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1. Pengantar 
Maraknya iklan politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia baik Pemilu  legislatif (Pileg) 

maupun Pemilu presiden/wakil presiden (Pilpres) 2009 menambah semaraknya lahan penelitian linguistik. 
Banyak slogan yang diciptakan oleh para caleg maupun pasangan calon presiden/wakil presiden 
(capres/cawapres)  untuk menarik perhatian masyarakat dalam memilih mereka sebagai orang yang terbaik 
untuk menjadi anggota legislatif atau jadi pemimpin negara ini (Indonesia).  
Seperti diketahui, slogan merupakan kumpulan kata atau ungkapan yang mengacu kepada sebuah ide, 
keistimewaan, komitmen, kelebihan diri/pribadi, keyakinan atau tujuan seseorang dalam mempromosikan diri 
atau mepromosikan sebuah  produk.  

Dalam iklan politik,  slogan para caleg dan capres/cawapres, seperti: berjuang untuk rakyat; perubahan 
untuk rakyat sejahtera; mengabdi untuk semua; mari kita gusur kemiskinan bukan gusur orang miskin; 
lanjutkan!; lebih cepat lebih baik; SBY berbudi; JK Win; Mega Pro,  merupakan slogan  yang sifatnya persuasif 
dengan tujuan untuk mempengaruhi pikiran orang maupun mengajak orang untuk melakukan sesuatu atau 
menentukan sikap dalam memilih. Kemampuan sesorang merakit kata-kata dapat memberikan dampak positif 
atau negatif karena pilihan kata tersebut memiliki makna denotatif dan konotatif. Pilihan kata yang digunakan 
terkadang belum bisa dibuktikan secara sahih (valid) efektivitasnya. Ini disebabkan karena banyak faktor lain 
yang mempengaruhi  berhasil tidaknya seseorang, tapi setidak-tidaknya rakitan kata yang tepat akan 
memberikan tekstur tersendiri dalam menarik perhatian masyarakat. Secara linguistik, secara umum slogan 
politik pada umumnya memiliki struktur bahasa yang sederhana tapi memiliki daya pragmatis yang tinggi 
(Yanti, Yusrita. 2009b) 

Pada kesempatan ini,akan dibicarakan tipe slogan yang didalamnya terkandung cerminan emosi para 
caleg dan pasangan capres/cawapres dalam slogan politik selama Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 di 
Indonesia baru-baru ini. Rangkaian kata dalam slogan tersebut  mengandung unsur-unsur pragmatis dan ekspresi 
emosi diri dan/atau emosi dari kelompok/partai mereka. Sindiran dan kritikan yang saling menjatuhkan tercermin 
dari slogan-slogan yang diciptakan para calon.  

Dari sejumlah slogan yang dikumpulkan, dari deretan baliho dan  spanduk  yang terpajang di sepanjang 
jalan, tampak beberapa ciri khas slogan  tersebut. Slogan yang diciptakan tersebut, ditemukan beberapa ungkapan 
makna dan ekspresi emosi diri yang memilki maksud tertentu yang bersifat pragmatis atau bermuatan ilokusi.  

2. Beberapa Konsep Teoretis 
Beberapa konsep dan teori utama yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah (1) konsep wacana, (2) 
basic emotions atau /klasifikasi emosi, (3) teori Public Speaking, dan (5) konsep  linguistik dan  pragmatik.   

Schiffrin  (1994) mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wacana yaitu struktur, 
fungsionalitas, peranan sosial, fitur-fitur komunikatif dalam bentuk konteks, interaksi budaya, dan lain-lain. 
Berbicara tentang makna, lebih tepatnya maksud dari sebuah wacana , tidak lepas dari pengaruh beberapa konteks 
seperti  konteks linguistik, epistemik, fisik, dan konteks sosial/kultural.  

Bila disimak lebih lanjut, kepintaran seseorang dalam merakit kata-kata juga merupakan cerminan emosi 
           diri. Ungkapan emosi melalui kata-kata ini memiliki suatu tindak ilokusi yang dapat membuat seseorang berbuat 
sesuatu. Seperti yang dikatakan Rintel (1984) in Kaneko ..emotional expression is considered to be one of the 
illocutionary acts, because expression of emotion is a speech act in which the listener recognizes the speaker s intention 
to perform that act . 

Berbicara tentang emosi, Strongman (2003) mengutip pendapat James, W. (1892) yang mengatakan An emotion 
is a tendency to feel ; dan Titchener, E.B. (1902) mengatakan .the whole psychology of feeling is still in a very 
unsettled state (lihat Strongman. 2003). Jadi, dapat dikatakan bahwa emosi itu merupakan segala rasa yang dapat 
dirasakan baik dalam keadaan stabil maupun tidak stabil. Ada banyak para ahli yang membuat daftar emosi dan 
mengkalsifikasikannya ke dalam beberapa kelompok. Misalnya, Arnold(1960) mengatakan emosi dasar (basic emotions) 
terdiri dari anger, aversion, courage, dejection, desire, despair, fear, hate, hope, love, sadness; Plutchick dalam Ortony 
dan Tuner (1990) membagi basic emotions menjadi acceptance, anger, anticipation, disgust, joy, fear, sadness, surprise. 
Selanjutnya, Plutchik dalam Strongman (2003:78) mengatakan bahwa emosi mempunyai dua fungsi yaitu (1) to 
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communicate information about intentions or probable behaviour, dan  (2) to increase the chances of survival when faced 
with emergencies

 
Sehubungan dengan itu, Santangelo (2009) mengatakan bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan emosi 

yaitu (1) pengalaman hidup ( lived experience ), (2) hal-hal yang prosesnya bersifat kompleks dan abstrak (abstractions 
of complex process ), (3) cara komunikasi (way of communication), dan 4) fenomena sosial (sosial phenomenon). (baca 
juga Soriente 2009). Lebih lanjut Santangelo telah mendata emosi orang Cina yang diklasifikasikannya menjadi 39 
kelompok. Beberapa diantaranya,  emosi perlawanan yang agresif (aggressive-opposing emotions) yang mencakupi rasa 
benci, jijik, tidak suka; kemudian proyeksi atau penonjolan nilai negatif, seperti rasa takut dan panik,  ketidakpuasan, 
dll.(info lengkap baca Santangelo 2004).  

Hermina juga membuat  klasifikasi emosi bahasa Inggris beserta padanannya dalam bahasa Indonesia, klasifikasi 
ini tampak seperti berikut.   

Bahasa Inggris Bahasa Indonesia 
Positive expectations and interaction 

(love-interest-desire-hope) 
Sikap positif serta harapannya 

(cinta-sayang-hasrat-harapan) 
Satisfactory affects 

(joy-pride) 
Rasa puas 

(senang-bangga) 
Negative projections 

(fear-fright-suspicion-worry) 
Penonjolan nilai negative 

(takut-kuatir-curiga-cemas) 
Aggressive-opposing emotions 

(anger-aversion-disgust) 
Emosi perlawanan yang agresif 

(marah-menjijikkan) 
Unsatisfactory affects 

(sadness-regret-shame) 
Rasa tidak puas 

(kesedihan-sesal-malu) 
I  
Berdasarkan beberapa teori tersebut, penulis melihat bahwa dalam slogan-slogan Pemilu ditemukan juga beberapa 
ungkapan emosi, misalnya ungkapan marah/jijik (1), cemas  (2), dan marah/kecewa  (3).  

1. Koruptor itu pengkhianat rakyat! 
2. Kalau bukan sekarang kapan lagi 
3. Rakyat tidak boleh hidup menderita.  

3.Temuan dan Bahasan 
Dari sejumlah slogan yang terkumpul ditemukan (1) variasi bentuk slogan para caleg dan pasangan capres/ cawapres, 

(2) beberapa jenis  ungkapan emosi dasar (basic emotions), (3) beberapa bentuk tindak tutur yang memiliki daya ilokusi, 
kemudian (4) pilihan kata yang menggambarkan ideologi serta kepercayaan. Semua temuan itu akan diulas secara ringkas 
berikut ini. 
3.1. Tipe Slogan Para Caleg dan Capres/Cawapres 

Secara linguistik tipe slogan dapat terdidiri atas satu kata, beberapa kata (frasa), dan kalimat. Slogan yang berbentuk 
frasa terdiri atas frasa adjektiva, frasa nomina, dan frasa verba. Namun, yang paling banyak ditemukan adalah sederetan 
adjektiva yang mengutamakan sifat baik dari seorang caleg maupun capres/cawapres.  Seterusnya, slogan tersebut ada 
yang berbentuk kalimat yaitu (a) kalimat deklaratif, (b) kalimat imperatif; sedangkan dari segi struktur ditemukan bentuk 
(a) eliptikal,dan (b) minor. (baca Yanti, Yusrita. 2009b)   

3.2. Beberapa  emosi dasar (basic emotions) dalam Slogan    
Dari slogan yang terbentuk tampak secara tersirat emosi kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan terhadap 
pemerintah/situasi yang ada di Indonesia juga terhadap calon lain. Siratan makna atau maksud slogan  itu 
mencerminkan  ungkapan emosi yang memiliki daya ilokusi yang dapat mempengaruhi pola pikir orang yang 
mebacanya karena totalitas maksud dari slogan itu dipengaruhi oleh situasi sosial yang ada, latar belakang 
pengetahuan pembaca (masyarakat) yang dapat dikategorikan ke dalam  konteks epistemik, fisik, dan social/budaya. 
Slogan yang tercipta pada umumnya mengandung tindak tutur mengkritik, mengeluh, dan memuji (diri sendiri). Pada 
table 1 berikut tampak sejumlah slogan para caleg dan pasangan capres/cawapres yang mengekresikan emosi diri 
yang dapat dikelompokan ke dalam klasifikasi seperti yang diusulkan Santangelo. Beberapa contoh ungkapan emosi  
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seperti  kejengkelan, kemarahan, kepuasan,  kecemasan, ketidaksukaan, harapan, dan kecintaan dapat terlihat dalam 
slogan tersebut.   

Tabel 1.  
N
o.  

Slogan Basic Emotions 
(emosi dasar/basis 

emosi) 

Classifications  

 

Para Caleg  a. Saatnya perempuan mengambil 
kebijakan 

b. Tegas, cerdas, ikhlas dan amanah 
rela berkorban untuk rakyat 

c. Mari kita gusur kemiskinan bukan 
gusur orang miskin   

d. Saatnya hati nurani bicara 
e. Bersama kita lakukan perubahan  

f. Selangkah telah berbuat 

Kecewa  

arogan (Arrogance-pride)  

Empati (Pity-empaty)    

Kecewa 
Rasa ingin dan harap  

Senang, puas   

Ketidakpuasan 
(unsatisfactory effects) 
kepuasan/kebanggan 
(satisfactory effects) 
Harapan dan interaksi 
positif (positive 
expectations and 
interactions 
Dampak ketidakpuasan 
Harapan dan interaksi 
positif  
Dampak kepuasan  

 

Pasangan 
Capres/Cawap
res     

1. Mega-Pro  a. Pro rakyat      

b. 1 kali dayung, dua tiga terlampaui  

c. No. 1 untuk Perubahan Rakyat 
Indonesia1.   

d. Bangkit Ekonomi Rakyat   

e. Bersih, Agamis 
Pro Rakyat   

cinta-suka, penghargaan 
(Love-liking, appreciate)     

Percaya diri dan yakin   

Ingin dan harap    

Marah, kesal, tidak suka   

Rasa keTuhanan (religious 
belief)   

Harapan dan interaksi 
positif (positive 
expectation&interactio
n, Aggressive-opposing 
emotions  

Emosi moral (Moral 
emotions & functions) 
Positif expectations 
&interactions  

Aggressive-opposing 
emotions  

Affective-cognitive 
state of mind 

2. SBY-
Boediono    

a. Lanjutkan! 
b. Pemerintahan bersih 

 bebas korupsi 
c. Terus berjuang untuk rakyat. 

Lanjutkan! 
d. Lebih tepat lebih baik dan lebih 

amanah  

e. Terus berantas korupsi 
Cegah pelanggaran HAM 
Kembangkan Demokrasi 
Lanjutkan! 

f. Terbukti bersih dan lanjutkan.  

Senang, bangga (Joy,pride) 

 

Hasrat, harapan  

Cinta, Empati  

Berhati-hati (alertness-
cautiousness)  

Kebulatan tekat untuk 
melakukan atau menolak 
sesuatu  

Bangga (pride) 

Satisfactory affects 
Positive expectation 
&interactions 
positive expectations 
and interactions 
cognitive- state of mind   

cognitive-behavioral 
state of mind.   

Satisfactory effects 

  

JK-Win 
a. Lebih cepat lebih baik  Jengkel, tidak puas, marah  Unsatisfactory effects  
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3.    

b. Ayo, majukan Negeri dengan 
kemampuan kita sendiri 

c. Pasangan Nusantara  
lebih cepat lebih baik. 

d. Hanya yang berani memutuskan 
pantas melanjutkan.  

e. Mari membangun Indonesia 
dengan akhlakul karimah. Lebih 
cepat lebih baik. 

f. Beri Bukti Bukan Janji.   

sesal, renungan   

Hasrat/keinginan 
emosional  
Keengganan,(unwillingnes
s)  

Keyakinan (religious 
belief)  

Kekesalan, kecewa  

Unsatisfactory effects  

Positive expectations 
and interactions 
Cognitive-behavioral 
state of mind  

Affective-cognitive 
state of mind  

Unsatisfactory effects 

 

3.3.Pilihan kata yang menggambarkan ideologi dan kepercayaan.   

Slogan yang diciptakan cenderung mengemukakan hal-hal yang baik, kritis dan bersifat sindiran. Sindiran ini 
dapat dikatakan sebagai dampak dari tindak tutur mengkritik, mengeluh, dan mengajak.  Jika dilihat secara seksama 
pilihan kata para caleg dan pasangan capres/cawapres juga menggambarkan ideologi dan kepercayaan. Di sini terlihat  
ideologi politik yaitu sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, 
dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai diri seseorang dengan 
bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.(lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi) 
Dari slogan terlihat beberapa gambaran ideologi seperti ideology nasionalisme, agama, politik, demokrasi, dan  
ideologi liberalisme (cita-cita untuk masyarakat bebas, mendukung ekonomi pasar/kerakyatan). Pilihan kata yang  
digunakan misalnya ekonomi kerakyatan, masyarakat mandiri, kemampuan sendiri; ideology agama tampak pada  
pilihan kata akhlakul karimah, agamis, (lebih rinci lihat tabel 2 dalam ML).  

3.4 Penutup  
Dari hasil analisis awal ini, ditemukan bahwa rangkaian kata dalam slogan bukanlah hanya sekadar kata yang  

       tertulis  namun kata-kata tersebut memiliki makna semantis dan pragmatis (maksud). Artinya, ada sebuah pesan yang  
      disampaikan kepada masyarakat tentang keinginan dan isu-isu yang sedang berkembang. Kemudian, pilihan kata yang  
      digunakan merupakan ungkapan emosi terhadap ketidakpuasan, kejengkelan, keinginan, perhatian, keoptimisan,  
      dan kebanggaan. Sindiran dan kritikan yang tersirat mempunyai daya ilokusi yang membuat seseorang bisa bertindak  
     sesuatu, menimbulkan rasa simpati atau sebaliknya (antipati). Semua ini bergantung kepada pengaruh beberapa  
     konteks  seperti kontek linguistik, epistemik, fisik dan konteks sosial/kultural yang ada.  

Cerminan basic emotions atau emosi dasar di dalam slogan seperti rasa marah, tidak suka, kesal, enggan, bangga,  
     arogan, senang, kecewa, dapat dipayungi atau dikelompokan kedalam beberapa klasifikasi seperti yang tampak pada  
     table 1. Dari data yang terkumpul, ungkapan emosi yang menonjol, tergolong kepada kalsifikasi ketidakpuasan  
     (unsatisfactory effects) dan  interaksi dan  harapan positif  (Positive expectation &interactions).    
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Lexical Features in the Slogans
Flattery Words Emotive/Evaluative Adj. 

(a coherent syntactic 
and semantic class)

1st/2nd

Personal 
Pronoun

Acronym/Abbrevia
tion

Rhetorical Devices

pintar smart
jujur honest
bersih clean
amanah
trusworthy 
berani brave
tangguh strong 
cendekia
educated
bertanggung
jawab
responsible
Merakyat , 
Beriman, 
berbudaya
Ikhlas, Cerdas
Tegas,
tangguh
Santun, 
Profesional
Dapat dipercaya
Muda, cakap,
Energik, 
dinamis

1. Jujur, bersih, amanah.
Adj.   Adj.      Adj.

Emotion Category: Jujur

2. Muda, Energik, dinamis, 
Adj. Adj.         Adj.

Emotion Category:  Muda

Kita/Kito
kami
Kamu

Kito basamo BISA
B- arani mambuek

parubahan
I-konyo partai
harapan kito

S-angaik peduli jo
rakyaik badarai.

A-yo kito piliah 

BBM
B ersih
B erani
M erakyat

Anadiplosis:

1. Haluan baru,  
Pemimpin baru.

2. Satu untuk
kebersamaan, 
bersama untuk
persatuan. 

criscross
structure

Alliteration.

berpikir cerdas, 
bertindak bijak, 
bekerja ikhlas  
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Table 1. Syntactic and Lexical Features in the Slogans

Syntactic Features Lexical Features

Phrases Sentences 1. Flattery words

1. A sequence of 
Adjectives.

1. Declarative sentence 2. Emotive/Evaluation Adj.

2. NP 2. Imperative sentence 3. 1st and 2nd Personal 
Pronoun

3. VP 3. Elliptical sentence (mostly 
used)

4. Acronyms/Abbreviation

4. AP 4. Minor Sentences 5. Rhetorical Devices:
- Repetition of words 

and sounds 
(Anadiplosis and 
Alliteration)                
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