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ABSTRAK 

MODUS DAN IMPLIKATUR PADA IKLAN HANDPHONE DI 

TABLOID PULSA EDISI MEI-JULI 2011 

 

Hendratmoko Catur Praba Sulistya (A 310 060 180), Jurusan Bahasa Sastra 

Indonesia dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012, 99 halaman. 

 

Penelitian ini memiliki dua masalah yakni: (1) Bagaimanakah modus 

kalimat yang digunakan pada iklan handphone di tabloid Pulsa edisi Mei-Juli 

2011? Dan (2) Bagaimanakah implikatur yang terdapat pada iklan handphone di 

tabloid Pulsa edisi Mei-Juli 2011?. Data dalam penelitian ini adalah kata, frase 

dan kalimat yang terdapat pada iklan handphone di tabloid Pulsa. 

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan dengan cara menyimak penggunaan bahasa pada iklan 

handphone di tabloid Pulsa. Teknik penyediaan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik catat, yang dilakukan dengan cara pencatatan terhadap data-

data yang terkumpul pada kartu data. Teknik catat dilakukan untuk mencatat data 

yang berupa tuturan pada iklan yang mengandung implikatur. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan ekstra 

lingual. Metode padan ekstra lingual merupakan metode yang digunakan untuk 

menganalisis unsur yang bersifat ekstra lingual, seperti menghubungkan masalah 

bahasa dengan masalah di luar bahasa. Setelah data terkumpul, analisis yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengidentifikasi jenis tuturan 

berdasarkan modus kalimat yang digunakan, serta mengidentifikasi bentuk 

implikatur pada iklan handphone di tabloid Pulsa. 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini 

menghasilkan dua hal. Pertama, diperoleh modus kalimat yang digunakan dalam 

iklan handphone di tabloid Pulsa edisi Mei-Juli 2011, yaitu terdapat iklan 

handphone yang menggunakan modus kalimat berita dan perintah. Kedua, adalah 

implikatur yang terdapat pada iklan handphone di tabloid Pulsa edisi Mei-Juli 

2011. Implikatur yang terdapat pada iklan handphone di tabloid Pulsa berupa 

maksud penulis pesan (O1) yang menyuruh/ memerintah kepada pembaca. Dalam 

rangka menyampaikan maksud yang terimplikasi dalam iklan tersebut, penulis 

menggunakan beberapa tindak tutur, yaitu tindak tutur tak langsung dan tindak 

tutur ilokusi. Dalam rangka menyampaikan maksud tuturan, penulis iklan 

cenderung melanggar prinsip kerjasama, akan tetapi penulis iklan benar-benar 

memperhatikan prinsip kesopanan karena seluruh perintah tidak diungkapkan 

melalui tuturan langsung kepada pembaca. 

 

 

Kata kunci: Modus kalimat dan implikatur, iklan handphone tabloid pulsa.  
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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.  

Salah satunya adalah tabloid Pulsa yang terbit dua mingguan 

merupakan tabloid yang khusus membahas mengenai alat telekomunikasi, 

khususnya handphone. Handphone merupakan media telekomunikasi, 
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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 

pendapat Sudiana (1986: 1) mendevisikan iklan sebagai bagian dari reklame 

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

berulang-ulang”. 
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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. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan bentuk iklan produk handphone di tabloid Pulsa edisi 

Mei - Juli 2011. 

2. Mendiskripsikan implikatur percakapan pada iklan produk handphone di 

tabloid Pulsa edisi Mei - Juli 2011. 

C. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Bentuk dan strategi dalam penelitian diperlukan langkah-langkah 

kerja dalam pelaksanaan. Sesuai dengan data atau objek yang dikaji, 

penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

2. Obyek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini berupa implikatur percakapan pada iklan 

produk handphone di tabloid Pulsa edisi Mei-Juli 2011. 
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3. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam suatu penelitian sangat mutlak keberadaannya. Di 

dalam sumber data tersebut, data-data dianalisis untuk menjawab 

permasalahan. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini mempunyai 

sumber yang jelas dan pasti. Data dalam penelitian ini iklan produk hanphone 

di tabloid pulsa. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini adalah iklan 

produk handphone di tabloid pulsa edisi Mei-Juli 2011. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode simak dan teknik catat. Metode simak adalah 

penjaringan data yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa 

Sudaryanto dalam Mastoyo (2007: 43-45). Metode simak dilakukan untuk 

menjaring data dengan cara menyimak penggunaan bahasa  pada iklan produk 

handphone di tabloid pulsa edisi Mei-Juli 2011. 

Teknik catat merupakan teknik penyediaan data yang dilakukan 

dengan jalan pencatatan pada kartu data Sudarianto dalam Mastoyo (2007: 

45). Proses penyimakan dilakukan dalam rangka menjaring data dari sumber 

data.  Setelah data ditemukan kemudian dilakukan pencatatan data pada kartu 

data yang telah disediakan. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan 

ektralingual. Metode padan merupakan cara menganalisis data untuk 

menjawab masalah yang diteliti dengan alat penentu dari luar bahasa 
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Sudariyanto dalam Muhammad (2011: 234). Metode padan ekstralingual 

merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis unsur yang bersifat 

ekstralingual, seperti menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang 

berada di luar bahasa (Mahsun, 2007: 112). 

Analisis data dalam penelitian ini setelah data terkumpul yaitu setelah 

data dicatat dalam kartu data dan sudah ditata secara sistematis sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Tahap ini data dianalisis sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa 

mengindentifikasi bentuk dan implikatur percakapan pada iklan produk 

hanphone di tabloid pulsa edisi Mei-Juli 2011. 

6. Teknik Penyajian Hasil Analisis 

Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan metode 

informal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata 

biasa (Sudaryanto, 2003: 14). Dengan menggunakan metode informal, 

penjelasan tentang kaidah menjadi lebih rinci dan terurai. Dengan demikian, 

rumusan yang tersaji relatif panjang. Pemilihan metode informal ini 

disesuaikan dengan karakter data yang tidak memerlukan adanya tanda-tanda 

atau lambang-lambang.  

C. Hasil Dan Pembahasan 

Penelitian ini meneliti tentang implikatur percakapan yang terdapat 

dalam iklan handphone di tabloid Pulsa. Implikatur merupakan ujaran 

yang menyiratkan maksud yang berbeda dengan yang sebenarnya di 

ucapkan (Rohmadi, 2009: 222). Oleh karena itu untuk mengungkap 
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maksud penulis pesan (O1) yang tersirat dan tersurat maka pendekatan 

pragmatik digunakan dalam penelitian ini. Analisis dengan pendekatan 

pragmatik dalam penelitian ini meliputi analisis tentang modus kalimat 

yang digunakan, analisis tindak tutur, analisis tentang maksud tuturan, dan 

analisis terhadap penyimpangan-penyimpangan maksim. 

Iklan handphone yang berhasil didapat dari  tabloid Pulsa edisi 

Mei-Juli 2011 berjumlah dua belas iklan. Berdasarkan modus kalimat yang 

digunakan dua belas iklan handphone tersebut terbagi menjadi dua, yaitu 

iklan yang menggunakan modus kalimat berita dan iklan yang 

menggunakan modus kalimat perintah. Setelah di analisis berdasarkan 

modus kalimat yang digunakan, iklan handphone di tabloid Pulsa 

kemudian dianalisis berdasarkan implikatur percakapannya. 

Implikatur percakapan pada iklan handphone di tabloid Pulsa 

terjadi dalam tuturan penulis iklan (O1) kepada pembaca (O2). Selain 

implikatur, kalimat yang digunakan oleh penulis pesan (O1) kepada 

pembaca juga memiliki jenis berdasarkan modus kalimatnya. Hal ini dapat 

dilihat dalam tuturan penulis pesan dalam iklan handphone di tabloid 

Pulsa berikut. 

Data(2)   

Konteks  : HANDPHONE ANDROID DI PASARAN 

HANYA BISA MENGAKTIFKAN SATU 

KARTU SIM DAN BATERAYNYA TIDAK 

TAHAN LAMA 

Tuturan pada 

iklan 

: “Huawei Honor, Huwawei U8520, Huwawei 

Media Ped 

Android Dual Sim 

Baterai Tahan Lama” 

(Iklan handphone tabloid Pulsa Mei 2011) 
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Tutuan penulis dalam wacana iklan data (2) merupakan 

ekspresinya menyikapi tentang munculnya handphone Huawei Honor, 

Huwawei U8520, Huwawei Media Ped yang berjenis android. Penulis 

menginformasikan kepada pembaca bahwa handphone Huawei Honor, 

Huwawei U8520, Huwawei Media Ped adalah handphone dengan jenis 

android yang memiliki fasilitas dual SIM dan baterainya tahan lama. 

Pemberitahuan tersebut dinyatakan dengan penanda lingual “Android 

Dual Sim Baterai Tahan Lama”.  

Berdasarkan modus kalimat yang digunakan, tuturan pada data 

(2) adalah tuturan yang menggunakan modus kalimat berita. Akan 

tetapi, tuturan pada data (2) menyiratkan maksud yang berbeda dengan 

yang sebenarnya diucapkan. Tuturan yang menyiratkan sesuatu yang 

berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan terdapat pada kalimat 

“Android Dual Sim Baterai Tahan Lama”.  

Konteks yang melatarbelakangi tuturan “Android Dual Sim 

Baterai Tahan Lama”, adalah antara penulis iklan (O1) dengan 

pembaca (O2) sama-sama mengetahui bahwa handphone android di 

pasaran hanya bisa mengaktifkan satu kartu SIM dan bateraynya tidak 

tahan lama. Berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tuturan, data 

(2) bukan sekedar menginformasikan tentang handphone Huawei 

Honor, Huwawei U8520, Huwawei Media Ped. Akan tetapi tuturan data 

(1) juga berfungsi untuk menyuruh pembaca (O2) untuk membeli 

handphone Huawei Honor, Huwawei U8520, Huwawei Media Ped. 
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Karena apabila dibandingkan dengan handphone android yang lain, 

Huawei Honor, Huwawei U8520, Huwawei Media Ped lebih memiliki 

keunggulan karena memiliki fasilitas dual SIM dan baterai tahan lama. 

Tuturan pada data (2) mengandung dua maksud, yaitu maksud 

menginformasikan dan maksud menyuruh/ memerintah. Berdasarkan 

modus kalimat yang digunakan tuturan, data (2) termasuk jenis tindak 

tutur tak langsung. Tindak tutur tak langsung merupakan tindak tutur 

yang memerintah seseorang melakukan sesuatu secara tidak langsung 

dengan menggunakan kalimat berita atau kalimat tanya (Rohmadi, 

2009: 198). Penulis pesan pada data (2) menggunakan kalimat berita 

untuk menyuruh pembaca (O2) melakukan sesuatu.  

Berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh tuturan, data (2) termasuk 

ke dalam jenis tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tindak 

tutur yang selain berfungsi untuk menyatakan sesuatu juga untuk 

melakukan sesuatu (Rohmadi, 2009: 207). Pada tuturan data (2) selain 

menyatakan informasi tentang handphone Huawei Honor, Huwawei 

U8520, Huwawei Media Ped, juga berfungsi untuk melakukan perintah. 

Perintah yang dinyatakan oleh penulis pesan (O1) pada data (2) 

berdasarkan konteks yang melatarbelakanginya adalah memerintah/ 

menyuruh pembaca (O2) untuk membeli  Huawei Honor, Huwawei 

U8520, Huwawei Media Ped. 

Dalam rangka menyampaikan maksud yang dituturan penulis 

pesan (O1) secara tersirat, penulis pesan pada data (2) bertentangan 
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dengan prinsip kerja sama karena melanggar maksim kuantitas. maksim 

kuantitas mewajibkan peserta tutur memberikan informasi yang 

memadai (Rohmadi, 2009: 227). Informasi yang disampaikan penulis 

iklan (O1) pada data (2) kurang lengkap. Berdasarkan tuturan 

“Android Dual Sim Baterai Tahan Lama” pembaca masih akan 

bertanya-tanya tentang seberapa lama daya tahan baterainya. 

Meskipun penulis telah melanggar maksim kuantitas dalam 

prinsip kerjasama, penulis iklan (O1) sebenarnya telah melaksanakan 

prinsip kesopanan. Maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesopanan 

menyebutkan bahwa tuturan yang diutarakan secara tidak langsung 

lazimnya lebih sopan dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan 

secara langsung (Rohmadi, 2009: 55). Dalam menyampaikan maksud, 

penulis (O1) tidak secara langsung mengatakannya. Ketidak langsungan 

yang dilakukan penulis (O1) dalam menyampaikan maksudnya 

tersebut, bertujuan untuk memperhalus perintah. Jika penulis tidak 

memperhatikan prinsip kesopanan, sebenarnya maksud penulis iklan 

tersebut dapat diungkapkan dengan kalimat “ Belilah Huawei Honor, 

Huwawei U8520, Huwawei Media Ped Android Dual Sim Baterai 

Tahan Lama”. Namun itu tidak dilakukan penulis karena penulis iklan 

(O1) memahami prinsip kesopanan. 

Penelitian ini menghasilkan dua pokok pembahasan. Pertama, 

pembahasan tentang diskripsi bentuk iklan produk handphone di tabloid 

Pulsa berdasarkan modus kalimat yang digunakan.. Kedua, 
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pembahasan mengenai implikatur percakapan pada iklan handphone di 

tabloid Pulsa.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan modus kalimat yang digunakan, iklan handphone 

di tabloid Pulsa merupakan iklan yang menggunakan modus kalimat 

berita dan iklan dengan modus kalimat perintah. Maksud penulis 

melalui modus kalimat berita yang digunakannya dalam mengiklankan 

produk adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tantang 

sebuah handphone baru. 

Analisis tentang implikatur percakapan yang terdapat pada 

iklan handphone di tabloid Pulsa, menghasilkan babrapa hal yaitu 

jenis tindak tutur, maksud tuturan, dan pelanggaran-pelangagran 

terhadap prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan. Maksud penulis 

iklan hanndphone di tabloid Pulsa, tidak hanya diungkapkan secara 

tersurat, melainkan juga diungkapkan secara tersirat. Tindak tutura 

yang diguanakan dalam menyampaikan maksud penulis secara tersirat 

tersebut adalah tindak tutur tak langsung dan tindak tutur ilokusi.  

Selain menyampaikan maksud secara tersirat dengan 

menggunakan tindak tutur tak langsung dan menggunakan tindak tutur 

ilokusi, penulis iklan juga melanggar maksim kuantitas dalam prinsip 

kerjasama. Demikian ini dilaksanakan dengan berbagai alasan.  
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Alasan yang paling mendasari para penulis pesan tidak 

menyertakan informasi yang lengkap dalam iklannya adalah karena 

tabloid Pulsa mengenakan tarif kepada para pemasang iklan. Semakin 

panjang iklan yang di pasang, maka semakin mahal pula biaya yang 

harus dikeluarkan pemasangnya. Meskipun penulis pesan tidak 

mematuhi prinsip kerja sama, penulis pesan memahami prinsip 

kesopanan. Bila dilihat dari jenis kalimat yang digunakan dalam iklan 

handphone di tabloid Pulsa, memang kalimat yang digunakan 

merupakan kalimat berita. Akan tetapi bila dikaitkan dengan konteks 

maka kalimat tersebut memiliki maksud memerintah kepada pembaca. 

Penyampaian maksud yang secara tidak langsung ilakukan oleh 

penulis pesan ini dikarenakan penulis pesan memahami prinsip 

kesopanan. 

SARAN 

Di dalam penelitian ini, hanya membahas dua hal yakni bentuk 

iklan handphone di tabloid Pulsa, serta tentang implikatur percakapan 

yang terdapat pada iklan handphone di tabloid Pulsa.  Padahal 

sesungguhnya masih banyak aspek yang masih bisa ditelaah melalui 

pendekatan pragmatik yang belum di bahas. Oleh karena itu, pihak-

pihak yang berminat unutk mengadakan penelitian di bidang bahasa, 

khususnya para mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia 

disarankan untuk melakukan penelitian sejenis dengan membahas 

aspek yang berbeda.  
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Penelitian tentang implikatur, bukan saja hanya dalam bahasa 

tulis. Tetapi bisa juga diterapkan penelitian tentang implikatur pada 

bahasa lisan. Oleh karena itu, peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian, sangat memungkinkan untuk mengadakan penelitian 

terhadap objek lisan, karena objek bahasa lisan merupakan objek yang 

kaya dan menarik untuk di teliti. 
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