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Abstract
Ramayana Department Store advertisement is the advertisement which always
visualized before and during Ramadan. Ramayana Department Store ads always
shows the unique and impressive ads. One of the Ramayana Department Store
advertisement which is mostly watched is “Bahagianya Adalah Bahagiaku”.
Around 6.6 million viewers have watched the ads in Youtube channel. The reason
is the ads can pull the audiences’s sympathy. The purpose of this research is to
show the hidden meaning of the ads by showing its macro structure, super
structure and micro structure. This is a descriptive qualitative research with Teun
A. van Dijk model approach. The data will be discourses in the form of a dialogue
carried out in the ads. The result of this study show that the ads has some elements
of macro structure, super structure and micro structure.
Keywords: critical discourse analysis, Ramayana Department Store commercial
ads, van Dijk
Abstrak
Iklan Ramayana Departement Store merupakan iklan yang selalu hadir menjelang
dan selama Ramadan. Iklan tersebut selalu menghadirkan iklan yang unik, bahkan
menyentuh hati. Salah satu iklan yang paling banyak ditonton berjudul
“Bahagianya Adalah Bahagiaku”. Iklan tersebut sudah ditonton oleh sekitar 6,6
juta orang dalam kanal Youtube. Alasannya iklan tersebut menarik rasa simpati
penonton. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan makna tersembunyi di balik
iklan Ramayana Department Store dengan mengungkapkan struktur makro, super
struktur, dan struktur mikro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
deskriptif dengan menggunakan pendekatan model Teun A. van Dijk. Data yang
digunakan berupa dialog dalam iklan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa iklan tersebut memiliki unsur struktur makro, super struktur, dan struktur
mikro.
Kata kunci: analisis wacana kritis, iklan Ramayana Department Store, van
Dijk

PENDAHULUAN
Pada era revolusi industri seperti saat ini
pelaku usaha akan menggunakan
berbagai cara dalam memasarkan

produknya. Salah satunya dengan
menggunakan iklan sekreatif dan seunik
mungkin agar produk tersebut diminati
pembeli. Para pelaku usaha dalam
memasarkan produk tidak hanya
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berkaitan dengan bahasa yang persuasif,
tetapi visual yang menarik. Pesan yang
dihadirkan dalam iklan tersebut juga ikut
andil besar dalam pemasaran produk.
Selain menarik minat, banyak
pelaku usaha yang berusaha membuat
image produk yang dapat diingat oleh
konsumennya. Salah satunya iklan yang
dibuat Ramayana Department Store.
Iklan tersebut tidak jarang menghadirkan
suasana yang menyentuh hati sehingga
menarik simpati para konsumen.
Iklan Ramayana yang berjudul
“Bahagianya
Adalah
Bahagiaku”
mencerminkan hal tersebut. Secara
umum iklan tersebut bertema keluarga,
tetapi banyak makna tersirat dalam iklan
yang perlu dikaji lebih dalam. Iklan
tersebut juga memiliki muatan komersial
yang tidak terlalu banyak.
Berdasarkan masalah tersebut,
penelitian ini akan mengkaji analisis
wacana kritis dengan menggunakan
model Teun A. van Dijk dalam iklan
Ramayana Department Store yang
berjudul
“Bahagianya
Adalah
Bahagiaku”. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan percakapan dan
visualisasi yang dihadirkan dalam iklan
tersebut. Hasil analisis diharapkan
mengungkap maksud dan makna lain
serta
menghubungkannya
dengan
konteks situasi saat itu.
Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi referensi dalam memperkaya
kajian wacana kritis model van Dijk,
terutama dalam iklan. Penelitian ini juga
diharapkan bisa menjadi salah satu cara
dalam melihat sebuah makna dalam
sebuah wacana secara kritis.
Iklan Ramayana yang akan dikaji
dalam penelitian ini merupakan iklan
produksi tahun 2017. Iklan tersebut juga
dapat ditonton di kanal Youtube
Ramayana Department Store. Iklan
Ramayana yang berjudul “Bahagianya
Adalah Bahagiaku” merupakan video
iklan yang paling banyak ditonton
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dibandingkan dengan iklan Ramayana
yang lain.
Iklan
tersebut
menceritakan
seorang ibu yang sudah satu tahun
tinggal bersama anak dan cucunya. Ibu
tersebut selalu menganggap setiap hari
adalah
Ramadan.
Hal
tersebut
disebabkan oleh trauma akibat kepergian
suaminya satu tahun lalu. Terhentinya
ingatan ibu tersebut mengakibatkannya
selalu menyuruh anak dan cucunya
puasa, tarawih, dan membeli baju
Lebaran. Anak dan cucu ibu itu tidak ada
yang berani menjelaskan kepada ibunya
lantaran khawatir ibunya akan bersedih
kembali.
Penelitian
mengenai
iklan
Ramayana
Department
Store
sebelumnya tidak banyak dilakukan.
Penelitian
Adrian
yang berjudul
“Pengaruh Terpaan Iklan Youtube
Ramayana 2017 Versi Bahagianya
Adalah Bahagiaku terhadap Citra
Merek” menemukan bahwa iklan
berpengaruh terhadap citra mereka
(Adrian & Nurhayati, 2018).
Penelitian mengenai wacana kritis
model Teun A. van Dijk telah dilakukan
sebelumnya oleh Saleh. Ia melakukan
penelitian yang berjudul “Analisis
Wacana Kritis Hukuman Salah Alamat
pada Acara Mata Najwa”. Saleh
mengungkapkan bahwa analisis struktur
makro secara garis besar membahas
kasus Baiq Nuril yang telah menjadi
korban atas kasus pencemaran nama
baik. Kemudian, dalam analisis super
struktur, dialog dibagi menjadi tiga
bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan
penutup. Dalam analisis struktur mikro,
ditemukan beberapa metafora yang
digunakan oleh Najwa Shibab (Saleh,
2020).
Penelitian
lainnya
mengenai
analisis wacana kritis dilakukan oleh
Alfiyani dengan judul “Analisis Wacana
Perbedaan Agama dan Budaya dalam
Film Bidadari Mencari Sayap”. Hasil

Risa dan Anwar: Analisis Wacana Kritis ….

penelitian tersebut mengungkapkan
bahwa struktur makro dalam film ini
mengangkat tema perbedaan agama dan
budaya. Kemudian dalam struktur mikro
film ini terdapat tiga komponen, yaitu
sintaksis, semantik, dan stilistika. Super
struktur dalam film ini ialah konflik
keluarga yang disebabkan perbedaan
agama dan budaya (Alfiyani, 2021).
Penelitian lain yang menggunakan
analisis wacana kritis di antaranya
pernah dilakukan oleh Fitriana dengan
judul “Analisis Wacana Kritis Berita
Online Kasus Penipuan Travel Umrah
(Model Teun A. van Dijk)”, Ningsih
dengan judul “Analisis Wacana Kritis
pada Novel Ayat-Ayat Cinta 2 (Model
Teun A. van Dijk)”, dan Firdasari yang
berjudul “Analisis Wacana Talk Show
Program Mata Najwa di Metro TV”
(Firdasari, 2018; Fitriana, 2019; Ningsih
et al., 2019).
Berbeda dari penelitian-penelitian
sebelumnya, pada penelitian ini peneliti
menganalisis
iklan
Ramayana
Department Store
yang berjudul
“Bahagianya Adalah Bahagiaku” dengan
menggunakan model Teun A. van Dijk.
Dari penelitian-penelitian yang sudah
dilakukan, belum ada penelitian yang
secara
khusus
membahas
iklan
Ramayana Department Store.
Iklan merupakan sarana yang
digunakan dalam mempromosikan suatu
produk. Iklan biasanya berisi informasi
yang menarik minat konsumen agar
membeli produk yang dipromosikan.
Iklan haruslah bersifat
persuasif
sehingga konsumen tertarik pada produk
yang ditawarkan.
Dalam perkembangannya, iklan
terus mengalami perubahan ke arah yang
lebih baik. Dari yang semula berbentuk
tulisan, sekarang banyak iklan berbentuk
gambar hingga audiovisual. Iklan
berbentuk
audiovisual
tidak
menghilangkan bahasa yang ada pada
iklan, tetapi menggantinya dengan

bahasa lisan. Iklan audiovisual memiliki
kelebihan dibanding tulisan karena
masyarakat modern lebih menyukai
sesuatu yang bersifat visual (Andrianto
et al., 2019).
Iklan merupakan sebuah cara
komunikasi yang khas. Iklan mencoba
mengomunikasikan
citra
secara
maksimal dengan menggunakan waktu
yang relatif singkat sehingga sasaran
dapat dicapai dan bisa menjamin
keuntungan dari perusahaan (Winingsih,
2017). Senada dengan itu, Nurjanah
mengungkapkan
bahwa
periklanan
adalah
cara
mengomunikasikan
informasi yang bersifat persuasif
mengenai produk, baik ide, jasa, maupun
barang dengan menggunakan media
(Nurjanah & Pratiwi, 2019). Iklan
menjadi strategi pemasaran yang efektif
dalam memberikan informasi, baik itu
produk maupun jasa, kepada konsumen
(Insani et al., 2019).
Wicaksono menjelaskan bahwa
kekuatan utama iklan adalah pada
penggunaan bahasa, gambar, dan
penempatan unsur-unsur lain yang ada di
dalamnya (Wicaksono, 2019). Oleh
karena itu, bahasa dalam iklan memiliki
kaidah kebahasaan tersendiri.
Jadi, dapat disimpulkan dari
beberapa pendapat tersebut bahwa iklan
merupakan media yang digunakan dalam
menyampaikan informasi yang bersifat
memengaruhi. Dalam membuat iklan,
pembuatnya perlu memiliki kreativitas
yang tinggi agar iklan yang dibuat dapat
menarik perhatian konsumen.
Selain
memiliki
perbedaan
jenisnya, iklan juga memiliki fungsi
yang berbeda. Pertama, fungsi literal,
yaitu sebagai penyedia informasi nyata
yang berdasarkan fakta, baik informasi
produk maupun jasa. Fungsi yang kedua
ialah fungsi simbolik sebagai penjelasan
mengenai gambar atau tampilan yang
memiliki makna tertentu (Purwaka et al.,
2020).
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Setiap iklan selalu menghadirkan
keunggulan dan perbedaan dari produk
lain. Ada juga contoh iklan yang
menarik hati konsumen dengan cara
menggerakkan perasaan atau membuat
konsumen berpikir ketika menonton
iklan tersebut. Banyak iklan yang tidak
menjelaskan kualitas produknya. Akan
tetapi, iklan tersebut menjelaskan hal
lain yang memiliki nilai bagi seseorang
yang melihat.
Analisis wacana kritis memandang
bahasa bukan berdasarkan struktur,
melainkan sebagai karakter yang
memiliki hubungan dengan struktur
budaya.
Analisis
wacana
kritis
mempelajari relasi kuasa dalam sebuah
wacana kemudian melihat hubungan
wacana tersebut dengan masyarakat atau
budaya (Anwar, 2010).
Analisis wacana kritis adalah
pendekatan konstruktivis sosial yang
memiliki pandangan bahwa makna
bersifat historis dan pengetahuan tercipta
dari interaksi sosial (Andrianto et al.,
2019). Analisis wacana kritis merupakan
proses penguraian dalam mengkaji suatu
teks (dimensi sosial) yang bertujuan
untuk memperoleh hal yang diinginkan
dari pihak yang menciptakan wacana
tersebut.
Analisis
wacana
kritis
menyediakan teori dan metode yang
dapat digunakan dalam melakukan
kajian empiris mengenai hubungan
antara wacana, perkembangan sosial,
dan budaya (Firmansyah, 2018).
Analisis wacana kritis mempelajari
kekuatan sosial dan konteks sosial,
termasuk politik yang ada pada wacana
(Goziyah, 2019). Analisis wacana kritis
terfokus pada dua hal, yaitu praktikpraktik diskursif yang menghadirkan
representasi mengenai dunia subjek serta
hubungan sosialnya dan peran dari
praktik tersebut untuk memantapkan
kepentingan politik tertentu (Saputra,
2019).

162

ISSN (P) 1907-5650
ISSN (E) 2686-4975

Perbedaan
mendasar
analisis
wacana kritis model van Dijk, yaitu
pergeseran penting dalam memahami
teks yang berarti perubahan dari teks
yang dipahami sebagai teks yang terkait
dengan konteksnya. Analisis wacana
kritis bertujuan untuk mengungkapkan
ideologi berdasarkan penggambaran
positive self-representation dan negative
self-representation (Fauzan, 2014).
Menurut van Dijk, wacana tidak
hanya berfokus pada analisis, tetapi
harus dilihat proses suatu teks dibuat
sehingga
diperoleh
pengetahuan
bagaimana suatu teks bisa semacam itu.
Wacana menurut van Dijk memiliki tiga
dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan
konteks sosial (Darma, 2009; Jufanny &
Girsang, 2020).
Teks memiliki tiga komponen di
dalamnya, yaitu struktur mikro, super
struktur,
dan
struktur
makro.
Selanjutnya, kognisi sosial yang
mencakupi pengetahuan, kesadaran, dan
prasangka pencipta wacana terhadap
suatu peristiwa. Kemudian, konteks
sosial, wacana berdasarkan makna yang
dipahami secara umum di masyarakat.
Struktur makro merupakan makna
global dari sebuah wacana. Tema
merupakan gambaran umum mengenai
pendapat yang disampaikan oleh
seseorang. Tema dapat menunjukkan
konsep dan hal utama dari sebuah iklan.
Super struktur berupa alur dari
pendahuluan sampai akhir.
Alur tersebut dapat menunjukkan
bagian dalam sebuah teks yang disusun
secara sistematis sehingga dapat
membentuk kesatuan arti. Struktur mikro
biasanya lebih kompleks dibanding
struktur yang lain. Struktur mikro terdiri
atas analisis semantik, analisis kalimat,
analisis leksikon, dan analisis stilistika
(Musyafa’ah, 2017).
Dapat disimpulkan bahwa wacana
kritis merupakan suatu analisis yang
difokuskan pada kajian terhadap dimensi
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sosial yang ada di balik wacana yang
dihadirkan serta tujuan di baliknya,
seperti politik, konteks sosial, dan
budaya.
METODE PENELITIAN
Metode
yang
digunakan
dalam
penelitian ini ialah deskriptif kualitatif
dengan metode analisis isi. Data yang
digunakan ialah wacana berupa dialog
yang dilakukan dalam iklan tersebut.
Analisis data dilakukan menggunakan
teori AWK model van Dijk yang
membagi
wacana
menjadi
tiga
komponen, yaitu struktur makro, super
struktur, dan struktur mikro.
Teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data ialah menyimak dan
mencatat iklan Ramayana Department
Store yang berjudul “Bahagianya Adalah
Bahagiaku”. Peneliti menyimak iklan
tersebut melalui Youtube kemudian
mencatat setiap percakapan yang
dilakukan oleh model dalam iklan. Hasil
catatan tersebut kemudian dianalisis
dengan mengacu pada teori van Dijk.
PEMBAHASAN
Struktur Makro
Secara umum iklan Ramayana tersebut
membahas seorang nenek yang selalu
menyuruh anak, menantu, dan cucunya
untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan
yang biasa dilakukan selama bulan
Ramadan. Pada saatnya, menantu dan
cucu tersebut enggan melaksanakan
perintahnya melaksanakan ibadah di
bulan Ramadan. Alasan menantu enggan
berpuasa karena bulan tersebut bukanlah
bulan Ramadan. Keluarga tersebut
menutupi semuanya agar sang nenek
tidak terluka mengingat trauma setelah
ditinggal suaminya untuk selamalamanya. Sang nenek kemudian diajak

ke suatu tempat. Ternyata, tempat
tersebut ialah makam suaminya.
Secara garis besar, tema dalam
iklan tersebut ialah kasih sayang
keluarga dengan menambahkan suasana
Ramadan dalam latar waktunya. Dapat
dilihat bahwa iklan tersebut hadir dengan
tema yang berkaitan dengan keluarga
dan suasana yang biasa hadir pada bulan
Ramadan. Hal tersebut bertujuan untuk
menyadarkan
masyarakat
agar
menyayangi
keluarga
dan
membahagiakannya.
Iklan tersebut juga menampilkan
beberapa adegan sahur, salat Tarawih,
dan belanja pakaian. Iklan tersebut
memiliki tujuan menarik simpati
konsumen agar saling menyayangi
anggota keluarga dengan cara, salah
satunya, berbelanja ke Ramayana
Department Store.
Super Struktur
Analisis super stuktur berhubungan
dengan kerangka dan dialog-dialog yang
digunakan dalam iklan tersebut. Super
struktur mengacu kepada makna setiap
kata atau kalimat yang diutarakan dan
bagian-bagian dalam teks, seperti
pendahuluan, isi, dan penutup.
Iklan tersebut memiliki judul/unsur
summary, yaitu “Bahagianya Adalah
Bahagiaku”, sedangkan unsur lead
merupakan hal-hal yang menggiring
konsumen saat menyaksikan iklan.
Data 1
“Bapak gak puasa dulu, deh, hari ini.”

Cara bapak dalam menyampaikan hal
tersebut sangat serius sehingga pada
awal cerita, konsumen akan berpikir
bahwa bapak tersebut lalai karena tidak
menjalankan ibadah puasa. Kalimat
pembuka dalam iklan tersebut dapat
menggiring konsumen sebab konteks
situasi saat itu bulan Ramadan. Umat
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Islam wajib hukumnya melaksanakan
ibadah puasa.
Kalimat
tersebut
membuat
masyarakat bertanya-tanya alasan bapak
tidak melaksanakan ibadah puasa.
Padahal, bapak merupakan laki-laki yang
memiliki tubuh sehat. Kalimat tersebut
bertujuan menarik minat masyarakat
untuk menggali lebih dalam maksud
dialog tersebut.
Bagian isi dalam iklan itu
difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pada bulan Ramadan.
Data 2
Nenek : “Panji, ayo puasa”
Panji : “Kan laper, Bu.” (Berbicara
kepada sang ibu)
Ibu
: “Udah, kamu makan di belakang,
ya.”

Dalam dialog tersebut, sang nenek
berusaha mengingatkan keluarganya
untuk melaksanakan ibadah puasa.
Berdasarkan dialog di bagian isi,
penonton digiring untuk berpikir bahwa
menantu dan cucu sang nenek tersebut
memiliki sikap yang kurang baik. Selain
itu, dialog dalam iklan tersebut
membahas topik puasa yang disebabkan
konteks situasi saat iklan tersebut
ditayangkan, yaitu bulan Ramadan. Hal
tersebut bertujuan mengaitkan konteks
dalam iklan agar sesuai dengan konteks
situasi saat itu sehingga pesan yang ingin
disampaikan lebih mudah dan tepat
sasaran.
Data 3
Nenek : “Bapakmu belum punya, lo, baju
Lebaran. Kamu gak beli?”
Petugas Ramayana: “Bu, dateng lagi?”

Berbeda dengan iklan pada umumnya
yang selalu mempromosikan produk
dengan mendeskripsikan kelebihan atau
perbedaannya dengan produk lain, dalam
iklan ini promosi dilakukan secara
implisit. Kalimat, “Bu, dateng lagi,”
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yang dikatakan petugas menandakan
bahwa keluarga tersebut selalu membeli
baju di Ramayana.
Penggunaan
kalimat
tersebut
merupakan bentuk promosi bahwa untuk
membahagiakan keluarga, salah satunya
dapat dilakukan dengan membeli
pakaian di Ramayana. Iklan tersebut
ditutup dengan kilas balik dan prolog
tentang alasan keluarga tersebut
berpuasa dan melakukan kegiatan yang
biasanya ada pada bulan Ramadan.
Segmen penutup dari iklan tersebut
ialah seluruh anggota keluarga mengajak
sang nenek ke pemakaman umum dan
menjelaskan
baik-baik
kepadanya
dengan kalimat terakhir di bawah ini.
Data 4
“Jangan pernah berhenti membahagiakan
orang yang kita cintai karena itu keren.”

Bagian penutup iklan memiliki pesan
yang dalam yang berfungsi untuk
menarik rasa simpati para konsumen.
Penutup iklan tersebut memiliki
keterkaitan
dengan
dialog-dialog
sebelumnya. Penutup tersebut menjadi
simpulan atas semua peristiwa yang
terjadi dalam iklan sehingga membentuk
koherensi yang baik.
Struktur Mikro
Analisis Semantik
Dalam analisis menggunakan teori van
Dijk, yang menjadi fokusnya adalah
latar, detail, maksud, dan praanggapan.
Latar
Latar berkaitan dengan penentuan arah
pandangan masyarakat terhadap iklan
yang disajikan. Dengan adanya latar,
penulis dapat mengetahui maksud atau
pesan yang ingin disampaikan dalam
iklan
tersebut.
Hal
yang
melatarbelakangi
adanya
iklan
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Ramayana dengan judul “Bahagianya
Adalah Bahagiaku” ialah konteks situasi
saat itu, yaitu bulan Ramadan. Secara
garis besar, latar iklan Ramayana
tersebut
membawa
pandangan
masyarakat terhadap sikap-sikap yang
perlu diteladani dan diikuti untuk
membahagiakan keluarga.

akan mengajak sang ibu untuk ke panti
wreda.

Detail
Unsur detail dalam iklan tersebut ialah
menonjolkan karakter anak, menantu,
dan cucu dari sang nenek. Keluarga
tersebut digambarkan memiliki sikap
yang kurang sopan dan tidak menuruti
perkataan sang nenek. Penonjolan
karakter keluarga tersebut digambarkan
secara detail, mulai dari menolak sahur,
tidak puasa, hingga tidak salat tarawih.
Dalam penutup iklan, baru dijelaskan
alasan keluarga tersebut bersikap seperti
itu.

Dalam dialog tersebut, tentu saja
awalnya masyarakat mengira bahwa
sang nenek akan dibawa ke panti wreda.
Keluarga tersebut merasa terganggu atas
kehadiran nenek di rumah mereka.
Kenyataannya,
keluarga
tersebut
menyembunyikan sesuatu demi kebaikan
sang nenek. Dalam dialog pada data (5)
keluarga tersebut mengajak sang nenek
ke suatu tempat yang ternyata tempat
pemakaman umum.

Maksud
Maksud di sini mengacu kepada sifat
informasi yang disajikan dalam iklan.
Secara garis besar, pesan yang diberikan
dalam iklan bersifat eksplisit dan dapat
dipahami oleh masyarakat umum.
Muatan promosinya sendiri bersifat
implisit. Iklan tidak secara jelas
mempromosikan produknya.
Data (3) secara tidak langsung
bertujuan mengajak konsumen untuk
membeli baju Lebaran di Ramayana. Hal
tersebut didasarkan pada latar tempat
pengucapan kalimat tersebut. Selain itu,
Ramayana selalu memberikan tagar
dalam setiap iklannya yang memiliki
maksud
implisit,
seperti
#bahagiahaksegalabangsa.

Komponen sintaksis yang dianalisis
ialah bentuk kalimat, koherensi,
pengingkaran, dan kata ganti.

Praanggapan
Praanggapan merupakan fakta yang
belum bisa dibuktikan kebenarannya.
Iklan ini memiliki praanggapan bahwa
seluruh anggota dalam keluarga tersebut
tidak menghargai sang nenek dan justru

Data 5
Ayah
Ibu
Ayah

: “Kita bawa, deh, Ibu.”
: “Yakin?”
: “Iya. Kamu yang ngomong, ya.
Aku gak tega.”

Analisis Sintaksis

Bentuk Kalimat
Kalimat
dalam
iklan
menggunakan pola induktif.

tersebut

Data 6
“Bapak tuh udah lama gak ada, Bu. Ingatan
Ibu terhenti saat Bapak meninggal Ramadan
tahun lalu. Sejak itu, buat Ibu setiap hari
adalah Ramadan.”

Koherensi
Penanda kohesi yang digunakan berupa
pronomina kita seperti dalam ungkapan
“Sejak Ibu tinggal di rumah, hidup kita
berubah” dan penanda waktu, seperti
dalam ungkapan “Sejak itu, buat Ibu
setiap hari adalah Ramadan”.

Pengingkaran
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Tujuan dari iklan tersebut memang tidak
digambarkan secara jelas, tetapi ada latar
tempat dengan percakapan seperti yang
tercantum pada data (3). Ucapan
pegawai Ramayana secara implisit
mengajak konsumen membeli baju di
Ramayana.
Kata Ganti
Kata ganti yang terdapat dalam iklan ini
ialah nama orang, Panji, dan anakmu
yang mengacu kepada Panji.
Analisis Stilistika
Stilistika merupakan kajian yang
berkaitan dengan penggunaan gaya
bahasa yang digunakan dalam sebuah
wacana. Stilistika biasa digunakan untuk
memberikan kesan berbeda atau ciri khas
yang biasanya disampaikan oleh penutur.
Kata bawa umumnya merujuk
kepada suatu benda. Akan tetapi, dalam
data (5), kata bawa merupakan kata yang
memiliki makna yang sama dengan ajak.
Kata gak ada dalam data (6) bermakna
sudah meninggal. Ciri yang lain ialah
sang nenek selalu menyatakan kalimat
tanya, misalnya “Suamimu mana?” dan
“Terus Bapakmu?”. Banyaknya kalimat
tanya yang sering digunakan oleh sang
nenek menjadi ciri stilistika yang khas.
Analisis Retorik
Analisis retorik berfokus pada metafora
atau pengandaian yang digunakan dalam
sebuah wacana. Unsur retorik juga dapat
dilihat dari ekspresi sang penutur. Unsur
metafora tidak ditemukan dalam iklan
tersebut.
PENUTUP
Berdasarkan
analisis,
penulis
menemukan ketiga unsur yang dibahas
oleh van Dijk dalam wacana kritis,
seperti struktur makro, super struktur,
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dan struktur mikro. Dari analisis tersebut
dapat disimpulkan bahwa Ramayana
memasarkan produknya dengan cara
yang implisit. Tidak ada kalimat dalam
wacana iklan yang bersifat persuasif.
Namun, jika ditinjau lebih dalam,
Ramayana memengaruhi konsumen
dengan menarik rasa empatinya. Selain
menarik
empati,
Ramayana
menggunakan latar tempat yang selalu
berada di Ramayana dan menggunakan
tagar
#bahagiahaksegalabangsa
#kerenhaksegalabangsa.
Jika
ingin
bahagia dan keren sebagai bangsa
Indonesia, berbelanjalah di Ramayana.
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