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ABSTRAK 

Nanda Jayanti 2017. Analisis Diksi dan Gaya Bahasa Iklan Produk Kebutuhan 

Bayi di Televisi.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. Pembimbing I: Dr. H. Abdul Malik, M.Pd., Pembimbing II: Drs. 

Wagiman, M.Pd. 

Kata Kunci : Diksi, Gaya Bahasa, Iklan Produk Kebutuhan Bayi 

Penayangan iklan di televisi yang dapat dilakukan secara berulang-ulang 

mampu menyita perhatian pemirsa untuk menyaksikan produk yang ditayangkan 

dalam sebuah iklan di televisi sehinggamampu merebut hati pemirsa yang 

sebelumnya tidak tertarik pada sebuah produk, lama kelamaan menjadi tertarik 

dan ingin mencobanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diksi dan gaya bahasa yang 

digunakan dalam iklan produk bayi di televisi. Subjek penelitian adalah iklan 

produk kebutuhan bayi (iklan bubur promina, SGM Presinutri, SUN Beras Merah, 

Sweety Gold, Bubur Milna, Switzal Baby Bath, My Baby Minyak Telon, My Baby 

Powder, Molto Pure, Mamy Pokko Mini S Pants, Johnson Baby Powder dan 

Bubur Nestle Cerelac).  

Objek penelitian adalah diksi dan gaya bahasa yang terdapat pada iklan 

produk bayi yang ditayangkan di televisi nasional (RCTI, SCTV, Indosiar, MNC 

TV, Trans TV, Trans 7). Data tayangan iklan di televisi diperoleh melalui cara 

mengunduh tayangan iklan produk bayi tersebut dari situs youtube.com.  

Metode atau teknik penelitian ini adalah kualitatif dan jenis data penelitian 

ini adalah deskriptif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu dari yang berupa kata-kata tertulis / lisan dari orang-orang atau 

perilaku yang diamati. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, teknik 

simak dan teknik catat.Instrumen penelitian adalahtabel sederhana berisikan kolom 

dengan penjelasan: nomor, jenis iklan, produk iklan, kalimat iklan dan gaya 

bahasa.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapatpemakaian kata ganti 

orang, pemakaian istilah asing (bahasa ingris), pemenggalan konsonan di awal 

kata, pemakaian istilah singkat, pemakaian kata tutur sertya pemakaian kata 

konotaktif pada iklan yang diteliti serta terdapat 40 gaya bahasa pada iklan yang 

ditayangkan, yang terdiri dari 24 gaya bahasa perbandingan, 9 gaya bahasa 

pengulangan, dan terakhir sebanyak 7 gaya bahasa penegasan.  

 

 



 

 

ABSRACT 

 

Nanda Jayanti 2017. Analysis of Diction and Style Language Baby Supplies 

Product Ads on TV.Faculty of Teacher Training and Education.Raja Ali Haji 

Maritime University. Supervisor: Dr. H. Abdul Malik, M.Pd., Supervisor II: Drs. 

Wagiman, M.Pd. 

 

Key words: Diction, Style Language, Product Ads Baby Supplies 

 

Serving ads on television that can be done repeatedly able to seize the 

attention of viewers to watch the products displayed in an advertisement on 

television so as to win the hearts of viewers who previously were not interested in 

a product, gradually became interested and wanted to try it. 

 

This study aimed to analyze the diction and style of language used in the 

baby product advertising on television. Subjects were advertising product baby's 

needs (ad porridge Promina, SGM Presinutri, SUN Red Rice, Sweety Gold, 

Porridge Milna, Switzal Baby Bath, My Baby Oil Telon, My Baby Powder, Molto 

Pure, Mamy Pokko Mini S Pants, Johnson's Baby Powder and Porridge Nestle 

cerelac). 

 

The object of research is the diction and style of the language contained in 

the baby product ad that aired on national television (RCTI, SCTV, Indosiar, 

MNC TV, Trans TV, Trans 7). Data commercials on television acquired through 

how to download the baby product ad impressions on the site youtube.com. 

 

The method or technique of this research is qualitative and kind of this 

research is descriptive. The qualitative method is research that produces 

descriptive data, which is of the form of words written / oral of people or observed 

behavior. 

 

Data collected by means of literature, techniques and techniques see note. 

The research instrument is a simple table contains a column with an explanation: 

the number, the type of advertising, product advertising, advertising sentences and 

style. 

 

The results of this study indicate that there is a use of the personal 

pronoun, usage of foreign terms (English language), beheading consonant at the 

beginning of a word, use the shorter term, the use of the word speech and the use 

of the word connotative on ads that were analyzed and there are 40 styles of 

language in the ads served, which consists of 24 stylistic comparison, 9 stylistic 

repetition, and the last at 7 style affirmation. 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

Televisi merupakan media elektronik memuat unsur audio dan visual yang 

memuat gambar bergerak lengkap dengan suaranya sehingga memberikan kesan 

utuh dalam meyampaikan informasi.Tak heran mengapa ini menjadi alasan para 

produsen produk kebutuhan bayi untuk menggunakan televisi sebagai media 

untuk mengiklankan produk mereka.Pada umumnya, iklan menggunakan bahasa 

sebagai alat utama penyalur pesan yang ingin disampaikan.Bahasa dalam iklan 

bersifat persuasi. Memang tidak mungkin iklan disampaikan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia baku karena hal itu justru membuat iklan menjadi 

kurang interaktif dan kurang menarik. Penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam 

sebuah iklan menjadi titik kunci agar iklan menjadi lebih menarik.Sebagai contoh 

iklan yang ditawarkan oleh SGM pada masyarakat dengan bentuk Bahasa yang 

memiliki ciri khusus yakni dengan meyakinkan konsumen agar tertarik, misalnya 

saja gaya bahasa yang disampaikan dengan bahasa tidak baku atau lebih dikenal 

dengan kata tutur, seperti kata “cepet gede‟ dalam kalimat “aku cepet gede” 

kalimat tersebut muncul pada iklan produk SGM  Presinutri. Gaya bahasa yang 

unik tersebut mampu membius para konsumen karena rasa ketertarikannya maka 

timbul rasa ingin memiliki produk yang ditawarkan. Kekhasan bahasa iklan antara 

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

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

yang menarik. 



 

 

Dengan adanya fenomena penggunaan bahasa seperti ini maka penulis ingin 

menganalisa diksi dan gaya bahasa yang digunakan dalam iklan produk bayi di 

televisi. 

2. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis data penelitian adalah 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, teknik 

simak dan teknik catat.Instrumen penelitian adalah tabel sederhana berisikan 

kolom dengan penjelasan: nomor, jenis iklan, produk iklan, kalimat iklan dan 

gaya bahasa. 

Subjek penelitian  dalam penelitian ini sebanyak12iklan produk kebutuhan 

bayi (iklan bubur promina, SGM Presinutri, SUN Beras Merah, Sweety Gold, 

Bubur Milna, Switzal Baby Bath, My Baby Minyak Telon, My Baby Powder, 

Molto Pure, Mamy Pokko Mini S Pants, Johnson Baby Powder dan Bubur Nestle 

Cerelac). 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam 12 iklan produk bayi yang 

diteliti antara lain: 

a. Pemakaian kata ganti orang, seperti aku, kamu, dan dia. Contoh: ia sudah 

siap untuk suapan pertamanya,aku cepet gede, aku pintar, BAB ku 

lancar untuk buah hatiku, akupercaya milna; ia adalah yang terbaik 

dari kami berdua, pelembut pakaian kami yang tiga kali lebih lembut; 

lalu dia lahir ke dunia, kini balutkan ia dalam dunia baru penuh kasih, 

dulu aku juga takut-takut, sampai ku temukan yang terbaik. 



 

 

b. Pemakaian istilah asing (bahasa ingris), seperti nature dry, Luxurious 

Touch, diamond layer technology, the royal comfort, natural baby bath 

hair and body, pure,pants, my baby, good food, good life dan sebagainya. 

c. Pemenggalan konsonan di awal kata, seperti pada kata dia terjadi 

penanggalan konsonan “d” menjadi “ia”, pada kata aku terjadi 

penanggalan vokal “a” menjadi “ku”, pada kata untuk terjadi 

penanggalan konsonan“u”dan konsonan  “n” menjadi “tuk”. Peristiwa ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Dia [d] ia ia 

2) Aku[a] ku ku 

3) Untuk  [u] [n] tuk  tuk 

d. Penambahan akhiran “i” pada kata lengkap, dapat dijelaskan sebagai 

berikut:Lengkap lengkap [i] lengkapi 

e. Pemakaian istilah singkat, seperti kata teknologi: keseluruhan sarana 

untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan 

dan kenyamanan hidup manusia, dermatologi: ilmu tentang penyakit kulit 

dan pengobatannya, sensitif: cepat menerima rangsangan; peka, ekstra: 

sangat; luar biasa,  kesayangan atau kegemaran.  

f. Pemakaian kata tutur, seperti kata gede, hmm, banget, tembem, pinter, 

deh dan nyenyak. 

g. Pemakaian kata atau makna konotasi, seperti My baby, kepercayaan ibu 

cerdas, masa kecil penuh rasa, wanginya bayi banget, bayi anda 



 

 

dilindungi dengan dunia penuh kasih, Kebutuhan si kecil sangat besar. 

Kata yang dicetak tebal merupakan kata konotatif. 

h. Penggunaan jargon atau slogan pada iklan seperti: Nestle, good food, 

good life, Milna ahlinya makanan bayi. 

analisis gaya bahasa yang terdapat pada iklan produk bayi yang diteliti 

antara lain:  

1. Penggunaan 24 gaya bahasa perbandingan seperti dijelaskan di bawah ini:  

a. Gaya bahasa hiperbola sebanyak 8 iklan: 

1) Iklan Promina: 

Tekstur lembut, rasa lebih enak.Promina untuk masa kecil penuh 

rasa. 

2) Iklan Sweety Gold: 

Baru, Sweety Gold Luxurious Touch (sentuhan yang mewah). 

Sweety gold, the royal comfort (kenyamanan seperti kerajaan). 

3) Iklan Milna: 

Bayipun tidak akan tersedak. Untuk buah hatiku, aku percaya 

milna. Milna ahlinya makanan bayi 

4) Iklan switzal baby bath: 

Formula barunya ekstra lembut bagi bayi baru lahir. Lucunya, 

hmm..dan wanginya bayi banget. 

5) Iklan My Baby Powder: 

My baby, kepercayaan ibu cerdas. 

6) Iklan molto pure: 



 

 

Di dalam kandungan bayi anda dilindungi dengan dunia penuh 

kasih.Pelembut pakaian kami yang tiga kali lebih lembut. 

7) Iklan Johnson Baby Powder: 

Menyerap keringat dua kali lebih baik. Makin banyak bergerak, 

makin kamu tumbuh lebih baik 

8) Iklan Nestle Cerelac: 

Cerelac, gizi lengkap tuk perutnya yang kecil. 

b. Gaya bahasa metonimia sebanyak 6 iklan: 

1) Iklan Promina: 

Lengkapi ragam menunya dengan promina. 

2) Iklan SGM Presi Nutri: 

SGM eksplore 3 dengan presi nutri, membantu daya ingat dan 

menjaga pencernaan 

3) Iklan My Baby: 

Boni kenapa?Nyamuk.Kan adaMy Baby. 

4) Iklan molto pure: 

Di dalam kandungan bayi anda dilindungi dengan dunia penuh 

kasih.Lalu dia lahir ke dunia. Kini balutkan ia dalam dunia baru 

penuh kasih denganmolto pure. 

5) Iklan Johnson Baby Powder: 

Agar kamu tetap nyaman bergerak, ibu gunakanJohnson Baby 

Powder. 

 



 

 

6) Iklan Nestle Cerelac: 

Lengkapi kebutuhan gizi harian si kecil dengan dua porsi cerelac. 

c. Gaya bahasa personifikasi sebanyak 2 iklan: 

1) Iklan Sweety Gold: 

Baru, Sweety Gold Luxurious Touch. Menjaga nyenyak tidurnya 

dengan diamond layer technology 

2) Iklan molto pure: 

Kini balutkan ia dalam dunia baru penuh kasih dengan molto 

pure. 

d. Gaya bahasa metafora sebanyak 3 iklan: 

1) Iklan SUN Beras Merah: 

Kasi SUN, kasih alami ibu. 

2) Iklan Sweety Gold: 

Sweety gold, the royal comfort. 

3) Iklan Milna: 

Milna ahlinya makanan bayi. 

e. Gaya bahasa sinekdok pars pro toto sebanyak 4 iklan: 

1) Iklan Promina: 

Usia enam bulan ia sudah siap untuk suapan pertamanya. 

2) Iklan SGM Presi Nutri: 

Bagi ibu, anak ceria adalah anak sehat. 

3) Iklan Sweety Gold: 

Ia adalah yang terbaik dari kami berdua. 



 

 

4) Iklan My Baby Powder: 

Senang si keciljadi favorit semua orang, karena My Baby Powder 

wangi sepanjang hari, lembut dan nyaman untuknya 

f. Gaya bahasa epitet sebanyak 1 iklan: 

1) Iklan My Baby Powder: 

Wah, kulitnya halus.Ini tante tembem. Wangi dan segar ya. Ini om 

kumis.      Eh sini, cium dulu. Nah ini tante cantik. 

2. Penggunaan 9 gaya bahasa pengulangan, seperti:  

a. Gaya bahasa anafora sebanyak 5 iklan: 

1) Iklan Promina: 

Promina baru, dengan teknologi nature dry.Tekstur lembut, rasa 

lebih enak.Promina untuk masa kecil penuh rasa. 

2) Iklan SGM eksplore 3 dengan presi nutri: 

Bagi ibu, anak ceria adalah anak sehat.Aku cepet gede, aku pintar, 

BAB ku lancar.SGM eksplore 3 dengan presi nutri, membantu 

daya ingat dan menjaga pencernaan.Ibu bisa dapatkan semuanya 

dari SGM eksplore 3 dengan presi nutri. 

3) Iklan Sweety gold pampers: 

Ia adalah yang terbaik dari kami berdua. Untuknya kami berikan 

yang terbaik.Baru, Sweety gold luxurious touch.Menjaga nyenyak 

tidurnya dengan diamond layer technology.Cairan mengalir ke 

segala arah, permukaan kering seketika.Begitu lembut.Sweety gold, 

the royal comfort 



 

 

4) Iklan Milna: 

Milna biskuit bayi, kandungan nutrisinya lengkap, teksturnya lembut 

berpori, memudahkannya larut. Bayipun tidak akan tersedak. Untuk 

buah hatiku, aku percaya milna.Milna ahlinya makanan bayi. 

5) Iklan minyak telon My Baby: 

Boni kenapa?Nyamuk.Kan ada My Baby.30 tahun dipercaya.My 

baby minyak telon plus, hangatkan dan lindungi dari nyamuk demam 

berdarah selama enam jam. Mamamu pinter deh. My baby, 

kepercayaan ibu cerdas. 

b. Gaya bahasa anadiplosis sebanyak 2 iklan: 

1) Iklan pelembut pakaian Molto pure: 

Di dalam kandungan bayi anda dilindungi dengan dunia penuh kasih. 

Lalu ia lahir ke dunia. Kini balutkan ia dalam dunia baru penuh kasih 

dengan molto pure.Pelembut yang sesuai untuk kulit 

sensitif.Pelembut pakaian kami yang tiga kali lebih lembut.Telah 

teruji aecara dermatologi.Molto pure tiga kali lebih lembut untuk 

kulit sensitif . 

2) Iklan Johnson Baby Powder: 

Saat kamu merangkak, meraih, menjelajah, kamu belajar tentang 

dunia sekitarmu.Agar kamu tetap nyaman bergerak, ibu gunakan 

Johnson Baby Powder.Menyerap keringat dua kali lebih 

baik.Makin banyak bergerak, makin kamu tumbuh lebih 

baik.Johnson Baby Powder memberi lebih. 



 

 

 

c. Gaya bahasa repetisi sebanyak 2 iklan: 

1) Iklan pampers mamy pokko pants: 

Gerak-gerak, kaki gerak-gerak. Baru mini S pants lebih kecil. 1,2, 

langsung pas. Mudah dipakai.Mamy pokko pants. Size S. 

2) Iklan Nestle Cerelac: 

Wah banyak sekali ya.Kebutuhan gizi si kecil sangat 

besar.Bagaimana mungkin cukup di perutnya yang kecil?Lengkapi 

kebutuhan gizi harian si kecil dengan dua porsi cerelac yang 

mengandung 11 vitamin dan 5 mineral.Cerelac, gizi lengkap tuk 

perutnya yang kecil.Nestle, good food, good life. 

3. Penggunaan 7 gaya bahasa penegasan, seperti:  

a. Gaya bahasa repetisi sebanyak 2 iklan: 

1) Iklan mamy pokko pants: 

Gerak-gerak, kaki gerak-gerak. 

2) Iklan nestle cerelac: 

Nestle, good food, good life. 

b. paralelisme anafora sebanyak 4 iklan: 

1) Iklan Promina: 

Promina baru, dengan teknologi nature dry.Promina untuk masa 

kecil penuh rasa. 

2) Iklan Sweety gold pampers: 

Baru, Sweety gold luxurious touch.Sweety gold, the royal comfort. 



 

 

3) Iklan Milna: 

Milna biskuit bayi, kandungan nutrisinya lengkap.Milna ahlinya 

makanan bayi. 

4) Iklan minyak telon My Baby: 

Kan ada My Baby.30 tahun dipercaya.My baby minyak telon 

plus.My baby, kepercayaan ibu cerdas. 

c. paralelisme epidofora sebanyak 1 iklan: 

1) Iklan SGM eksplore 3 dengan presi nutri: 

SGM eksplore 3 dengan presi nutri, membantu daya ingat dan 

menjaga pencernaan.Ibubisa dapatkan semuanya dari SGM eksplore 

3 dengan presi nutri. 

Berdasarkan data, diketahui dari 12 iklan produk bayi yang tayang selama 1 

Januari 2017 sampai dengan 31 Mei 2017, gaya bahasa hiperbola lebih 

mendominasi selanjutnya adalah gaya bahasa metonimia dan diurutan ketiga ada 

gaya bahasa anafora. Dalam satu iklan tidak hanya mengandung satu jenis gaya 

bahasa, melainkan bisa terdapat lebih dari satu gaya bahasa, hal ini dilakukan 

untuk meninbulkan efek penguatan makna produk atau memberi efek lebih dalam 

mempengaruhi alam bawah sadar penikmat iklan karena iklan yang tayang di 

televisi menggunakan gaya bahasa hiperbola dan repetisi yang memiliki 

kemampuan persuasi untuk mempengaruhi ibu sebagai calon pembeli produk agar 

mau membeli produk yang diiklankan tersebut. 

4. Simpulan dan Rekomendasi  



 

 

Berdasarkan pembahasan Bab V, dapat disimpulkan bahwa Pilihan kata atau 

diksi yang digunakan dalam iklan produk bayi antara lain sebagai berikut: 

pemakaian kata ganti orang, pemakaian istilah asing (bahasa ingris), pemenggalan 

konsonan di awal kata, pemakaian istilah singkat, pemakaian kata tutur,dan 

pemakaian kata konotaktif.Pemakaian gaya bahasa yang digunakan dalam iklan 

produk bayi, antara lain, sebagai berikut: 24 gaya bahasa perbandingan, 9 gaya 

bahasa pengulangan, dan 7 gaya bahasa penegasan. Sehingga disarankan kepada 

pemirsa penikmat iklan produk bayi di televisi disarankan untuk lebih bijak dalam 

merespon bahasa iklan yang dibuat sengaja menggunakan bahasa tutur yang 

ringan serta penggunaan gaya bahasa pengulangan yang bertujuan membuat para 

penikmat iklan mengetahui, mengenal produk yang sedang ditawarkan. 
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