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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 

konteks, jenis tuturan, dan implikatur dari wacana untuk 

kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian ini 

adalah data tulis dan sumber data penelitian ini adalah tulisan di 

dalam spanduk untuk kampanye PDIP. Teknik cuplikan 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data 

menggunakan teknik noninteraktif. Dari penelitian ini diperoleh 

bahwa tuturan yang terdapat di dalam wacana untuk kampanye 

PDIP berdasarkan konteks fisik, linguistik, epistemik, dan sosial. 

Jenis tuturan adalah tuturan direktif requirements, tuturan virdiktif, 

dan tuturan janji. Implikatur dari tuturan tersabut adalah agar 

mitratutur atau pembaca memilih PDIP pada Pemilihan Legislatif tahun 

2014. 

 

Kata kunci: wacana, PDIP, konteks, tuturan, dan implikatur 

 

PENDAHULUAN 

Kajian mengenai bahasa pada prinsipnya dapat dilakukan secara mendalam 

dengan mengkaji wacana. Hal tersebut karena wacana merupakan aspek bahasa yang 

mencakup seluruh aspek bahasa yang bersifat verbal, yaitu bunyi, kata, kalimat, dan 

paragraf. Selain itu, wacana juga mencakup aspek bahasa yang berkaitan dengan 

wacana nonverbal, seperti isyarat atau pun gerak-gerik. Hal tersebut sejalan dengan 

pernyataan Samsuri (dalam Suwandi, 2001:68) menyatakan wacana merupakan 

rekaman kebahasaan dalam berkomunikasi. Komunikasi dapat ditinjau dari segi 

bahasa tulisan atau pun bahasa lisan. Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara, 

sedangkan pesapa adalah pendengar. Selanjutnya, dalam wacana tulis, penyapa 

adalah penulis dan pesapa adalah pembaca. Dengan demikian, kajian wacana adalah 

kajian mengenai bahasa yang paling lengkap. 

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, terdapat banyaknya aspek bahasa yang 

tercakup dalam wacana menyebabkan terdapat jenis-jenis wacana yang beragam. 

Jenis-jenis wacana tersebut didasari dengan berbagai hal, seperti isi yang 

disampaikan, media yang digunakan, tujuan penyampaian, atau bentuk bahasa yang 

dipilih. Selain itu, jenis wacana juga pada prinsipnya dipengaruhi oleh bentuk atau 

jenis tuturan yang digunakan. Hal tersebut karena jenis tuturan mempengaruhi 

maksud atau pun makna yang ingin disampaikan. Namun, pada prinsipnya semua hal 

tersebut memiliki tujuan penyampaian yang sama, yaitu ingin menyampaikan 

maksud secara lengkap. 
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Bertemali dengan uraian sebelumnya, jenis wacana yang sering menjadi 

sorotan adalah wacana tulis. Hal tersebut karena wacana tulis lebih mudah 

diidentifikasi maksud yang ingin disampaikan. Wacana tulis tersebut beragam pula 

bentuk wacananya. Bentuk wacana tulisan tersebut terdapat di berbagai media, 

seperti media cetak atau pun media elektronik. Selanjutnya, salah satu bentuk wacana 

yang banyak terdapat di lingkungan kita adalah wacana yang terdapat di dalam 

spanduk. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya spanduk-spanduk yang dipasang di 

berbagai tempat yang memiliki berbagai maksud. Maksud-maksud tersebut dapat 

berupa maksud yang bersifat maksud di dalam maksud atau pun secara akademis 

dapat disebut dengan implikatur percakapan atau penuturan.  

Spanduk-spanduk yang berisi wacana tersebut, pada prinsipnya isi yang ingin 

disampaikan di dalam wacana tersebut didasari dengan keadaan yang terjadi pada 

saat itu, seperti pada menjelang hari Natal dan tahun baru maka hampir di berbagai 

tempat memasang spanduk yang berisi ucapan selamat menyambut hari Natal dan 

tahun baru. Selanjutnya, jika pada saat merayakan hari ulang tahun suatu kota maka 

hampir di setiap tempat dipasang spanduk yang berisi mengenai hal tersebut. Namun, 

pada beberapa tahun ini, semenjak diketahui kandidat partai yang menjadi partai 

yang dipilih pada Pemilu 2014, hampir di semua tempat tetap dipasang spanduk-

spanduk yang berisi berbagai ucapan dari partai politik yang memasang spanduk 

tersebut. Selain itu, partai-partai politik tersebut juga memplokamirkan janji-janjinya 

melalui spanduk yang dipasang di berbagai tempat. Hal tersebut karena spanduk 

adalah media yang sangat mudah mendapat perhatian warga karena mudah untuk 

ditemukan dan dibaca. Kemudian, hal-hal yang dimaksudkan tersebut pada 

prinsipnya partai-partai tersebut yang memplomirkan janji-janji bertujuan agar 

pembaca dapat memahami maksud terselubung di dalam kata-kata yang digunakan. 

Dalam hal kaitannya dengan wacana, hal tersebut dikatakan sebagai implikatur. 

Implikatur (implikasi pragmatis= pragmatic implication) pada dasarnya merupakan  

pesan yang ada di dalam percakapan tidak tersurat, merupakan simpulan 

(konklusion), asumsi ada di dalam konteksnya, dan maksud yang tersembunyi di 

balik tuturan. Selanjutnya, Brown dan Yule (1996:31) menyatakan implikatur adalah 

arti, saran, dan maksud penutur berbeda dengan yang disampaikan penutur. Dalam 

hal lain, Djajasudarma (2012:77) menjelaskan mengenai eksplikatur. Menurutnya, 

eksplikatur adalah makna yang disampaikan melalui ujaran secara langsung. 

Melanjuti uraian sebelumnya, maraknya spanduk yang berisi wacana 

mengenai politik pada prinsipnya dipengaruhi oleh adanya konteks yang 

menyebabkan hal tersebut. Konteks tersebut dapat ditimbang dari berbagai lini, 

seperti kapan tuturan tersebut terjadi, di mana tuturan tersebut disampaikan, bahkan 

kepada siapa tuturan itu disampaikan. Jadi, sapanduk yang berisi wacana mengenai 

politik dipengaruhi oleh konteks yang ada. Selanjutnya, Bertemali dengan uraian 

sebelumnya, di dalam bagian ini selanjutnya adalah jenis-jenis konteks. Menurut 

Halliday dan Hasan (1992, 62-63) konteks terdiri dari konteks situasi dan konteks 

budaya. Konteks situasi pada prinsipnya adalah lingkungan langsung tempat teks itu 

benar-benar berfungsi. Lain halnya dengan konteks budaya yang dapat diartikan 

dengan teks memiliki satu kesatuan dan keutuhan dengan budaya penutur dan mitra 

tutur. Selanjutnya, Djajasudarma (2012:76) terdapat empat jenis konteks di dalam 

ujaran. Konteks-konteks tersebut adalah: (1) konteks fisik merupakan tempat 

terjadinya tindak ujar; (2) konteks linguistik merupakan tuturan yang 
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dipertimbangkan penggunaannya; (3) konteks epistemik merupakan latar belakang 

pengetahuan penutur dan petutur; dan (4) konteks sosial merupakan hubungan sosial 

yang dimiliki penutur dan petutur. 

  Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan, di dalam penelitian ini, 

penulis berkeinginan meneliti wacana spanduk yang digunakan PDIP. Hal tersebut 

penting untuk dianalisis karena di dalam wacana yang berupa teks terdapat banyak 

hal yang dapat dianalisis. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Fairclough (2005:3) 

yang menyatakan “Text analysis is an essential part of discourse analysis, but 

discourse analysis is not merely the linguistic analysis of texts. I sess discourse 

analysis as ‘oscillating’ beween a focus on specific texts and a focus on what I call 

the “order of discourse”. Selanjutnya, analisis tersebut meliputi konteks, jenis 

tuturan, dan implikatur yang terdapat di dalam wacana yang menggunakan media 

spanduk yang dipasang oleh partai politik. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konteks yang terdapat di dalam wacana 

spanduk untuk kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 

mendeskripsikan dan menjelaskan jenis tuturan yang terdapat di dalam wacana 

spanduk untuk kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta 

mendeskripsikan dan menjelaskan implikatur yang terdapat di dalam wacana 

spanduk untuk kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa studi kepustakaan. Atas 

dasar hal tersebut setting penelitian ini tidak terikat tempat. Tidak terikat tempat 

berarti penelitian dapat dilakukan di mana saja yang mendukung jalannya penelitian 

untuk dapat mengumpulkan data. Selanjutnya, waktu penelitian ini selama satu 

bulan. Penelitian ini dimulai dari minggu kedua bulan Desember 2013 sampai 

minggu kedua bulan Januari 2014. Selanjutnya, penelitian kualitatif ini menggunakan 

pendekatan pragmatik. Kemudian, data dalam penelitian ini adalah data tulis yang 

merupakan wacana yang dipasang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP). Adapun tuturan yang terdapat di dalam spanduk tersebut adalah Kembali ke 

Jalan Ideologi ‘tuk Menangkan Pileg 2014 “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat”. 

Data tulis tersebut bersumber dari tuturan tulisan. Kemudian, Untuk menentukan 

objek penelitian, menggunakan teknik cuplikan yang berupa purposive sampling. 

Selanjutnya, teknik validitas data penilitian ini adalah trianggulasi teoretis. Teori 

yang menjadi acuan untuk memvalidasikan temuan dalam penelitian ini adalah teori 

mengenai konteks, tindak tutur, dan implikatur. Kemudian, teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis noninteraktif. Selanjutnya, langkah-

langkah penelitian tersebut adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

penyusunan laporan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Di dalam karya ilmiah yang berupa penelitian, pada dasarnya bagian yang 

penting adalah bagian hasil penelitian. Hal tersebut karena bagian hasil penelitian 

mempresentasikan kegiatan penelitian yang dilakukan. Selain itu, dari hasil 

penelitian dapat diketahui apakah permasalahan yang dirumuskan di bagian 

pendahuluannya dapat terjawab di dalam penelitian. Atas dasar itu, berikut ini adalah 
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hasil dari penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa temuan konteks, jenis tuturan, 

dan implikatur yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Konteks dalam Wacana Spanduk 

Konteks pada dasarnya menjadi hal yang penting ketika membahas sebuah 

wacana baik wacana lisan atau pun wacana tulisan. Atas dasar itu, salah satu hal yang 

dianalisis di dalam penelitian ini adalah aspek konteks. Selanjutnya, pada dasarnya 

terdapat berbagai jenis konteks dari beberapa ahli. Namun, di dalam penelitian ini, 

teori yang digunakan untuk mengetahui konteks yang terdapat di dalam sebuah 

wacana adalah konteks yang diuraikan Djajasudarma (2012:76) yang terdiri dari 

konteks fisik, konteks linguistik, konteks espitemik, dan konteks sosial. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, berikut ini adalah hasil temuan penelitian di 

dalam wacana spanduk untuk kampanye mengenai konteks wacana. (1) Konteks fisik 

di dalam data ini adalah di spanduk kampanye yang di pasang di sepanjang jalan di 

Kota Yogyakarta (sekitar kampus UGM dan UNY); (2) Konteks linguistik yang 

terdapat di data ini adalah penutur mempertimbangkan bahasa yang dapat dipahami 

oleh masyarakat dengan cepat. Bahasa yang dapat dipahami masyarakat di dalam 

wacana tersebut adalah kata ideologi, Pileg 2014, berjuang, kesejahteraan, dan 

rakyat; (3) Konteks epistemik dari data tersebut dapat digambarkan dari anak kalimat 

tuk menangkan Pileg 2014; (4) Konteks sosial yang terdapat di dalam data tersebut 

dipresentasikan dari  frase kesejahteraan rakyat. 

Jenis Tuturan dalam Wacana Spanduk 

Tuturan Kembali ke Jalan Ideologi ‘Tuk Menangkan Pileg 2014 “Berjuang 

untuk Kesejahteraan Rakyat” secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai tuturan 

direktif requirements karena tuturan tersebut mengandung ilokusi. Selain itu, pada 

prinsipnya tuturan tersebut dapat dipilah menjadi dua tuturan, yaitu; (1) kembali ke 

jalan ideologi ‘tuk menangkan Pileg 2014; dan (2) berjuang untuk kesejahteraan 

rakyat. Tuturan kembali ke jalan ideologi ‘tuk menangkan Pileg 2014 merupakan 

tuturan virdiktif. Selanjutnya, tuturan berjuang untuk kesejahteraan rakyat 

merupakan tuturan janji. Berdasarkan uraian tersebut, berikut ini adalah skema 

mengenai tuturan tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Skema Jenis Tuturan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuturan direktif requirements: 

Kembali ke Jalan Ideologi ‘Tuk Menangkan Pileg 

2014 “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat” 

 

 

 

Tuturan janji: 

“Berjuang untuk Kesejahteraan 

Rakyat” 

 

Tuturan virdiktif: 

kembali ke jalan ideologi 

‘tuk menangkan Pileg 2014 
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Implikatur dalam Wacana Spanduk  

Implikatur di dalam tuturan tersebut adalah PDI-P mengharapkan agar 

mitratutur (pembaca) dapat meyakini yang disampaikan sehingga memilih PDI-P di 

dalam pemilihan legislatif. Selain itu, implikatur yang timbul adalah PDI-P akan 

berjuang jika petutur memilih partai tersebut. Selanjutnya, melalui tuturan tersebut 

pada prinsipnya juga dapat diketahui eksplikaturnya. Eksplikatur di dalam tuturan ini 

adalah PDI-P adalah partai yang kembali ke jalan ideologi untuk memenangkan Pileg 

2014 dan PDI-P adalah partai yang berjuang untuk rakyat. 

 

PEMBAHASAN 

Analisis Konteks dalam Wacana Spanduk 

Berdasarkan teori konteks ujaran yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, analisis 

konteks ujaran di dalam data tersebut adalah: 

Konteks Fisik 

Konteks fisik pada prinsipnya adalah tempat terjadinya tuturan. Tuturan 

tersebut pada dasarnya adalah tuturan dalam bentuk tulisan. Atas dasar itu, konteks 

fisik tuturan tersebut tidak bersifat tempat secara harfiah. Konteks fisik di dalam 

tuturan  tersebut adalah tuturan yang terdapat di dalam spanduk kampanye yang di 

pasang di sepanjang jalan di Kota Yogyakarta (sekitar kampus UGM dan UNY). 

Analisis tersebut sesuai dengan pernyataan Djajasudarma (2012:76) yang 

menyatakan konteks fisik merupakan tempat terjadinya tindak ujar 

Konteks Linguistik 

Konteks linguistik berkaitan dengan bahasa yang digunakan penutur untuk 

menyampaikan tuturannya. Bahasa yang digunakan tersebut mempertimbangkan 

pemahaman mitratutur (pembaca) ketika mendengarkan atau pun membaca tuturan 

tersebut. Atas dasar itu, penutur menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dan 

cepat diinternalisasi maksud dari tuturan tersebut. Selain itu, pada prinsipnya bahasa 

yang digunakan mempengaruhi implikatur dari tuturan yang diucapkan atau 

diuraikan. 

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, bahasa yang terdapat di data ini yang 

pada dasarnya dipertimbangkan agar dapat dipahami oleh masyarakat dengan cepat 

adalah ideologi, Pileg 2014, berjuang, kesejahteraan, dan rakyat. Selanjutnya, 

penjelasan dari bahasa yang digunakan penutur tersebut sebagai berikut. (1) Ideologi 

secara harfiah adalah pandangan atau konsep hidup seseorang untuk menjalani 

kehidupannya. Pada dasarnya kata tersebut merupakan istilah yang tidak dipakai di 

dalam komunikasi sehari-hari, namun penutur menganggap kata tersebut merupakan 

kata yang sudah lazim didengar dan sering diucapkan di televisi sehingga tetap saja 

memudahkan pembaca untuk memahami tuturan tersebut. (2) Pileg 2014 digunakan 

penutur pada prinsipnya disesuaikan dengan konteks epistemik pembaca dan penutur 

bahwa tahun 2014 akan dilaksanakan pemilihan legislatif. Atas dasar itu, penutur 

menggunakan kata tersebut agar pembaca memahami maksud tersirat dari tutuan 

tersebut bahwa penutur ingin pembaca memilih partai tersebut pada pemilihan 

legislatif tahun 2014. (3) Berjuang, kesejahteraan, dan rakyat digunakan sebagai 

gambaran konteks linguistik adalah berjuang, kesejahteraan, dan rakyat. kata-kata 

tersebut adalah kata-kata yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari atau 

kata-kata yang digunakan di dalam media cetak atau pun elektronik. Atas dasar itu, 
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penutur menggunakan kata-kata tersebut agar pembaca dapat langsung memahami 

maksud penutur dari tuturan yang disampaikannya. 

Konteks Epistemik 

Konteks epistemik di dalam wacana atau tuturan ini adalah latar belakang 

pengetahuan penutur yang ingin menyampaikan ajakannya melalui tuturannya 

memiliki kesamaan atau kesambungan dengan latar belakang pengetahuan pembaca 

atau petutur bahwa di dalam kampanye pasti terdapat tuturan-tuturan seperti itu. 

Selanjutnya, dari tuturan atau wacana tersebut, kata-kata yang menggambarkan 

konteks tersebut adalah menangkan Pileg 2014. Kata tersebut adalah kata yang 

sering diucapkan atau didengar baik dari tuturan di dalam media cetak atau media 

elektronik.  

Konteks Sosial  
Konteks sosial di dalam wacana atau tutran tersebut dipresentasikan dari frase 

kesejahteraan rakyat. Hal tersebut karena salah satu yang mendasari adanya tuturan 

tersebut karena permasalahan kesejahteraan rakyat Indonesia yang masih bertaraf 

rendah. Selain itu, frase mempresentasikan di tengah masyarakat PDI-P merupakan 

partai yang mengusung perjuangan. Dengan kata lain, konteks sosial lahir dari 

anggapan-anggapan masyarakat sebelumnya menganai PDI-P sehingga partai 

tersebut mengeluarkan tuturan tersebut di dalam spanduk kampanyenya. 

Analisis Jenis Ujaran dalam Data berdasarkan Teori Kreidler 

  Ujaran berdasarkan teori Kreidler meliputi beberapa ujuaran. Di dalam 

spanduk yang bertujuan untuk kampanye tersebut, data tersebut dapat digolongkan 

menjadi tiga ujaran atau tuturan, yaitu tuturan direktif requirements, tuturan virdiktif, 

dan tuturan  janji. Diakatakan tuturan direktif requirements karena tuturan tersebut 

mengandung ilokusi yang bertujuan petutur atau pembaca tidak hanya dapat 

memaknai tuturan di dalam spanduk tersebut, tetapi juga dapat mengikuti yang 

dikehedaki penutur. Selanjutnya, dikatakan tuturan virdiktif karena tindak tutur 

tersebut berorientasi pada perbuatan yang telah berlalu atau bersifat restrospeksi, 

sedangkan dikatakan tindak tutur janji karena tindak tutur ini memasukkan janji 

untuk melakukan perbuatan di dalam tuturannya. Janji yang disampaikan melalui 

tuturan pada data ini memang tidak tersurat. Akan tetapi, jika dimaknai dari pilihan 

kata yang digunakan, data tersebut dapat juga tergolong menjadi pemberian janji bagi 

pembaca atau mitratutur.  

Sejalan dengan penjelasan tersebut, harus diketahui data yang dianalisis 

adalah Kembali ke Jalan Ideologi ‘tuk Menangkan Pileg 2014 “Berjuang untuk 

Kesejahteraan Rakyat” dapat dipilah menjadi dua tuturan dari satu data yang 

diperoleh dari penutur. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

kategori jenis tuturan  dapat digolongkan menjadi tiga jenis tuturan. Selanjutnya, 

pemilahan tuturan tersebut adalah sebagai berikut. (1) Kembali ke Jalan Ideologi ‘tuk 

Menangkan Pileg 2014 “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat” (tuturan direktif 

requirements). (2) Kembali ke jalan ideologi ‘tuk menangkan Pileg 2014 (tuturan 

virdiktif). (3) Berjuang untuk kesejahteraan rakyat (tuturan janji) 

Jika dipandang dari makna yang timbul dari tuturan pertama tersebut, penutur 

menyatakan bahwa untuk memenangkan pemilihan legislatif yang akan 

diselenggarakan pada tahun 2014, penutur akan kembali ke jalan ideologi 

(pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang). Kata kunci dari tuturan 

pertama sehingga dapat dikategorikan menjadi tuturan virdiktif adalah dengan 
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adanya kata kembali. Kembali ke jalan ideologi mengisyaratkan pada periode 

sebelumnya untuk memenangkan pemilihan legislatif yang dulu pernah melalui jalan 

ideologi. Oleh karena itu, penutur merasa perlu adanya restrospeksi berdasarkan 

perbuatan atau pun tuturan sebelumnya. 

Selanjutnya, makna yang timbul dari tuturan yang kedua adalah PDI-P 

merupakan partai yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, lokusi 

dari pernyataan tersebut partai itu akan melakukan apa saja asalkan rakyat dapat 

sejahtera. Berkaitan dengan lokusi tersebut, maka tuturan yang kedua dapat 

dikategorikan tuturan janji. Hal tersebut karena penutur berjanji secara tersirat akan 

melakukan apa saja melalui perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Dari kedua tuturan yang terdapat di dalam spanduk kampanye PDI-P dalam 

rangka kampanye terbuka di Yogyakarta, terdapat ilokusi yang timbul tari tuturan 

tersebut kepada petutur atau pembaca. Ilokusi yang timbul dari tuturan tersebut 

adalah agar petutur atau pembaca memilih partai tersebut ketika pemilihan legislatif 

tahun 2014. Partai tersebut akan mewujudkan janjinya jika penutur melakukan yang 

diharapkan penutur. Artinya, berdasarkan ilokusi yang timbul dari tuturan tersebut, 

data tersebut dapat juga berupa tuturan direktif berjenis requirements atau sugestions. 

 

Analisis Implikatur dan Eksplikatur 

Implikatur dan eksplikatur pada prinsipnya adalah aspek yang pasti ada di 

dalam tuturan. Aspek tersebut juga pada prinsipnya dapat dengan mudah dipahami 

maksudnya. Namun, hal tersebut harus tergantung dengan bahasa yang digunakan 

penutur dan konteks yang ada.  

Bertemali dengan uraian sebelumnya, implikatur di dalam tuturan tersebut 

secara umum bahwa penutur ingin pembaca mengikuti keinginan penutur agar 

pembaca memilih partai tersebut ketika pemilihan legislatif tahun 2014. Selain itu, 

implikatur yang timbul adalah PDI-P akan berjuang jika petutur memilih partai 

tersebut. Implikatur seperti itu pada prinsipnya diketahui karena adanya konteks 

epistemik yang mendasari dari hadirnya tuturan tersebut. Dari konteks tersebut yang 

diketahui bahwa ada pemilihan legislatif di tahun 2014, maka mitratutur dapat 

mengetahui maksud tersirat atau pun implikatur dari tuturan tersebut bahwa PDIP 

mengharapkan agar pembaca percaya dengan tuturan tersebut dan memilih PDIP 

pada pemilihan legislatif tahun 2014. 

Selanjutnya, melalui tuturan tersebut pada prinsipnya juga dapat diketahui 

eksplikaturnya. Eksplikatur di dalam tuturan ini adalah PDI-P adalah partai yang 

kembali ke jalan ideologi untuk memenangkan Pileg 2014 dan PDI-P adalah partai 

yang berjuang untuk rakyat. Selain itu, eksplikatur dari tuturan tersebut adalah PDIP 

memiliki ideologi yang pernah ditinggalkan. Hal tersebut terbukti dengan adanya 

kalimat kembali ke jalan ideologi. Kemudian, berdasarkan uraian tersebut, berikut ini 

adalah skema mengenai implikatur dan eksplikatur dari wacana tersebut. 
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Gambrar 2 Skema Implikatur Tuturan 

Keterangan:  

: Garis putus-putus menyatakan adanya hubungan ketidak sejajaran antara 

bentuk dan fungsi tuturan sehingga menimbulkan imlikatur percakapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambrar 3 Skema Eksplikatur Tuturan 

Keterangan: 

: Tanda panah tanpa garis putus-putus menyatakan maksud secara langsung 

tuturan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuturan: 

Kembali ke Jalan Ideologi ‘Tuk Menangkan Pileg 

2014 “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat” 

 

 

 
Pembaca memilih Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP) pada pemilihan legislatif 

tahun 2014 

Tuturan: 

Kembali ke Jalan Ideologi ‘Tuk Menangkan Pileg 

2014 “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat” 

 

 

 Eksplikatur: 

PDIP adalah partai yang kembali ke ideologinya 

agar menang dalam pemilihan legislatif tahun 

2014 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Bertitik tolak dari bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik simpulan 

mengenai penelitian ini. Adapun simpulan dari penelitian ini sebagai berikut. (1) 

Konteks fisik yang terdapat di dalam wacana ini adalah tuturan yang terdapat di 

dalam spanduk untuk kampanye PDIP yang dipasang di Jalan Raya sekitar 

Universitas Negeri Yogyakarta. (2) Konteks linguistik di dalam wacana untuk 

kampanye tersebut dipresentasikan dari kata ideologi, Pileg 2014, berjuang, 

kesejahteraan, dan rakyat. (3) Konteks Epistemik di dalam wacana ini adalah adanya 

kesamaan pikiran antara penutur dengan pembaca bahwa tahun 2014 akan 

dilaksanakan pemilihan legislatif. Hal tersebut dipresentasikan dari frase 

memenangkan Pileg 2014. (4) Konteks sosial di dalam wacana ini dipresentasikan 

dari frase kesejahteraan rakyat. (5) Wacana tersebut dapat dikategorikan menjadi 

tuturan direktif requirements, virdiktif, dan janji. (6) Implikatur yang terdapat di 

dalam wacana tersebut adalah PDIP menginginkan agar pembaca memilih partai 

tersebut di dalam pemilihan legislatif tahun 2014. 

Selanjutnya, melalui penelitian ini, peneliti memberi beberapa saran. Adapun 

saran tersebut adalah; (1) wacana untuk kampanye pada prinsipnya adalah wacana 

yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bahasanya agar pembaca atau pun 

masyarakat dapat memahami maksud tersirat dari wacana tersebut bahwa setiap 

partai pasti mengharapkan dipiih pada pemilihan legislatif tahun 2014; dan (2) 

peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai wacana untuk 

kampanye selain menggunakan media spanduk agar dapat diketahui penggunaan 

bahasa partai tersebut. 
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