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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan penting dalam 

interaksi manusia. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, 

gagasan, keinginan, perasaan dan pengalamannya kepada orang lain. Bahasa 

adalah salah satu bentuk perwujudan peradaban dan kebudayaan manusia, 

dalam kamus linguistik, bahasa adalah satuan lambang bunyi yang arbitrer 

yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 2001: 21).  

Darjdowidjodjo (2003:282) berpendapat bahwa pemakaian bahasa 

berkaitan dengan praktik pengetahuan bahasa. Semakin luas pengetahuan 

bahasa yang digunakan dalam komunikasi, semakin meningkat kemampuan 

keterampilan dalam memberi makna suatu kata atau kalimat. 

Manusia memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Bahasa 

sebagai alat komunikasi, memegang peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia karena dengan bahasa manusia dapat berinteraksi dan 

berbicara mengenai apa saja. Berdasarkan cara penyajiannya bahasa dibedakan 

menjadi dua sarana, yaitu sarana dengan bahasa tulis dan bahasa lisan, Baik 

bahasa lisan atau bahasa tulis salah satu fungsinya adalah untuk berkomunikasi 

sehingga mempengaruhi iteraksi sosial dalam masyarakat dapat terjalin. 

Bahasa lisan antara daerah satu dengan daerah lain berbeda yang disebut 

dengan dialek. Guna menyatukan bahasa dimasyarakat dari beberapa daerah 
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diperlukan bahasa nasional. Selain itu didalam proses berkomunikasi juga 

terjadi tindak tutur. 

Suatu proses komunikasi tidak terlepas adanya tindak tutur ataupun 

peristiwa tutur. Pentingnya komunikasi mendorong manusia lebih kreatif 

menciptakan media-media baru sebagai sarana untuk mempermudah proses 

berkomunikasi. Wujud media komunikasi misalnya media cetak dan 

elektronik. Dua media komunikasi ini merupakan sarana komunikasi tidak 

langsung antara penutur dan mitra tutur. Penutur dan mitra tutur dapat 

berinteraksi dan mengirimkan pesan meskipun tidak bertemu secara langsung 

atau berada pada tempat yang berjauhan. Hasilnya, suatu pesan dapat diterima 

oleh orang pada waktu yang bersamaan. Dalam kehidupan manusia akan dapat 

menimbulkan efek terhadap mitra tutur. 

Penutur cenderung menggunakan bahasa seperlunya dalam 

berkomunikasi. Pemilihan bahasa oleh penutur lebih mengarah pada bahasa 

yang komunikatif.  Dengan konteks situasi yang jelas, dimana komunikasi itu 

tersebut terjadi, siapa lawan bicaranya, tujuan pembicaraan, norma, pesan, 

serta alat yang digunakan (lisan atau tulis) suatu peristiwa komunikatif dapat 

berjalan dengan lancar. Salah satu pemakaian bahasa dalam kehidupan dapat 

ditemukan dalam perdagangan khususnya penawaran barang yang sering 

disebut pawiwara atau iklan. 

Iklan sebagai salah satu bentuk penawaran barang atau jasa, disadari 

atau tidak turut menentukan keberhasilan penjualan suatu barang atau produk 

sehingga pemilihan bahasanya perlu diperhatikan. Bahasa iklan harus 

memiliki kekhasan dan harus mampu meninggalkan kesan pada 
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penyimaknya. Hal ini sangat erat hubunganya dengan tujuan iklan, yaitu 

sebagai sarana upaya menawarkan barang atau jasa kepada khalayak. Salah 

satu bentuk iklan adalah iklan yang terdapat pada majalah atau media cetak 

yang lainya, yaitu iklan yang disampaikan melalui media cetak banyak 

menyampaikan bermacam-macam iklan untuk menawarkan barang atau jasa 

kepada pembaca dengan disertai pemilihan bahasa yang menarik sehingga 

menimbulkan ketertarikan para penyimak untuk mendapatkan barang atau 

jasa yang ditawarkan tersebut. 

  Di dalam iklan terdapat istilah slogan dapat diartikan bahwa slogan 

adalah sekelompok kata yang menjanjikan suatu hadiah atau imbalan dengan 

cara yang dramatis, yaitu mudah dibaca, mudah diucapkan, dan mudah 

diingat. Selain itu slogan dapat pula diartikan bahwa secara khusus slogan 

merupakan bagian dari penulisan iklan dan dianggap atau dimasukkan dalam 

bagian penulisan. Slogan harus dipahami bahwa mereka mempunyai  nilai 

(fungsi) sebagai identitas produk.  

  Penggunaan slogan kalimat dalam bahasa Indonesia pada iklan 

tersebut berperan penting dalam menentukan berhasil tidaknya dalam 

mempengaruhi atau menarik minat para penyimak atau pembaca untuk 

mengkonsumsi barang atau jasa tersebut dalam proses menawarkan barang 

atau jasa sehingga dalam pemakaian bahasa pengiklanan harus menggunakan 

kalimat yang menarik.  

 Di dalam periklanan bahasa iklan merupakan hal yang sangat 

menarik untuk disimak dan diteliti. Pemakaian bahasa selalu terikat dengan 

kontek dan situasi yang melingkupinya, demikian halnya dengan pemakaian 
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bahasa dalam iklan khususnya pada iklan pada Majalah Genie, tidak terlepas 

dari maksud dan tujuan bahasa itu digunakan dalam proses komunikasi antar 

individu atau kelompok. Pemilihan data iklan dalam majalah Genie edisi 

November 2011 karena iklan pada majalah Genie tersebut mempunyai daya 

tarik yang sangat tinggi bagi pembacanya selalu meluncurkan informasi-

informasi terbaru tentang iklan yang terdapat pada majalah Genie tersebut 

dan memiliki bahasa iklan yang sangat menarik. Bertolak dari latar belakang 

di atas, maka penulis tertarik untuk mengkhaji jenis dan maksud yang 

terkandung pada tindak tutur wacana iklan pada majalah Geni. 

Alasan pemilihan Analisis tindak tutur yang terdapat pada majalah 

Genie sebagai bahan kajian karena bahasa iklan merupakan hal yang menarik 

untuk disimak dan diteliti. Kemenarikan ini terdapat pada pemakaian kata 

atau wacana, penulisan, maksud, yang digunakan di dalam pengiklanan pada 

majalah Genie. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah di maksudkan agar penelitian lebih terarah dan 

mempermudah penulis dalam menentukan langkah penelitian. Dalam sebuah 

penelitian pembatasan masalah sangat penting dilakukan karena akan 

mempengaruhi ketepatan sasaran. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak relevan 

dapat dihindarkan.  Adapun penelitian ini penulis akan fokuskan pada masalah 

tindak tutur dalam wacan iklan pada majalah Genie dengan menggunakan 

tinjauan pragmatik. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah. 

a. Bagaimana jenis-jenis tindak tutur wacana iklan yang terdapat  dalam 

majalah Genie. 

b. Bagaimana maksud yang terkandung di dalam tindak tutur wacana 

iklan  yang terdapat dalam majalah Genie. 

 

 

D. Tujuan  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

ada beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur wacana iklan yang terdapat  

dalam majalah Genie. 

b. Mendeskripsikan maksud yang terkandung di dalam tindak tutur 

wacana iklan  yang terdapat dalam majalah Genie. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat teoretis  

Memberikan masukan teori-teori dan penerapanya tentang kajian 

linguistik terapan khususnya pragmatik. Sebab penerapan pragmatik  

wacana iklan dalam majalah Genie sebagai pendekatan dalam menafsirkan 

atau interpretasi makna masih jarang. Selain itu dengan adanya penelitian 
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ini dapat menambah kajian analisis pragmatik dan akan diketahui 

pemakaian tindak tutur wacan iklan dalam majalah Genie. Dengan hasil 

diskripsi data dari wacana iklan yang dianalisis. 

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. 

Diantaranya diharapkan dapat memberikan informasi dan petunjuk bagi 

pembacanya tentang segala persepsi mengenai tindak tutur  wacana iklan 

dalam majalah Genie tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


