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Abstrak 

 

       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis gaya bahasa yang terdapat 

dalam iklan Haluan Kepri November 2012 dan untuk mengetahui tepatkah  penggunaan gaya 

bahasa yangt erdapat dalam iklan Haluan Kepri November 2012. Objek penelitian ini adalah 

iklan-iklan pada surat kabar Haluan kepri edisi November 2012, sedangkan metode yang 

digunakan adalah metode deskriftip. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mengkliping 

iklan-iklan yang diterbitkan surat kabar Haluan Kepri November 2012. Teknik  analisis data  

dilakukan dengan cara membaca dan memahami secara keseluruhan teks iklan tersebut, 

mengelompokkan teks iklan berdasarkan jenis-jenisnya, menganalisis teks iklan berdasarkan 

gaya bahasa, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Dari hasil penelitian, peneliti 

menyimpulkan  bahwa gaya bahasa iklan surat kabar Haluan Kepri November 2012 banyak 

menggunakan gaya bahasa hiperbola dan personifikasi yang terdiri dari 14 iklan, artinya gaya 

bahasa yang digunakan banyak berlebihan ,terlalu memperbesarkan dan mencolok, sehingga 

gaya bahasa periklanannya kurang efektip jika tidak bisa memahami makna yang sebenarnya. 

 

Absrack 

 

       The purpose of this study is to find out the types of language style contained in the 

advertisement Haluan Kepri November 2012 and to find out appropriate usage language styles 

contained in the advertisement Haluan Kepri November 2012. Object of this study is the 

advertisements in newspapers Haluan Kepri November 2012 edition, whereas the method used 

is descriptive method. Data collection techniques are by clipping advertisements published 

newspapers Haluan Kepri November 2012. Techniques of data analysis done by reading and 

understanding the whole text of the advertisement., classifying text advertisements based on 

the types, analyzing the text advertisements based on language style, and concluding the 

observation. The results of research, Researchers concluded that the style of language 

newspaper advertisement Haluan Kepri November 2012 many uses hyperbole and 

mailto:danianea81@yahoo.com


personification language style that consists of 14 advertisements. it means language style used 

a lot of exaggeration, too enlarging and striking, so language style advertising less effective if 

you can not understand the real meaning. 

1. Pendahuluan 

 

      Iklan yang baik harus menurut aturan dasar karakter penulisan iklan di kelompokkan 

sebagai berikut: iklan yang diteliti harus bersifat menjual meskipun iklan itu hanya bertujuan 

mengingatkan saja. Pemakaian gaya bahasa yang tepat (sesuai dengan waktu dan penerima 

yang menjadi sasaran) dapat menarik perhatian penerima. Sebaliknya, bila penggunaannya 

tidak tepat, maka penggunaan gaya bahasa akan sia-sia saja. Pemakaian gaya bahasa juga 

dapat menghidupkan apa yang dikemukakan dalam teks karena gaya bahasa dapat 

mengemukakan gagasan yang penuh makna dengan singkat. Seringkali pemakaian gaya 

bahasa digunakan untuk penekanan terhadap pesan yang diungkapkan. Sehubungan dengan 

hal tersebut, penulis sangat tertarik Jenis- jenis gaya bahasa yang digunakan dalam iklan 

haluan kepri dan untuk  mengetahui ketepatan penggunaan gaya bahasa yang terdapat dalam 

iklan Haluan Kepri  November 2012.  

 

2. Meode Peneliian 

 

      Objek dalam penelitian ini adalah iklan-iklan pada surat kabar Haluan kepri edisi 

November 2012. metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskripsi.  Metode 

deskripsi adalah data yang diuraikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-

angka. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Endraswara (2011:5) bahwa penelitian yang 

dilakukan secara deskripsi artinya dalam bentuk kata-kata atau gambar, jika diperlukan bukan 

berbentuk angka. Teknik penelitian yang penulis gunakan adalah teknik kualitatif, yaitu 

menginterpreltasikan data-data yang berhubungan dengan gaya bahasa yang terdapat dalam 

kumpulan iklan –iklan Haluan Kepri. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu 

mengkliping iklan-iklan yang diterbitkan surat kabar Haluan Kepri November 2012, 

menggaris bawahi kata atau kalimat yang mengandung gaya bahasa, dan mengelompokkan 

kata atau kalimat berdasarkan jenis gaya bahasanya. Teknik analisi data yang dilakukan 

dimulai dengan membaca dam memahami secara keseluruhan teks iklan tersebut, 

mengelompokkan teks iklan berdasarkan jenis-jenisnya, menganalisis teks iklan berdasarkan 

gaya bahasa, dan menyimpulkan hasil pengamatan.  

3. Pembahasan 

 

Data 1 

HINO DUTRO 

LEBIH PANJANG UMURNYA, LEBIH BANYAK VARIANNYA! 

      Data di atas mengunakan gaya bahasa personifikasi alasan, karena kata benda diibaratkan 

dengan manusia seolah-olah hino dutro yang sebenarnya benda yaitu berupa mobil tetapi 

sebaliknya iklan di atas menjelaskan dengan kata kiasan seolah-olah benda tersebut  manusia. 

 

Data 2 

Meleset  Bagai  Meteor  

DIAKSES 1070 ORANG 

DAN DIUNDUH LEBIH DARI 406 KALI DALAM WAKTU KURANG DARI 24 JAM 

      Iklan yang tertera pada data 2 menggunakan gaya bahasa personifikasi. Alasan karena kita 

ketehui gaya bahasa personifikasi itu adalah gaya bahasa kiasan jadi untuk kata di atas 



menggunakan  kata kiasan  yang mengartikan suatu benda  berupa sebuah  leptop  dengan  

kecepatan yang tiada tanding cepatnya. 

 

Data 3: 

PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA  

TIGA JAGOAN KAWASAKI  TAMPIL KEREN 

      Data di atas mengunakan gaya bahasa personifikasi alasan, karena kata benda diibaratkan 

dengan manusia seolah-olah Kawasaki  yang sebenarnya benda yaitu berupa sepeda motor 

tetapi sebaliknya  iklan di atas menjelaskan dengan kata kiasa seolah –olah benda tersebut 

manusia .dan terdapat pada kata jagoan,biasanya kata-kata jagoan itu,tingkah laku manusia, 

sedangkan di dalam kalimat di ataas disebut barang yaitu sepeda motor.dan  tidak mungkin 

motor di samakan dengan manusia. 

Data 4: 

LUMBA-LUMBA  BERENANG DI  LAUTAN , PERGI  KEMANA  SAJA  CUMA  288 

RIBUAN 

      Iklan yang tertera pada data 4  menggunakan gaya bahasa hiperbola. karena kata yang 

digunakan sangat berlebihan dan memperbesar-besarkan. Di anjurkan dalam membuat iklan 

jagan membuat para pembaca tergiur degan iklan tersebut sehingga apabila para pembaca atau 

konsumen membeli barang yang di iklankan dan ternyata tidak sesuai degan kalimat yang di 

iklankan maka pembaca atau konsumen akan merasa di bohongi oleh media massa 

tersebut.maka dari itu hati-hati lah jika membuat suatu kalimat tersebut supaya konsumen kita 

tidak kecewa atau  bohongi.   

 

Data 5: 

7 HARI  7 MALAM , NELPON,SMS DAN  INTERNETAN, BONUS  HARI  MINGGU  

NIKMATI  BONUS  SAMPAI 500 RIBU  

SETIAP  ISI  PULSA, HANYA  HARI  INI   

      Iklan yang tertera pada data 5 menggunakan gaya bahasa Hiperbola. Kerana kalimat yang 

digunakan berlebihan dan mencolok. Di anjurkan dalam membuat iklan jagan membuat para 

pembaca tergiur degan iklan tersebut sehingga apabila para pembaca atau konsumen membeli 

barang yang di iklankan dan ternyata tidak sesuai degan kalimat yang di iklankan maka 

pembaca atau konsumen akan merasa di bohongi oleh media massa tersebut.maka dari itu hati-

hati lah jika membuat suatu kalimat tersebut supaya konsumen kita tidak kecewa atau  

bohongi.   
 

Data: 6 

BINGKISAN  BERUNTUN SEKALI  NABUNG  HADIAHNYA  BERUNTUN  

MENANGKAN  UANG  TUNAI  SEBERAT  EMAS  MONAS  

      Iklan yang tertera pada data 6 menggunakan gaya bahasa Hiperbola. Karena kalimat yang 

digunakan berlebihan dan mencolok.Dari kata-kata bingkisan beruntun saja para pembacanya 

sudah mengerti dan semagat untuk menabung, apalagi ada kalimat di atas menerangkan 

Menang uang tunai seberat emas monas, pasti pembaca bersemagat untuk menabung, tetapi 

hal ini harus di pertanngung jawabkan, jika tidak sesuai degan apa yang di tulis pasti 

konsumen akan merasa di bohongi. 

 

Data: 7  

MOTOR  RINGAN BERTENAGA RAKSASA 

      Iklan yang tertera pada data 7 menggunakan gaya bahasa Hiperbola. alasannya, karena 

kata benda diibaratkan dengan manusia, motor yang sebenarnya benda tetapi sebaliknya  iklan 

di atas menjelaskan dengan kata kiasan seolah-olah benda tersebut manusia mempunyai 



tenaga raksasa.sudah jelas di kalimat di atas adalah benda yaitu motor.jadi sesuaikan degan 

apa yang ada. Bagi konsumen yang sudah memahami atau sudah terbiasa mendegarkan kata-

kata itu,mereka tidak meragukan lagi tetapi bagi yang tidak memahami kalimat di atas mereka 

akan kebingungan. 

 

Data: 8 

NELPON      REBUT HADIAH  

PUAS- MURAH- MUDAH     UANG SENILAI TOTAL 600 JUTA 

      Iklan yang tertera pada data 8 menggunakan gaya bahasa Hiperbola. Karena  kalimat yang 

digunakan berlebihan dan mencolok. di anjurkan dalam membuat iklan jagan membuat para 

pembaca tergiur degan iklan tersebut sehingga apabila para pembaca atau konsumen membeli 

barang yang di iklankan dan ternyata tidak sesuai degan kalimat yang di iklankan maka 

pembaca atau konsumen akan merasa di bohongi oleh media massa tersebut.maka dari itu hati-

hati lah jika membuat suatu kalimat tersebut supaya konsumen kita tidak kecewa.   

 

Data 9: 

PAKAI SMARTFREN, ISI PULSA SEKALI NELPON GAK BAYAR  SELAMA 

SETAHUN! 

      Iklan yang tertera pada data 9 menggunakan gaya bahasa Hiperbola. Karena  kalimat yang 

digunakan berlebihan dan mencolok. Di anjurkan dalam membuat iklan jangan membuat para 

pembaca tergiur dengan iklan tersebut sehingga apabila para pembaca atau konsumen 

membeli barang yang di iklankan dan ternyata tidak sesuai degan kalimat yang di iklankan 

maka pembaca atau konsumen akan merasa di bohongi oleh media massa tersebut.maka dari 

itu hati-hati lah jika membuat suatu kalimat tersebut supaya konsumen kita tidak kecewa atau  

bohongi.  

 

Data  10: 

TIDAK PERLU JAUH-JAUH  BUKA PINTU LANGSUNG MAIN DI WATER 

BOOM 
      Iklan yang tertera pada data 10 menggunakan gaya bahasa Hiperbola. Karena  kalimat 

yang digunakan berlebihan dan mencolok.dan kalimat di atas tidak jelas biasa saja orang 

menanggapinya, buka pintu langsung sampai di Water Boom.seharusnya di jelaskan terdahulu 

pintu yang mana,jangan membuat suatu iklan itu bahasanya berlebih lebihan dan menuju ke 

jalan yang tidak jelas, seharusnya,di jelaskan terlebih dahulu di mana alamt untuk bermain di 

water boom.jagan kata-kata buka pintu langsung main di water boom, itu kalimat yang salah.   

 

Data 11:  

DYNA MENGUNTUNGKAN SEMUA BISNIS 

      Iklan yang tertera pada data 11 menggunakan gaya bahasa Hiperbola. Kata-kata di dalam 

Iklan tersebut megacu kepada referen yang ada objek dan lugas. Alasannya, kalimatnya terlalu 

berlebih-lebihan. Dianjurkan dalam membuat iklan jangan membuat para pembaca tergiur 

degan iklan tersebut sehingga apabila para pembaca atau konsumen membeli barang yang di 

iklankan dan ternyata tidak sesuai degan kalimat yang di iklankan maka pembaca atau 

konsumen akan merasa di bohoggi oleh media massa tersebut.maka dari itu hati-hati lah jika 

membuat suatu kalimat tersebut supaya konsumen kita tidak kecewa atau  bohongi.   

 

Data 12: 

HEBOH……!! RIBUAN PRODUK DISKON 10%   

      Iklan yang tertera pada data 12 menggunakan gaya bahasa hiperbola. Kata-kata di dalam 

Iklan tersebut mengacu kepada referen yang ada  objek dan lugas.dan kilimat yang di besar- 

besarkan. Di dalam membuat iklan jangan membuat para pembaca tergiur degan iklan tersebut 



sehingga apabila para pembaca atau konsumen membeli barang yang di iklankan dan ternyata 

tidak sesuai dengan kalimat yang di iklankan maka pembaca atau konsumen akan merasa di 

bohongi oleh media massa tersebut.maka dari itu hati-hati lah jika membuat suatu kalimat 

tersebut supaya konsumen tidak kecewa. 

 

Data 13: 

YAMAHA SEMAKIN DI DEPAN, KEREN, LINCAH , IRIT 

      Iklan yang tertera pada data 13 menggunakan gaya bahasa. Personifikasi Kata-kata di 

dalam Iklan tersebut megacu kepada referen yang ada objek dan lugas.alasan karena kita 

ketahui gaya bahasa personifikasi itu adalah gaya bahasa kiasan jadi untuk kata di atas 

menggunakan kata kiasan yang mengartikan Yamaha semakin didepan lincaah irit. Kata-kata 

irit itu, biasanya diganti dengan kecepatan, bukan kata lincah,sehingga pembaca atau 

konsumen yang melihat lebih tertarik untuk membaca dan membelinya dan kalimatnya harus 

jelas.  

 

Data 14: 

MAU UNTUNG LEBIH DARI RP 10 JUTA/ TAHUN? 

FLEXI MAX,TABUNGAN  YANG  LEBIH  PASTI  UNTUNGNYA 

       Iklan yang tertera pada data 14 menggunakan gaya bahasa. Hiperbola Kata-kata di dalam  

Iklan tersebut megacu kepada referen yang ada objek dan lugas. dan kalimat yang di besar- 

besarkan. Di dalam membuat iklan jagan membuat para pembaca tergiur degan iklan tersebut 

sehingga apabila para pembaca atau konsumen membeli barang yang di iklankan dan ternyata 

tidak sesuai degan fakta yang ada. Hal yang seperti ini yang harus kita jaga jagan menambah 

nambahkan kata-kata yang tidak sesuai,dengan apa yang di inginkan. 

 

 

4. Simpulan dan Saran 

 

      Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan  bahwa gaya bahasa iklan surat kabar Haluan 

Kepri November 2012 banyak menggunakan gaya bahasa hiperbola dan personifikasi yang 

terdiri dari 14 iklan, artinya gaya bahasa yang digunakan banyak berlebihan ,terlalu 

memperbesarkan dan mencolok, sehingga gaya bahasa periklanannya kurang efektip jika tidak 

bisa memahami makna yang sebenarnya.  

     Adapun saran dalam penelitian ini yaitu sebaiknya suatu iklan diungkapkan kata yang 

mengandung kebaikan suatu barang jasa atau jasa yang diiklankan sesuai dengan fakta yang 

ada dan tidak berlebihan. Hal ini bertujuan agar nantinya konsumen tidak merasa dibohongin. 

Jika konsumen metrasa ditipu dan sebagainya maka kepercayaan konsumen terhadap barang 

dan jasa yang diiklankan akan hilang. Bagi media cetak yang akan mengiklankan suatu produk 

atau jasa dimedianya, sebaiknya terlebih dahulu menyeleksi iklan-iklan yang akan dimuat baik 

tulisan, gambar, maupun barang dan jasa yang ditawarkan. 
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