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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Media Telekomuniskasi akhir-akhir ini sangat berkembang pesat, 

manusia sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan dan penciptaan teknologi 

menciptakan berbagai jenis penemuan yang dapat mempermudah melakukan 

interaksi dengan sesamanya. Berbagai layanan situs di internet telah disediakan 

secara khusus, liputan langsung dari beberapa stasiun televisi ataupun pesatnya 

media massa tulis atau cetak yang berkembang seperti surat kabar, majalah 

atau tabloid di masyarakatpun telah banyak disediakan. Menyadari bahwa 

manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan interaksi dengan 

sesamanya untuk melangsungkan hidupnya. Salah satu pemakaian bahasa 

dalam kehidupan dapat ditemukan dalam berbagai kehidupan, salah satunya 

dalam perdagangan khususnya penawaran barang yang sering disebut iklan-

iklan merupakan komunikasi tidak langsung melalui  media,  biasanya  

kalimat-kalimat  dalam  iklan  tersusun  rapi  atau bahkan  berupa  wacana  

untuk  menarik  konsumen.  iklan  sebagai  alat komunikasi  atau  

penghubung  antara  produsen  dengan  konsumen  dalam menawarkan barang 

atau jasa yang dirasakan lebih efisien. Bahasa dalam iklan yang berupa 

implikatur dibuat menarik tanpa melupakan kaidah kebahasaan yang ada. 

Implikatur dapat dipelajari dalam kajian bidang pragmatik.  
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Salah satunya adalah tabloid Pulsa yang terbit dua mingguan 

merupakan tabloid yang khusus membahas mengenai alat telekomunikasi, 

khususnya handphone. Handphone merupakan media telekomunikasi, 

kebutuhan manusia yang kian hari kian bertambah menuntut manusia semakin 

bersifat konsumtif. Dengan adanya handphone semua hal yang berhubungan 

dengan jarak dan waktu dapat terselesaikan. Bagi sebagian masyarakat media 

telekomunikasi ini, merupakan media yang sangat penting yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang mendorong para 

pengusaha asing untuk berlomba memproduksi dan bersaing mengunggulkan 

produk handphonenya. Sering kita dengar atau kita lihat media-media seperti 

televisi, radio, surat kabar atau pun majalah tentang iklan yang menawarkan 

produk hanphone. Salah satunya adalah tabloid Pulsa, tabloid yang menyajikan 

berbagai jenis merk handphone baik yang sudah beredar ataupun yang terbaru. 

Hal ini sangatlah membantu pada konsumen yang haus akan teknologi 

telekomunikasi. Tabloid Pulsa menyediakan berbagai informasi mengenai alat 

telekomunikasi pada khususnya handphone.  

Di dalam tabloid ini banyak sekali iklan produk yang menawarkan 

berbagai merk handphone, persaingan yang sangat ketat menuntut para 

produsen handpone bersaing menawarkan produknya. Berbagai cara dilakukan 

oleh para produsen handphone agar produk yang dihasilkan dapat laku di 

masyarakat. Salah satunya dengan membuat iklan di tabloid. Bahasa iklan yang 

digunakan sangatlah beraneka ragam, hal ini dilakukan guna merarik perhatian 

dan minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Sasuai dengan 
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pendapat Sudiana (1986: 1) mendevisikan iklan sebagai bagian dari reklame 

yang berasal dari bahasa Prancis ”re-clamare” yang berarti ”meneriakkan 

berulang-ulang”. 

Iklan handphone yang ada di tabloid Pulsa merupakan salah satu media 

dimana bahasa dalam bentuk tulis digunakan sebagai cara dalam 

menyampaikan maksud dari penutur atau pembuat iklan tersebut. Iklan 

handphone yang ada di tabloid Pulsa edisi Mei-Juli 2011 merupakan iklan 

yang jumlah kalimatnya amat terbatas. Kalimat terjalin sangat erat, sehingga 

tidak terjadi peralihan. Iklan handphone yang ada di tabloid Pulsa mempunyai 

beberapa maksud atau tujuan yang ada didalamnya. Berdasarkan latar belakang 

masalah, penulis ingin menganalisis implikatur percakapan pada iklan produk 

handphone di tabloid Pulsa Edisi Mei-Juli 2011.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian permasalahan perlu dibatasi agar tetap fokus 

dan tidak menyimpang dari topik yang sedang dikaji. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah implikatur percakapan pada iklan produk 

handphone di tabloid Pulsa Edisi Mei-Juli 2011. Data-data penelitian ini 

mempunyai batasan penelitian yaitu iklan handphone yang ada di tabloid Pulsa 

edisi Mei-Juli 2011. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk percakapan pada iklan produk handphone di tabloid 

Pulsa edisi Mei - Juli 2011? 

2. Bagaimana implikatur percakapan yang terdapat pada  iklan produk 

handphone di tabloid Pulsa edisi Mei - Juli 2011? 

 

Tujuan Penelitian 

Mendeskripsikan bentuk iklan produk handphone di tabloid Pulsa 

edisi Mei - Juli 2011. 

Mendiskripsikan implikatur percakapan pada iklan produk 

handphone di tabloid Pulsa edisi Mei - Juli 2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan 

pembaca dalam bidang linguistik, khususnya mengenai implikatur 

percakapan pada iklan produk handphone di tabloid Pulsa edisi Mei - Juli 

2011. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini daharapkan dapat membantu peneliti lain dalam usaha 

untuk memperkaya ilmu pragmatik dan mengetahui hal-hal yang terungkap 
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dalam implikatur percakapan, khususnya implikatur percakapan pada iklan 

produk handphone di tabloid Pulsa edisi Mei - Juli 2011. 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitin ini terbagi menjadi lima bab. Antara  bab satu dengan bab yang 

lain saling berhubungan dan menghasilkan kesatuan yang utuh. Kesatuan ini 

merupakan wujud atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

Bab I, berisi Pendahuluan, mengemukakan latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

Bab II, berisi Tinjauan Pustaka. Bab ini diuraikan mengenai penelitian lain 

yang relevan dengan penelitian ini, serta landasan teori yang berisi 

tentang teori-teori yang mendukung untuk analisis hasil penelitian. 

Bab III, berisi Metode Penelitian. Metode penelitian mencakup objek 

penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik penyediaan data, teknik 

analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis. 

Bab IV, berisi Hasil Penelitian. Hasil penelitian berupa pembahasan mengenai 

implikatur percakapan pada iklan produk handphone di tabloid Pulsa 

edisi Mei-Juli 2011. 

 

 

 




