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Penelitian analisis spanduk kampanye anggota DPRD Kabupaten 

Lamongan tahun 2019 ini dilatarbelakangi oleh bentuk-bentuk tuturan dalam 

bahasa politik khususnya spanduk kampanye anggota DPRD yang memiliki ciri 

berbeda dengan tuturan sehari-hari. Bahasa politik memiliki peran penting sebagai 

alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan dengan cara mengunakan 

tulisan yang menarik pembaca. Bahasa yang digunakan dalam spanduk kampanye 

dipandang sebagai bahasa efektif untuk menyebarkan visi dan misi dari kandidat, 

oleh sebab itu tuturan tersebut menarik untuk diteliti karena bahasa yang 

digunakan dalam spanduk kampanye cukup beragam. 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tindak tutur asetif, direktif, 

ekspresif, komisif, dan deklarasi pada Spanduk Kampanye Anggota DPRD 

Kabupaten Lamongan Tahun 2019. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi, 

teknik simak, dan teknik catat. Data penelitian ini diperoleh dari kata-kata, 

kalimat dan wacana pada sepanduk kampanye anggota DPRD kabupaten 

Lamongan yang mengandung tindak tutur ilokusi dalam wujud asertif, direktif, 

ekspresif, komisif dan deklarasi. Sumber data pada penelitian berupa foto-foto 

pada kutipan kata yang ada pada spanduk kampanye anggota DPRD kabupaten 

Lamongan dapil III dan V. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini 

peneliti mengumpulkan data mengunakan lemebar korpus data agar lebih mudah 

saat menganalisis data. 

Hasil dalam penelitian ini ditemukan (1) Penggunaan tindak tutur asertif 

dengan wujud tuturan menyatakan, menyarankan, dan mengakui. Terdapat 4 data 

analisis yang meliputi satu data menyatakan, dua data menyarankan dan satu data 

mengakui. (2) Penggunaan tindak tutur direktif dengan wujud tuturan memohon, 

memerintah, mengajak, dan menyarankan. Terdapat 16 data analisis meliputi tiga 

data memohon, satu data memerintah, lima data mengajak, dan tujuh data 

menyarankan. (3) penggunaan tindak tutur ekspresif dengan wujud tuturan 

mengkritik. Terdapat 2 data analisis meliputi dua data mengkritik. (4) penggunaan 

tindak tutur komisif dengan wujud tuturan  berjanji dan menyatakan kesanggupan. 

Terdapat 11 data analisis meliputi tujuh data berjanji dan empat data menyatakan 

kesangupan. (5) penggunaan tindak tutur deklarasi denganwujud tuturan  

berpasrah dan mengolongkan. Terdapat 2 data analisis meliputi satu data 

berpasrah dan satu data mengolongkan. 
 


