and make 
conclusions obtained through identification 
and interpretation of data (Endraswara, 
2011). 

 

 

 

 

RESULTS 

 

Based on the identification of data in 
accordance with the problems proposed in 
this study, the researcher obtained the 
recapitulation of data classification result for 
the use of the politeness element, and the 
politeness level of the supporters of 
governor‟s candidates in the political 
discourse of the Jakarta election can be 
presented in Table 1. 

 

 

The use of speech  acts  by the supporters of 

 

governor‟s candidates in the political discourse 
of the Jakarta election 

 

Based on the data classification, there are 
four types of speech acts used by the 
community of supporters in expressing their 
opinions. The most dominant act of speech 
used is expressive, which aims to evaluate 
what is said, it is expressed in five ways: 
criticizing (1), mocking (2), insulting (3), and 
complaining (4). 

 

C. Jakarta butuh aksi! Bukan teori basi atau 
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retorika fantasi (PP- 8). 

 

„Jakarta needs an action! Not an outdated theory 
or imaginary rhetoric‟ 

 

19. ANIES di bibir, pintar berSANDIwara (PP-13). 
 

„ANIES on his lips, just make a song‟. 

 

20. Ahok murka disebut kafir di persidangan. Terus, 
maunya disebut ustadz gitu? Yeeechhh kaleng 
khong guan! (DF-8).  

„Ahok was angry while called as kafir in the 
court. So he want to be called as ustadz? Ugh, 
nonsense like kong guan can!‟. 

 

21. Hanya karena minoritas, semua pengorbanan dan 

kebaikan kalah dalam hukum karena keadilan 

diintervensi oleh ormas radikal!! (PC-1). 
 

„All of his sacrifices and goodness were gone 
with his minority status and interventioned law 
by the radical group!‟. 

 

The choice of expressive speech acts by 
criticizing, mocking, humiliating, and 
complaining indicates that the community is 
not trying to speak politely. This behavior 
creates a „very high‟ level of face vulnerability 
because the goal of this speech is competitive. 

In most of their speeches, the purpose of the 
illocution is to compete with 
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the social objective so that politeness are negative 
and its purpose is to reduce disharmony. 

 

The next dominant speech acts used are 
commissive, which binds the speakers to realize and 
to manifest their statements. It is stated in three 
ways, viz., condemning (5), threatening (6), and 
forcing (7). 

 

23. Pengkhianat-pengkhianat NKRI bermain di belakang 
nama agama, suruh pengkhianat itu belajar sejarah 
Indonesia lagi, Indonesia bukan Negara agama (PK-3).  

„The traitors of Indonesia wear a mask of religion, tell 
them to study the History of Indonesia again, it is not a 
religious-based country‟. 

 

24. Silakan Anda jadikan Ahok sebagai nabi kalian, tapi jangan 
sekali-kali nodai Islam dan perjuangan umat Islam. Atau 
kamu akan kami habisi dengan cara kami?  

(DF-3). 

 

„You may refer Ahok as your prophet, but never blemish 
Islam and its struggle. You want to die in our way, don‟t 
you?‟. 

 

25. Pak Presiden, jika kau takut bila penista Al-Quran 
dipenjara rahasiamu akan terbongkar, maka hukum mati 
saja penista agama itu (DF-2).  

„Mr. President, if you afraid as Blasphemer of Quran 
reveal your secret at prison, so please sentence the 
blasphemer of Quran to the death‟. 

 

Although commissive speech acts are generally less 
competitive, but the use of a very negative diction 
such mocking, threatening, forcing binds the speaker 
to commit his intention, so the level of face 
vulnerability is „very high.‟ In the above speech, the 
function of illocution is contradictory (conflictive) with 
social goals, which is no politeness at all because it 
is intended to cause a disharmony. 

 

Another type of speech acts used by the 
supporters is directive, a speech that asks the 
addressee to do something, which is delivered in the 
form; demanding (8), challenging (9), warning (10), 
advocating (11), and appealing (12). 

 

8. Mohon doa restunya. Penjarakan Ahok SECEPATNYA 
(WI-13). 

 

„Hope for blessing, Ahok in jail as soon as possible. 

 

(5) Jika ngaji dan bela kehormatan Ulama dan Islam dicap 
Radikal, tolong masukkan nama gue dalam kaum 
radikal tersebut (WI-10).  

„If studying Islam and respecting the Ulama is noted as 
a radical, so please insert my name in that radical list‟. 

 

(6) Agamaku adalah kekuatanku maka janganlah engkau 
salahkan kitabku (TL-5)  

„My religion is my power, so do not ever blame my holly 
book‟. 

 

(7) Kalo dipersulit pas mau nyoblos, bilang aja mau nyobolos 

Anies-Sandi. Tapi pas di bilik suara, coblos nomor 2 (GP-5). 

 

„If you can not vote as normal, just simply say you will 
vote Anies-Sandi. However, in the voting-room, you can 
vote for number two‟. 

 

(8) Pilih pemimpin yang merajut tenun kebangsaan, 
bukan yang merobeknya demi kekuasaan (PP-11). 
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„Choose a leader that builds a national stability, not a 
destroyer one for the sake of a throne‟. 

 

From the above utterances, the form of demanding 
and chalengging have the highest level of 
vulnerability and the form of noticing, advising and 
urging have less possibility to threaten the face of 
addressee. In this case, the illocutionary goal is 
indifferent to the social goal because politeness is 
no longer relevant. 

 

 

The use of diction and figure of speech by the 

supporters of governor‟s candidate in the discourse of 

Jakarta election 

 

 

People who are members of this supporting 
community, in their opinion and comment, generally 
use dictions and utterance that tend to lead to a 
verbal violence. Although they interact in social 
media, they are indirectly already in the public 
speaking sphere. The facts can be seen in the 
following data that the supporting community only 
uses satirical language styles through: sarcasm 
(13), cynicism (14), irony (15), alusio (16), and 
paradox (17). 

 

(2) Ahok = kafir, Djarot=Muslim, Ingat!! Samyang jadi haram 
bukan karena mienya, tapi ada minyak babinya! (TL-7). 

 

„Ahok= Kafir, Djarot=Moeslem, Remember!! Samyang is 
forbidden not because of its noodle, but that of pork oil‟. 

 

(3) Hasil jual agama dapet DKI 1.Di Jakarta apapun bisa 
dijual (PK-1).  

„Business of religion can get you a DKI-1. Everything 
can be sold”. 

 

(4) Maling ayam 3 tahun penjara, Penista Agama??? (WI-16). 
 

„Chicken theft is 3 years in prison. Blasphemy??‟. 

 

(5) Jual ayat demi syahwat, teriak beriman tapi kelakuan 
siluman (PK-4).  

„Sell holly verse for lust, shouted for faith but satanic 
behaviour‟. 

 

(6) Hukum tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas (PC-2) 
 

„One law for the majority, no law for the minority‟. 

 

The delivery of comments by these supporting 
communities through their instagram accounts are 
generally done through direct, open, and massive 
sarcasm and cynicism followed by rough, bitter, and 
foul words. It occupies a „very high‟ possibility to 
threaten the face of the recipients. 

 

This supporting community also uses other figure 
of speeches like Irony, Alusio, and Paradoxical even 
though it is not too significant. However, the 
selected diction includes the category of verbal 
violence, thereby it is likely to „threatening a positive 
face.‟ Based on the data presented above, it can be 
concluded that the supporting community of 
governor‟s candidates of Jakarta disregarded Grice 
formulation by Pronowo (2000): “to choose an 
utterance that does not underestimate the status of 
recipient or to create an expression that has the 
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smallest possibility to lead to a face-losing.” 

 

 

The application of speech strategy in the discourse of 
Jakarta election 

 

The four types of strategies chosen by the 
supporting community in expressing their opinions 
about the Jakarta election are the: bald on-record 
strategy (18), negative politeness (19), positive 
politeness (20), and be vague strategy (21). 

 

(5) Mau pilih paslon 3? Dijamin tidak menyelesaikan 
masalah, justru menambah masalah baru (PK-9)  

„You vote for number 3? I guarantee it will not solve the 
problem; however, just make the new one‟. 

 

(6) Saya Muslim, saya sedih Ahok dipenjara, tapi saya 
bangga Ahok dihukum mati (WI-1).  

„I am a Muslim and i am sad with Ahok in jail, but i am 
proud if Ahok is sentenced to death‟. 

 

(7) Ketika kalian menangis junjungan kalian di penjara, 
kami juga menangis ketika Kitab Suci kami dihina (WI-
7).  

„When you cry for your idol in prison, we also cried when 
our holly book was insulted‟. 

 

(8) Sidang Ahok ditunda? Ya iyalah, kan kejaksaan 
agung orang nasdem? (WI-21).  

„Ahok trial is postponsed? No wonder, the officials are 
their group, right?‟. 

 

More than half of the total data (59 data) is 
expressed by the supporting community with bald 
on-record strategy. This surprising fact is due to high 
interest and expectations of the supporters of both 
candidates so they do everything possible to justify 
their choice. Ultimately, both supporters are no 
longer considering the laws of politeness in the 
language. 

 

From 'scale of indirectness', this bald on-record 
strategy belongs to „direct speech‟, whereas based 
on the „scale of vulnerability‟, this strategy is very 

high to threaten the face of recipient. Although three 
other strategies such as negative politeness, positive 
politeness, and be vague, includes into „indirect 
speech‟, they are still categorized as threatening 
face due to negative word choices. 

 

 

Implementation of the principle of politeness by 

community supporters of governor‟s candidates in 

Jakarta election 

 

 

To create a polite speech, the experts offer seven 
principles of politeness that speakers should choose 
according to the needs and context of speech. In 
this study, out of a total of 102 utterances, there are 
only 2 expressions that adhere to the principle of 
politeness, while the other 100 data clearly violate 
the principle of politeness. The most violated 
principles among others; tact (22), sympathy (23), and 
agreement (24). Another violated principles but 
minimum are consideration (25), 



235 
 

 

generosity (26), modesty (27), and approbation 

(28). 

 

22. Tembak mati pelaku makar! Presiden sedang 
gencar2nya membangun bangsa guna mewujudkan keadilan 

sosial, eh lah kok ada yang coba-coba mau makar? Kalian 

ini bangsat atau keparat? Dasar manusia jahanam 
(PK-11). 

 

„Shoot dead the betrayal! President in rush for 
manifesting the social justice and you tried to betray the 
state? You are a rogue or moron? The scum of the 
earth‟. 

 

9. Kemesraan Anies, Khilafah, Radikalisme, dan Terorisme 
(GP-6).  

„The intimacy between Anies, caliphate, radicalism and 
terrorism‟. 

 

10. Muslim yang pilih ahok bukan tak percaya Almaidah 51, 
tapi karena tidak percaya Anies (GP-3).  

„Muslim who vote for Ahok are faithful for Al maidah 51, 
but disbelief of Anies‟. 

 

11. Selama ini kita tahu hanya program jualan SARA dan 
nyerang pribadi lawan yang banyak dilakukan. Ini bukti 
betapa ‘murahannya’ program yang diusung Anies, 
dan ini juga sebagai bukti Anies tak layak jadi Gubernur 
DKI (PK-13).  

„We only know the program of SARA issue and attacking 
the rival personality. It is the proof of how cheap is Anies 
program and also the proof for his incompetency‟. 

 

12. AHY bilang jangan salah pilih Gubernur nyeselnya 5tahun. 
Gue mau kasih tau gue udah ketipu sama bapaknya 
selama 10 tahun (PP-15).  

„AHY warned us to not choose the wrong one. I just 
want you to know that i regret to choose your swindler 
father for 10 years‟. 

 

13. Aksi bela Ahok hanya 500 orang, bikin ulah bahkan 
anarkis. Aksi bela islam jutaan orang, damai, rapi dan tak 
ada yang tersakiti. BEDA KUALITAS! (WI-6).  

„Action for Ahok just got 500 participants; however, it 
was chaos and anarchist. Action for Islam have a million 
but peaceful, well-organized and safe. QUALITY!‟ 

 

14. “Kalau terima langsung massa aksi 313, Presiden nggak bisa 
kerja”. Kenapa kalo ngurus Kambing ada waktu ya?Pak, 

sebenarnya bapak kerja untuk kambing, apa buat 
rakyat sih? (WI-29)  

„If president accept the 313 action mass, the taks is 
undone. However, the president have a time for the 
goat. Sir, Are you a president of people of the goat?‟. 

 

Clear violation of tact principle happens in the data 
(22) through maximalization of social and 
psychological harm to the other supporting 
community as the addressee because the utterance 
is forceful and reproachful. Violations of sympathy 
principle appear in the data (23). In this utterance, 
there is the maximization of the antipathy towards 
the addressee with through blatant condemnation. 
In the data (24), the speaker violates agreement 
principle through an exaggerated view by 

him/herself. Those violations generally are caused 
by one-sided claim which is not yet clear. 

 

Furthermore, violation of consideration principle 
also occurs in data (25). There is maximization of 
the dislike towards the addressee through 
disparagement without 



236 
 

 

considering some points. The violation of generosity 
principle on data (26) is due to maximizing social 
loss without considering the slightest goodness of 
the other candidates as the face of the addressee. 
The violation of the modesty principle in the data (27) 
is caused by the sarcasm which is too sharp and 
direct, thus maximizing the disrespect for the 
addressee. In the data (28), the violation toward 
approbation principle is done by comparing human 
being with animal. This act is exacerbated by 
obvious expression of hate toward the head of a 
state. 

 

 

DISCUSSION 

 

Based on the analysis of data on four elements of 
politeness as the object of study in this research, 
there are three main discussion as follows. Firstly, 
the supporting community tends to choose expressive 
speech act (46 data), figure of speech type sarcasm 

(43 data), bald on-record strategy (59 data), as well 
as total violations towards the politeness principle 
(100 data). Furthermore, 62% of total data are on 
'Face Threatening Acts' (FTA) with a „high' level 
according to parameters proposed by Brown and 
Levinson (1987) in the form of criticism, humiliation, 
accusation, indictment, castigation, etc. The divisive 
statement, racism, blasphemous language, 
harassment, and false identification towards other 
candidate as the representation of addressee 
obviously threaten the 'negative face' of the 
recipient, so it finally drags the level of politeness, 
which is in the classification of 'impolite.‟ Likewise, 
the 'indirectness scale' proposed by Blum-Kulka 
(1985) clearly proves that “The more direct an 
expression is conveyed, so it is the less polite”. This 
classification is marked with „red‟ color in Table 1, 
indicating that the speech used is 'dangerous‟. 

 

Secondly, the next combinations that are quite 
dominant are commisive speech act (43 data), figure of 
speech type cynicism (35 data), and negative 
politeness strategy (31 data) which posits the type of 
speech in a „quite high‟ position of vulnerability 
based on the parameters proposed by Brown and 
Levinson (1987). Matters relating to command, 
threat, warning, challenge, hatred, anger, etc. 
clearly prove to threaten the „negative face‟ so the 

politeness classification is „less polite‟. This 
classification is marked with „yellow‟ color in Table 1, 
indicating that the speech used is 'somewhat 
dangerous' 

 

Thirdly, the less dominant combinations are 
directive speech act (13 data), figure of speech type 
irony, alusio, and paradox (24 data), and positive 
politeness and vague strategy (12 data). So, around 
12% from total utterance is in „not high enough‟ 
category. In accordance with the parameters of 
Brown and Levinson (1987), if the speech is 
delivered in the form of directives, warnings, 
challenges, appeals, then that speech is less likely 
to threaten the „face‟ of the addressee; consequently 
the politeness is in the classification of 'quite polite'. 
The above phenomena is in line with the parameter 
of Grice 
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(in Pranowo, 2009) “to choose an utterance that 
does not underestimate the status of recipient...” 
and indirectness scale of Blum-Kulka (1985) “the 
more indirect a statement, the more polite that 
utterance”. This classification is marked with „green‟ 
color in Table 1, indicating that the speech used is 
'less dangerous'. 

 

However, in general reality, the supporting 
community of governor candidates do not choose 
these conventional ways. Both group tend to choose 
a vulgar, slightly brutal, and disapproval way of 
speaking which have high-potential to threaten the 
face and to create an 'impolite' utterance. 

 

The result of the research, in fact is still relevant to 
the research conducted by Rahyono et al. (2005); 
that is, the main characteristic of information 
delivery in the New Order Post media, was "straight 
forward news followed by a hyperbolic and abusive 
language, such as censure, complaints, anger, 
ridicule, and humiliation." Even though the research 
has long been conducted; however, the fact still 
occurred on Jakarta election discourse, either in the 
mass media or in the social media. 

 

 

Conclusion 

 

Based on previous analysis and discussion, the 
portrait of politeness in the language by the 
supporting community in the discourse of Jakarta 
election can be classified into three categories, 
namely „impolite‟ (62%), „less polite‟ (36%), and 
„slightly polite‟ (12%). Based on the percentage 
figures that appear, the level of politeness in the 
language of the supporting community in the 
discourse of Jakarta election in general is „impolite‟. 

 

This fact then indicates that politeness as a 
system of interpersonal relationships is designed to 
facilitate interaction by minimizing the potential for 
conflict and confrontation (Lakoff, 1975), and 
politeness as a property agreed by speakers and 
addressee not to transcend their rights in speaking 
(Frasser, 1980), and politeness as an effort to 
create mutual trust and minimization of the 

occurence of disrespectful statement (Leech, 1993) 
are not used and are not adhered to by the 
supporting communities in this case. 

 

Thus, the opinion of Yaolong (2008) about 
politeness as a complex phenomenon and always 
changing due to the dynamic interaction between 
language, culture, and social values is an inevitable 
fact that also appears in the context of Jakarta 
election. 

 

However, the fact cannot be tolerated due to being 
very disturbing of the people‟s lives. How many 
social relationships are damaged as well as how 
many cultural values are marginalized by the 
language? It is therefore a chaotic language 
expression which is full of blasphemy, hatred, and 
verbal abuse during Jakarta election must be 
returned to its main function as an effective and 
polite communication tool so as to reflect civilized 
society culture, appreciate differences, and uphold 
unity. 
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Abstract – Throughout the history of regional elections in 

Indonesia, Jakarta Election is one of the most excited, 

phenomenal, and controversial. It is not only fully loaded 

with political contents, but also has implications for the use of 

language as its political means. Apparently, the use of 

language in political discourse in the mass media is not longer 

bringing the clarity of meaning because it has been 

manipulated for the interests of political elites and certain 

groups, resulting in language manipulation and deviation of 

language functions as a tool of cooperation. This situation is 

growing rapidly due to the freedom of the press and social 

media in Indonesia which has become more liberal since the 

era of reformation and globalization. This is what encourages 

people to be more open to express their voices, from brilliant 

arguments, suggestions, and solutions until mockery on the 

emerging political issues, whether found in newspaper or 

electronic media until comments or complaints in social 

media. Thus, this article is a part of the result of the study 

entitled: “Verbal Violence in Political Discourse During 

Jakarta Election: A Study of Socio-Pragmatic Discourses”. 

 

Keywords – Verbal Violence, Political Discourse, Jakarta 
Election, Politeness. 

 

 INTRODUCTION 
 

C. Background of the Problem  

Why Jakarta elections become the most excited, 

phenomenal and controversial elections in these days? There 

are several strong reasons behind it. First, Jakarta is not just 

the administrative capital of Indonesia, but it is also where the 

heart and soul of Indonesian politics is. Second, Jakarta 

Election is arguably loaded with the political interests of two 

major powers; the government and the opposition along with 

its supporting parties. Third, one of the candidates as well the 

current governor of Jakarta caught up in blasphemy case that 

triggered a prolonged polemic, not only in Jakarta but also 

spreads into greater areas in Indonesian territory. Fourth, 

based on some observers‘ estimation, Jakarta election is the 

benchmark of political temperatures in Indonesia in general. 

 

Regardless of the exactness of these reasons, the 

phenomenon in the Jakarta elections is not to be 
taken lightly, at least very important in terms of the 

use of language contained in the election discourse. 

 

In principle, language serves as a means to 
communicate and to show identity their speakers. It 

means, the speakers can convey their actual feelings, 

ideas, and opinions, through language practice. 
Pragmatic, as a part of linguistics, in carrying out its 

function as a communication tool and also as a tool 

of interaction between human beings, requires three 

components needed in the process of communicating, 
i.e. communicating parties (speaker and hearer), 

information provided (contents and messages) and 
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tools used (speech and manner of disclosure). In this section, 

communication will succeed, if it is marked by the reactions 

given to the speakers as a sign that the contents or messages 

received in accordance with the speaker‘s intended meaning 

or communicative (Agustina, 2017) [130]). Not the other way 

around, pragmatics will failure along with reaction in the 

form of complaints against statements or ideas that result in 

prolonged protests, protests, or polemics. In terms of power 

and effect of contextual or contextual meaning of the 

message, language is ultimately effective for creating an 

influence and at the greater stage, it can be a political tool for 

seizing the power. 

 

In connection with that reasons, based on 

temporary monitoring on discourses used in the 

recent Jakarta Election, it was found that some news 

were packaged in a particular language style used by 

political and community elites, who were generally 

rude, containing lies, and tends to twist the facts. 

This, potentially causing unrest in the community, 

can even lead to conflict. In this case, language as a 

political tool can become superfluous as it falls into a 

means of cursing, insulting, and exposing others‘ 

evil. Language becomes a tool for waging the 

conflict, hatred, SARA sentiments, and 

assassinations of political opponents, both on 

television and in print, even on social media 

(Agustina, 2017) [131]. 

 

In fact, in truth in politics, words have a powerful power to 

influence and change the paradigm into a better direction. In 

this regard, politicians are required to communicate ideas and 

ideas smoothly to various parties clearly. So also journalists, 

in its function must convey and review the news about 

activities and political issues that occur in the middle of 

society objectively and impartially. No exception to the 

general public, they are also expected to respond and provide 

a good response in the form of input, criticism, and refutation 

of the thinking and performance of political elites. In short, all 

the components involved in political discourse should express 

their ideas with courtesy and not offend, to hurt the feelings 

of the partners. 

 

In Indonesia, the largest consumers of newspapers and TV 

viewers and also the highest users of news on the internet as a 

social media, are generally political elites or political 

communities; at least they can be classified as people who are 

interested and oriented to politics. This is confirmed by Feith 

(in Hanazaki, 1998) [122] that ―political society is the largest 

reader of newspapers.‖ Thus, it is almost irrefutable that 

political content automatically becomes the most selling or 

interest content on the market. This situation is exacerbated 

by the freedom of the press in Indonesia which is increasingly 

leaning towards liberal since the reform era (Ardianto & 

Erdinaya, 2004) [155]. These facts trigger and encourage free 

speech and speech culture for the wider community, even 

almost without 
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ethical boundaries in various ways, styles, and 

slogans that often lead to verbal violence. This 
phenomenon is not only sourced from the political 

elite, but also imitated by society to the lowest level; 

this complexity mixed from the competent side on 
politics to the incompetent one, ranging from the old 

to the young, all of them mixed and accumulated into 

a unified political discourse of the Jakarta Election. 

 

Nevertheless, Indonesia as a culturally rich and 
noble civilized nation, the function and noble role of 

language in the midst of society cannot be 

contaminated with such premature reason. Therefore, 
the results of this discussion are expected to provide 

feedback to the parties related to the dangers of the 

use of language that is not polite to the stability of 

security and public comfort. 

 

B. Goal 

 

Based on the phenomenon described above, the discussion 

of this research is important because the language as a 

political tool can be worthless. It falls into a means to 

cursing, berating, exposing other people's badness so as to 

potentially waging conflict, hatred, blasphemy case, and 

character assassination. This discussion is part of the research 

result being entitled Verbal Violence on the Jakarta Election: 

Socio-Paragmatic-Wacana Review in which this article is 

devoted to the pragmatic study. Therefore, it aims to ―reveal 

the level of public politeness in political discourse on Jakarta 

election,‖ by previously determining (1) the forms of 

expression of verbal violence used, (2) the types of speech 

acts used, (4) selected speech strategies, and (3) determine 

the principles of politeness that are violated in the discourse 

of Jakarta elections. 

C. Theoritical Frameworks 

 

This discussion is based on theories on (1) the style 

of language, as the expression of verbal violence, and 

(2) the language and speech act. Of the many 

language styles and figures of speech associated with 

verbal violence, the satire language styles are more 

closely related than others. There are four types of 

figure of speech that are included in the satire 

language style. (1) Sarcasm, the rudest, harshest, 

sarcastic, mocking, insulting, derisive without 

parable so it hurts for those who receive it. (2) 

Cynicism, one of the rudest figures of speech. (3) 

Irony, the most subtle kind of satire, the listener 

usually does not feel it directly because it uses the 

opposite expression. (4) Alusio, this one generally 

uses the familiar proverbs /phrases in the process 

(Keraf, 2007). 

 

Politeness is a procedure or custom that prevails in society 

in the form of social behavior that is determined and agreed 

upon by a particular society. Modesty is an interpersonal 

relationship system designed to facilitate interaction by 

minimizing the potential for conflict and the constant 

confrontation in human relationships (Lakoff, 1975). 

Politeness also as a property associated in the speech that the 

speaker believes that the speaker does not transcend or deny 

his rights in fulfilling his obligations in speaking (Frasser, 

1980). In addition, courtesy is an attempt to render the beliefs 

and disrespectful opinions as small as possible by adhering to 

the principle or maxim of politeness principle (Leech 1993) 

[206-207] in six categories. (1) The principle of wisdom (tact 

maxim) or the sense-weighing 
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principle, whereby the speaker attempts to minimize the 

doubts of others, or maximizes the profit of others. (2) The 

principle of acceptance (generosity maxim), or the principle 

of generosity, in which speakers maximize self-doubt and 

minimize self-gain. (3) Principle of mercy (praise maxim) or 

praise or reward principle, whereby speakers maximize 

respect for others and minimize disrespect for others. (4) The 

principle of humility (modesty maxim), in which speakers 

maximize self-disregard and minimize respect for oneself. (5) 

The principle maximization or agreement principle, whereby 

speakers maximize compatibility or agreement with others 

and minimize discrepancies or disagreements with others. (6) 

The principle of sympathy (sympathy maxim), in which 

speakers maximize sympathy and minimize antipathy. 

 

In addition, creating a polite speech in communicating is 

closely related to the type of speech acts used. Searle (1975) 

[11-12] classifies acts of illocution in 5 types of speech acts. 

D. Assertive speech act, involves the speaker to the truth of 

what he says, such as: stating, reporting, indicating, and 

mentioning. In this speech acts, the level of vulnerability of 

the ―face‖ of the speaker is eminent because it is related to 

the truth of the expressed utterance. (2) Directive speech act 

is used by the speaker to ask the hearer to do something 

mentioned in the utterance, in the form of ordering, dictating, 

demanding, pleading, suggesting, appealing, and advising. 

This speech has the potential to threaten face to the form of 

ordering, because it commonly can be softened by using false 

sentences, solicitation, and prohibitions. (3) Expressive 

speech acts, conducted with the intent of an evaluation of the 

things mentioned in the utterance, such as: praise, criticize, 

criticize, say thank you, and complain. A somewhat 

competitive one is the criticism of speech, so it is advisable to 

use a bid imperative and a solicitation in interrogative 

construction. (4) Commissive speech acts, binds its speakers 

to carry out what is mentioned in their utterances, such as 

pledge, swear, and threaten, and tend to be pleasant and less 

competitive because they do not refer to the interests of 

speakers but to the interests of the speaker.  

22. Declarative speech act, the speaker is committed 
with the intention of creating new things (status, 

circumstances, etc.), such as deciding, canceling, 
permitting, prohibiting and forgiving, which is 

usually done by an authorized person in a terms of 
reference institutional.  

Referring to the politeness strategy, ecoding to Brown dan 

Levinson (1983) [38-42] every speaker before speaking 

should consider whether his/her speech will hurt the feelings 

of his/her hearer. (1) If the speaker is willing to keep his 

speaker‘s face, the speaker must try to speak politely. (2) If 

the speaker is willing to violate the positive face of the 

speaker (for his acceptance and acknowledgment of his/her 

good reputation), then the speaker uses a positive politeness 

strategy. (3) If the speaker is willing to violate the negative 

face of the speaker, (violates the speaker‘s desire not to be 

disturbed or diminished by his/her rights), then the speaker 

uses a negative propriety strategy (see Yule, 2006) [107]. In 

its implementation, the strategy of telling is formulated in 

five strategies by Brown and Levinson (1987) [92], with the 

aim of reducing the disappointment of the speaker (speech 

partner) for the acts 
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performed by the speaker: (1) a plain-straightforward 
strategy. (2) Strategies with positive courtesies, (3) 

strategies related to courtesy of negative politeness, 
(4) vague speech strategies, and (5) silent or talk-to-

yourself strategies. 

 

To determine the level of politeness, it can be based on 

some degree of politeness. For this discussion, the parameters 

used are the scale of the continuity of speech delivery 

according to Blum-Kulka (1985) [5-6], the strategy of speech 

(1) is called straightforward, ie speaking without using the 

way or directly express the intended purpose by using only 

the inner structure (deep structure) While strategy 2-5 is 

called an indirect strategy because the inner structure is 

replaced by the birth structure according to the context and 

the speech situation. Direct-talking strategies are more likely 

to threaten the face so that they are more likely to produce 

discourteous or less polite speech; Otherwise the indirect 

strategy further reduces the threat of the face so that gave 

birth to polite or slightly more polite. 

 

26. METHODOLOGY 
 

This discussion is the result of the qualitative 
research as it is oriented to natural objects (Moleong, 

2010) [11]; and is descriptive which to prioritize the 

depth of appreciation to interaction of the among 

concepts in which being studied empirically (Semi, 

1993) [24]. The subject of this discussion is 

expressions of verbal violence contained in news, 

reviews, opinions and comments about Jakarta 

election in: (1) print media Rakyat Merdeka, (2) 

electronic media Kompas.com, Liputan6com, and (3) 

social media likes Instagram and Facebook. All data 

was downloaded in a period of January -April 2017, 

during the campaign until the winner's determination. 

 

The selection of data sources is done randomly 

without any particular tendency and the inclusion of 

social media as a source of data because it can be 
accessed by anyone so it is the same as the mass 

media and already in the realm of public speaking. 

Analyzing data through content analysis method is 

done to reveal, understand, and capture messages in 
data, and make conclusions obtained through 

identification and interpretation of data (Endaswara, 

2011) [160]. 

 

(9) DATA ANALYSIS 

 

 

is starting to rumble. It does not matter if it's different, as 
long do not get trapped in a slander pool. Let us build our 
country together‘. 

 

(7) Kalau penguin berkepala bodong/Lalu apa ada suara/ Kalau 
pemimpin berkata bohong/ Lalu apa kata dunia. (TS, 
RM:11/1/2017) ‗If the head of the penguin is empty / Then 
what is the voice/ If the leader lies / Then what will the 
world say‟.  

(8) Jangan habisi lawan-lawanmu sehingga jadi ampas. Hadapi 

dengan fair & perlakukan mereka dengan respek… (BS, 

RM:27/1/17) ‗Do not destroy your opponent until it becomes 

dregs. Deal with the fair & treat them with respect...‘. 

(9) Menuju PILKADA DKI 15 Feb 2017, fitnah, penjegalan, 
dan pembunuhan karakter makin tak beretika. Saudara-

saudaraku, sadarlah kita semua sebangsa. (M.R, 
RM:31/1/17) „Calumny, smear-campaign, and character 
assassination in the elections of DKI 2017 become 

increasingly uncivilized. My brothers, be aware, we are all 
one nation‘. (M.R, RM: 31/1/17).  

(10) Memilih pemimpin kafir itu “sesat‖, tetapi memilih 

pemimpin yang suka “meng-kafirkan” orang, itu juga 
sesat... Ya Allah mohon petunjuk Mu. (LE, RM:20/2/17) 
‗Choosing a non-Islamic leader is „mis-guided,‘ but 
choosing a leader who likes to „arraign‟ people, is equally 
misguided. Oh God, I beg for your guidance‘.  

(11) Ingin tahu seseorang korup/tidak, beri dia kekuasaan. Ingin 

tahu seseorang cendekiawan/anggota gerombolan, beri dia 
PILKADA. (S, RM:20/2/17) ‗Want to know someone is 
corrupt or not, give him a power. Want to know someone a 
scholar or member of a gangster, offer him an election‟.  

(12) Pilkada DKI membuktikan sisi gelap agama. Betapa jahatnya 

agama yang dipolitisasi. Betapa jahatnya orang-orang 

beragama. (@, RM: 14/3/17) ‗The Jakarta Election shows the 

dark side of a religion. How wicked if religious teachings have 

been politicized. How wicked these people are.‟  

(13) Dari Senayan sampai Istana, berjejer Tukang Orba. Sambung 

menyambung menjadi satu, itulah kemunafikan. (RG, RM: 

16/03/17) „From Senayan to the Palace, those are 

New Order‟s actors. If connected together, that is hypocrisy‟. 

 

(14) DEBAT itu adu program terbaik bukan adu omong kosong. 
(FR, RM: 3/4/17) „DEBATE is the show of the best 
programs, not a mutual nonsense‟.  

(15) IBLIS juga bisa beri kekuasaan. Tapi bedanya kekuasaan 

yang datang dari TUHAN membawa keberkahan sedang 
yang dari IBLIS membawa kerusakan. (AM, RM: 6/4/17). 
„SATAN can be a ruler. However, the difference of power 

coming from the LORD brings a blessing, while SATAN 
leads to a total destruction‟. 

 

Based on 39 data that has been identified, it can be 
classified as follows. 
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A. Verbal Violence during Jakarta Election 
Discourse in print Media 

 

The printed media as a source of data for this 

discussion is the newspaper entitled ―Rakyat 
Merdeka‖. This newspaper is national-level 

newspapers and representative for Jakarta society in 

particular and the people of Indonesia in general. The 
data were focused on the "twittpolitik" column on the 

first page observed for four months (January to April 

2017) and were taken randomly for 20 days with the 

acquisition of 39 data containing the expression of 
violence. Here is some data as an example. 

 

(9) Jagad politik sudah mulai ramai. Tidak apa-apa saling silang 
pendapat, asal jangan berkutat di kubangan fitnah. Yuk, kita 
bangun negeri kita. (M, RM:11/1/17) ‗The political universe 

 

Table 1. Data Classification of Verbal Violence 
Usage on Jakarta Election Discourse in Print 

Media 

 

Figure of Total Type of Total Speech Total Politeness Total 

Speech  Speech  Strategy  Principle  

Sarcasm 6 Assertive 11 Bald on 9 Obey 12 

    the record    

Cynicism 20 Directive 9 Negative 5   

    politeness    

Irony 13 Expressive 19 Positive 8 Violate 18 

    politeness    

Alusio 1 Commisive - Indirect 7   

 

Based on the classification of data, some of the discussion 

can be put forward as follows. First, in terms of diction or 

phrase used, it turns out the most dominant masters appear 
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is a form of cynicism as it is found in data (3, 6, 8, 9), 

irony (1, 2, 4), and sarcasm (5, 7, 10). That is, the use 

of verbal violence focuses on the rather coarse 

innuendo. Second, in terms of the use of the type of 

speech, it turns out that the most dominant is the type 

of expressive (2, 3, 7, 8, 9, 10), which in the data has 

the potential to threaten politeness because it is 

expressed in a way to criticize (3, 9), insinuate (1, 2, 

10), blame (5), and regrets (7); although some of 

them use assertiveness by way of stating and 

mentioning (6), and directive by way of inviting (4) 

and counseling (5). Third, in terms of strategy speak, 

it turns out frank conversation without dominance is 

very dominant use (4, 6, 7, 8, 9, 10) than negative 

politeness (3, 5), positive (1), and vague (2). That is, 

facial vulnerability is higher because that is used is a 

direct strategy. Fourth, in terms of the principle of 

politeness used, the fact that the violating (4-10) is 
more dominant than those who obey (1-3). Thus it 

can be concluded the verbal violence of politically 

discouraged people in the column "twittpolitik" 

Rakyat Merdeka 'quite threatening the face' partners 

said. 

 

B. Verbal Violence During Jakarta Election 
Discourse in Electronic Media 

 

Objects of discussion taken from electronic media 
is the Jakarta Election‘s news published on 

Liputan6.com and Kompas.com and the citizens‘ 

comments on the new their facebook account. After 

random data, there was a verbal abuse of 40 data as 
follows. 

 

15. Pilkada itu ada tiga faktor yaitu figur, mesin politik, dan segi 
pengelolaan isu. Siapa yang paling jago memainkan sisi 
pengelolaan isu itu, Anies-Sandi jago memainkan isu," ujar 
Masinton. (MP, L6: 22/4/17).  

‗Three important factors in the Jakarta Election are figures, 
political machines, and aspects of issues management. Who 
is the most skillful side in managing issues, Anies-Sandi 
team is the smartest one," says Masinton‘. 

 

16. Yaaa CUMA BEDA antara INTELEK & PREMAN. Santri 
nDESO dg Santri AKADEMI...! Tingkat SYARI'AT. & 
tingkat HAKIKAT. (FBJB, L6: 25/4/2017).  

‗They are only distinguished between intellectuals and 
thugs. Between orthodox students and academic students. 
Between Shari'a and Substantial level‘. 

 

17. Itulah bedanya pendukung ahok yg pintar dan 
berpendidikan ama pendukung anies yg suka demo demi 
nasi bungkus. (FBNN, L6: 25/4/2017).  

‗There is a big difference between Ahok‟s supporter which 
is smart and well-educated while Anies‟s supporters are 
pursuers of wrapped rice‟. 

 

18. Kalo anis menang, koruptor bahagia senang karna merasa 
aman, kl sama ahok korupsi dan kerja gk bener langsung di 
pecat. (FBR, L6: 25/4/2017).  

„If Anis wins, corruptors will be happy and joyful because it 
is guaranteed, if still Ahok in power, the corruptors and 
lazybones will be eliminated‟. 

 

19. "Yang paling penting adalah wujud kemenangan akal sehat. 
Gagasan yang kami berikan gagasan akal sehat. Jadi tidak 

benar kalau kemenangan ini bukan karena akal sehat," ujar 
Bambang di Posko Cicurug Jakarta, Selasa. (BW, 
L6:25/4/2017).  

‗The most important thing is a victory over the 
manifestation of common sense. The idea we give is a 

rational opinion. So it is not true that this victory is not 
caused by common sense, "said Bambang at Posko-Cicurug 
Jakarta, Tuesday‘. 

20. Fadli Zon Sebut Karangan Bunga Ahok Bisa Jadi Pencitraan 

Murahan. … Nanti malahan efek negatif yang didapat, bukan 
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positif. Apalagi kalau ketahuan sumbernya itu-itu juga. Jadi 
pencitraan yang murahan,‖ ujar …. (FBFZ, L6c:26/4/207) 

 

‗Fadli Zon mentions the wreaths for Ahok can be a cheesy 
imagery ... This will eventually cause negative effects, not 
positive at all. Moreover it comes from a suspicious source. 
So, this is a low imagery," said ...‘ 

 

4. Ahok sudah kalah. Gak perlu pencitraan. Hanya mulutmu 
aja yg nyinyir, lower...nyunyut...kayak emak2... (FBKS, 
L6:26/4/207)  

‗Ahok has lost. No need to pretend. Your mouth just keeps 
talking, lower… freaks... like a grandmother ...‘. 

 

5. Disini lah diuji karakter seorang tokoh..mn seorang 
negarawan mn seorang garong negara...semua hatinya 
hanya diisi kecurigaan dan fitnah, suatu masa jgn terjdi hal 
demikian pada dirimu dan keluarga yg kau cintai fadli zon. 
(FBSN, L6:26/4/207)  

‗This is a test of character for a figure… that will put him as 

a statesman and a robber state ... all of their hearts filled 
with suspicion and hate.. for the future, do not let those 
things happen to you and your beloved family, Fadli Zon‘. 

 

6. Iri sama yg kalah......apakah pantas kau begitu zon sbg 
anggota dewan, bgs kau urus aja DPR biar lbh bagus lagi tau 
kau, kampret kau zon. . (FBHM, L6:26/4/207)  

'Why are you still jealous ... such a shame to do that Zon 
because you are a member of the board, it would be good 

you take care of the House, damn you Zon‟. 

 

7. Pihaknya meyakini penemuan sembako yang diduga terkait 
politik uang, bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) 

sehingga Ahok- Djarot harus didiskualifikasi meski sudah 
kalah. (ACTA, K: 28/4/17)  

‗They believe that the discovery of the package related to 
money politics is a structural, systematic and massive way so 
Ahok-Djarot must be disqualified despite the defeat‘. 

 

Based on 40 data that has been identified, it can be 
classified as follows. 

 

Table 2. Data Classification of Verbal Violence Usage on 

Jakarta Election Discourse in Electronic Media 

Figure of Total Type of Total Speech Total Politeness Total 

Speech  Speech  Strategy  Principle  

Sarcasm 15 Assertive 21 Bald on 30 Obey 9 

    the record    

Cynicism 15 Directive 8 Negative 3   

    politeness    

Irony 10 Expressive 10 Positive 2 Violate 31 

    politeness    

Alusio 0 Commisive 1 Indirect 5   

 

First, based on the selection of expressions contained in the 

news and public commentaries on news content, three most 

dominant types are sarcasm, cynicism and irony. In this case, 

the intended news is not the result of reporter‘s reviews but 

the expressions of the source being interviewed. Aside from 

the conflict between the parties concerned, verbal violence is 

also conducted by political elites in the news. This 

phenomenon in some way encourages the public to 

participate in harsh and vulgar comments. Second, the use of 

assertive speech acts is more widely used by news sources 

and commentators, especially in open statements in wide 

community;, the expressive speech acts are used in the form 

of blasphemy (4), criticism (1), and, abomination; the 

directive speech acts are delivered in a demanding (10) and 

coercive manner (5); the commissive speech acts are used 

with censure utterance (6, 7, 8). Third, the dominant use of 
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the dominant figure of speech in sarcasm and 

cynicism is in line with the use of the expression 
strategy, which is delivered directly to the intended 

purpose. Fourth, it is also in line with the politeness 

principle where only a small number of speakers 
adhere to these principles, while other speakers 

generally commit offenses. Thus, this result indicates 

that the verbal abuse that people use in political 

discourse in the Jakarta Election on electronic media 
is at ―high level of facial threatening.‖ 

 

 

11. Paslon 3 ibarat pengepul rongsokan. Ada koruptor, ormas 
radikal, kaum sumbu pendek, bahkan mantan bos prostitusi 
kalijodoh. (GP2:18/4/17)  

„Candidate no. 3 is look alike a scavenger. There are corruptors, 

radical groups, hot-headeds, and also ex-leader of 

Kalijodoh prostitution‟. 

 

Based on 37 data that has been identified, it can be 
classified as follows. 

 

C. Verbal Violence on the Discourse of Jakarta 
Election in Social Media 

 

The object of discussion of verbal violence on the 
discourse of Jakarta Election taken in social media is 

on instagram account of each governor candidate 

supporter, among others are @trolali.id, @dpp.fpi, 
@potretpolitik, @gembonk.politik, and 

@politikkampus. From several randomly selected 

expressions (from February to April 2017), thirty 

seven utterances were classified as verbal violence. 
Here are some examples. 

 

11. Ahok: Surga Dunia Bukan di Telapak Ibu, tapi Lantai 7 
Alexis. (TL11:15/1/17)  

„Ahok: The Heaven of the World is not at the bottom of 
Mother's feet, but on the 7th floor of Alexis‟. 

 

12. Kaki tangan Gurita Cikeas pamer duit. Persiapan serangan 
fajar? (PP16:12/2/17)  

„Cikeas Octopus‟ right hand shows off their money. Is that 
attack at dawn?‟. 

 

13. AHY bilang jangan salah pilih Gubernur nyeselnya 5 tahun. 
Gue mau kasih tau gue udah ketipu sama bapaknya (SBY) 
selama 10 tahun. (PP15: 13/2/17)  

„AHY said that do not vote for wrong Governor because its 
regrets last for five years. For your information, I have been 
fooled by your father (SBY) for the last ten years‟. 

 

14. Pekerjaan yang paling sulit adalah menasehati saudara muslim 

yang: 1. Jatuh cinta, 2. Mendukung Ahok. (TL4: 14/2/17)  

„The hardest tasks in the world are to advice your muslim 
brother which: 1. fall in love, 2. Support Ahok‟. 

 

15. Pendukung ahok rata-rata adalah LGBT, pemuja setan, 
penjudi, pemabok, bangke, pelacur, pengidap HIV AIDS, anti 
Islam, sipilis, kafir, kaum munafik. (DF11:28/3/17)  

‗Ahok supporters are dominated by LGBT, Satanists, 
gamblers, drunkards, carrion, prostitutes, HIV-infected, anti- 

 

Islam, syphilis, apostate, hypocrites‟. 

 

16. Otak sama bacot udah gak nyambung, malu dong sebagai 
menteripendidikanapkiran 

#ANIESCAGUBBANYAKBACOT. (PP5:28/3/17) 

‗That  brain and  mouth  is  inconsequential. You  should be 

 

ashamedasrejectedministerofeducation. 

#ANIESTHEBRAGGER‟. 

 

17. Ane kagak usah kerja Ane jual ayat aja udah Kaya (Anti 
Wahhabi). (PK1: 16/4/17)  

‗I do not need to work; selling verses (of Quran) will make 
me a billionaire (Anti-Wahhabi)‘. 

 

18. A: Aduuuh, berat banget ini mayat kebanyakan demo sih. B: 

Siapa bro yang mati? C: si Rizieq yang mati berat banget 

 

mayatnya. D: Kebanyakan selingkuh dan nyebar fitnah. 
(GP10:16/4/17) 

 

‗A: Ouch, this scandal-monger corps is annoyingly heavy. B: 

 

Who died? C: This is Rizieq-guy, the troublesome. D: Maybe 
too much betrayals and hoaxes‟. 

 

19. Konsultan politik Anies akui politisasi masjid memang untuk 
menangkan pilkada #janganpercayaanies. (GP: 17/4/17) 
„Anies‟ politics consultant admitted that there are mosques  

misused,aimsforwinningtheelection. 

#donotbelieveinAnies‘. 



249 
 

 

Table 3. Data Classification of Verbal Violence 
Usage on Jakarta Election Discourse in Social 

Mcdia 

 

Figure of 

Total 

Type of 

Total 

Speech 

Total 

Politeness 

Total Speech Speech Strategy Principle 

        

Sarcasm 18 Assertive 10 Bald on the 16 Obey 1 

    record    

Cynicism 14 Directive 9 Negative 15   

    politeness    

Irony 4 Expressive 18 Positive 0 Violate 36 

    politeness    

Alusio 1 Commisive 0 Indirect 6   

 

Based on the above classification table, several points can 

be abstracted on the analysis of verbal violence expression on 

the discourse of the Jakarta Election. First, the form of violent 

speech is most prevalent in sarcasm (1, 3, 5, 6, 8, 

 

10) and cynicism (2, 4, 7). It means, news about Jakarta 

Election commented by society roughly, spicy, open, and 

massive without filter. Secondly, speech is dominated by 

expressive and commisive types in the form of scorn (4), 

insults (6), blasphemies (5, 10), demands (3), ridicule (2, 7), 

and censure (1, 8) so it is very offensive to those who are 

insinuated. Third, the most commonly spoken strategies are 

bald on the record (straightforward) (1, 5, 6, 8, 9, 10) and bald 

on the record with negative politeness (2, 3, 4, 7). Both 

strategies are potentially very large to threaten the face of the 

recipient, because it is said or expressed directly without 

regard to the vulnerability of the recipient‘s face. Fourth, the 

combination of ill-mannered dictionary selection, unsafe 

types of speech, and direct politeness strategy finally leads to 

a total violation of the politeness principle that is encouraged 

in communicating, especially in the area of public discussion. 

At the end, the writer concludes that the verbal violence 

committed by the public in the political discourse of the 

Jakarta elections in the social media above is in the category 

of ―high potential to threaten‖ the recipient‘s face. 

 

 

IV. DISCUSSION 

 

Referring to the previous analysis, it is clear that from the 

three media used as the source of the data in this discussion, 

there is a varying representation of the use of verbal violence 

resulting in different degrees of politeness. In the discourse of 

―twittpolitik‖ in print media, even though the speakers come 

from among the most reliable political elite, including state 

officials, legislators, humanists, artists and influential people 

around the country, their political issues are expressed in the 

form of cynicism along with criticism. Thus, the level of 

public politeness in the discourse of "twittpolitik" (Rakyat 

Merdeka) is generally at a ―moderate‖ level, with the 

criterion ‗quite polite‘. In this 
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case, the above-mentioned speech function in general 

tends to lead to a convivial function in which the 
purpose of the illusion is in line with the social 

objective. It means politeness is more positive and 

aims to create opportunities to discuss and share 
opinions (Leech, 1993) [162]. Nevertheless, it is still 

found that data contains the scathing criticism and 

sarcasm in line with what sated by Leech (1993) 

[161] that courtesy is an attempt to render the beliefs 
and disrespectful opinions as small as possible by 

adhering to the principle or maxim of politeness 

principle. This is not yet fully fulfilled in this context. 

 
 

In the electronic media, where the dominant 

speakers consist of political elites, however the level 

of use of verbal violence is in the level of high 

potential of face-losing with the criteria of ―less 

polite.‖ This is most likely due to the dominant 

pattern of the two conflicting parties, as well the 

community as the supporting commentators. Thus, 

the function of the speech falls on the competitive 

function in which the purpose of the illocution is to 

compete with the social objective (Leech, 1993) 
[163]. In this event, the speech is negative and aims 

to reduce the implied disharmony in the competition 

between what the speaker, as conflicting parties 

wants to achieve and what is required in norms and 

ethics. In this case, according to Lakoff, (1975), 

Modesty is an interpersonal relationship system 

designed to facilitate interaction by minimizing the 

potential for conflict and the constant confrontation 

in human relationships. 

 

The impact of the phenomenon is still feared by 

many. In Baranews.co (5/8/2017), Indro Nugroho 

(Atmajawa Political Psychologist) is concerned that a 

political elite statement containing verbal violence in 
the form of a strong no-base accusation will lead to 

social conflict in the society. The same thing is also 

voiced by Inayah Wahid (Gus Dur's daughter, former 

president of Indonesia) that the attitude of political 

elites who easily convey verbal violence is 

potentially thickening prejudice in the society in 

general, it is therefore the political elite being 

expected to be self-conscious to prioritize the nation's 

social cohesion rather than to achieve short-term 

political gain with political capitalization through 

allegations to others or mutual accusations among 

political elites; thereafter Prof. Azyumardi Azra 

(State Islamic University, Jakarta) appeals to 

"political elites in order to stop verbal abuse 

statements that have no evidence as to trigger and 

strengthen the escalation of hatred in society as well 

as to create very dangerous situation". 

 

On social media platforms that are more dominated 

by younger groups such as students, pupils, young 

employees and its kind are generally split into two 

group patterns. They voiced their support through 

several communities. From the results of data 

analysis, some types of speech act are not in related 

to other aspects of the discussion. However, the 

expression of verbal violence used remains at a high-

level of face threatening with the criteria 

―moderately disrespectful.‖ In this case, their 

utterance has a conflictive function in which the 

purpose of the illocution contradicts the social 

purpose. It means that the speakers are less 

concerned with manners because this function is 

basically aimed at causing anger. 
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Thus, what is written by Frasser (1980) that 
politeness also as a property associated in the speech 

that the speaker believes that the speaker does not 

transcend or deny his rights in fulfilling his 

obligations in speaking, is highly ignored in the 

social media. Therefore, S. Yunus (Kompasiana.com, 

12/2/17) calls for the chaotic expression of language 

that is full of blasphemy, hatred and insult in the era 

of campaign of Jakarta election must be returned to 

its main function as an effective and polite 

communication tool; because of how much broken 

social relations and cultural values are marginalized 

as well as the dirty words conveyed to the public 

sphere. 

 

As the result of the research, in fact the cases are still 

relevant to the research conducted by F.X. Rahyono (2005) 

 

[54] that is the main characteristic of information delivery in 

the New Order Post media, was "straightforward news 

followed by a hyperbolic and abusive language, such as 

censure, complaints, anger, ridicule, and humiliation." Even 

though the research has long been conducted, however, the 

fact still occurred on Jakarta election discourse, either in the 

mass media or in the social media. At the meantime, 

according to F.X. Rahyono, verbal violence occurred in 

consequence of 'non-productive discernment', then S. 

Sandarupa (Kompas.com, 12/04/2013) called it 'political 

sadism' as a result of the use of political language in the Era 

of Democracy, while the M.D. Purnomo (Waspada.com, 

03/12/2011) called it 'symbolic violence' as an effect of the 

Culture Violence that occurred in the society. 

 

V. CONCLUSION 
 

Based on the data phenomenon found from a 

number of media platforms (print, electronic and 

social) above, it can be concluded that the level of 

politeness of political discourse in Jakarta Election is 

generally in the criteria of ―less polite.‖ This is due to 

the violation of the use of the politeness rules, among 

others are (1) forms of expression used are more 

dominant in sarcasm and cynicism so that to cause 

anger and irritation, (2) the type of speech that is 

used tends to be assertive and expressive so that it 

has the high potential threatening the face of the 

speaker partner, (3) the selected speech strategy is 

more dominant in direct speech without courtesy and 

negative politeness so that it is more cornering the 

speaker partner. 4) the principle of politeness is 

almost not applied so that it has potential for creating 

conflict and confrontation in the community. Thus 

politeness is a procedure or social behavior that is 

determined or agreed upon together by a certain 

particular society being ignored by the actors of 

speaking on Jakarta election discourse. 

 

In spite of the fact that the results of this discussion 
do not generalize the media used as the source of 

data in this discussion, however this can be used as 
feedback (autocriticism) for the parties concerned. 

 

The political elites should give examples to the public how 

to communicate well by establishing a polite language 

tradition in politics and in governing because language is the 

breath of communication based on the logic of truth. 

Likewise for the society, 'freedom of expression' in the rapid 

advancement of information and technology is indeed 
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a blessing in disguise. However, this is then fouled by the actions of ‗freedom without control‘. The act 

of freedom of expression in this case has violated the concept of ‗free but limited‘ by ethical, religious, 

and language values. This act becomes undeniably significant if it is attributed to the language position 

in the public sphere as ―a reflection of one's character‖ and ―the identity of a nation.‖ 

 

In this context it is necessary to review what Wittgenstein has stated in the theory of his Langauge 

Game that humans treat language as a game (there are players, spectators, and referees), having rules to 

be agreed upon; so also the language of nobody can arbitrarily and anarchically give meaning and 

understand the word, moreover impose the meaning as desired without going through the convention 

process which is the fundamental character of the language (Purnomo, Waspada online 3/12/2011). 
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