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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bagi manusia bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting. 

Dengan bahasa itu, orang dapat menyampaikan berbagai berita batin, pikiran, 

dan harapan kepada sesama manusia. Dengan bahasa itu pula orang dapat 

menerima dan menyampaikan segala pengetahuan, harapan, dan pesan-pesan. 

Karena kedudukan bahasa yang demikianlah, maka bahasa di jumpai dalam 

segala bidang kehidupan manusia diantaranya dalam bidang periklanan.  

Bahasa  sebagai  alat  komunikasi, memegang  peranan  yang  

sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan bahasa, manusia  

dapat  berbicara  mengenai  apa  saja,  baik  yang  disengaja  ataupun  tidak  

disengaja. Kegiatan komunikasi tidak hanya melibatkan seorang partisipan,  

tetapi juga melibatkan partipan-partisipan yang lain. Agar partisipan saling  

memahami  maksud  dari  tuturan  lawan  bicaranya, penelitian harus  

mempunyai kerjasama yang baik.  

Sebagai salah satu bidang kehidupan manusia, iklan dan periklanan 

mempunyai peranan yang amat penting jika ditinjau dari segi ekonomi, 

sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Dari segi ekonomi dan bisnis, periklanan 

merupakan alat penjualan yang paling efektif atau merupakan sarana promosi 

yang paling penting, yang bergerak dengan saluran media massa kepada 

khalayak secara luas untuk menawarkan barang atau jasa. Iklan merupakan 

cara yang paling efektif untuk menarik jumlah konsumen. Dari segi 



 
 

2 
 

sosiolinguistik periklanan berkaitan dengan manusia sebagai kelompok 

masyarakat yang luas, yang hendak dipengaruhi agar berpikir, bersikap, dan 

bertindak seperti yang diharapkan si pembuat iklan. Iklan menawarkan system 

nilai dalam kehidupan kemasyarakatan. Dari segi psikologi, periklanan 

mempengaruhi motivasi seseorang dalam mengambil keputusan dan bertindak. 

Sedangkan, dari segi komunikasi periklanan menyangkut efektivitas media 

iklan sebagai alat komunikasi periklanan menyangkut efektifitas media iklan 

sebagai alat komunikasi.  

Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan 

gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak 

agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi, 

membujuk dan meyakinkan. Dengan kata lain, iklan merupakan sarana 

komunikasi yang paling efektif untuk menyebarluaskan informasi, produk 

barang, jasa dan ide-ide dari si pembuat iklan, kepada audiencenya. 

Komunikasi pada iklan verbal dapat dibagi menjadi dua yaitu secara 

semuka dan secara tidak semuka. Contoh komunikasi pada iklan verbal 

bersemuka antara lain melalui pameran. Contoh komunikasi pada iklan verbal 

tidak semuka yaitu melalui radio atau televisi. Berbeda dengan komunikasi 

iklan verbal, komunikasi pada non verbal hanya memiliki satu cara untuk dapat 

berhubungan dengan penerimanya, yaitu melalui media cetak, seperti surat 

kabar dan majalah. Ada iklan yang merupakan gabungan dari keduanya, yaitu 

iklan dengan media pandang dengar, seperti televisi dan film.  
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Iklan bisa berisi beberapa macam salah satunya berisi berita duka yaitu 

iklan yang isinya berita duka yang bertujuan untuk memberi informasi kepada 

orang lain yang belum mengetahui kapan meninggalnya ataupun memberi 

informasi kepada saudara yang jarak jauh melalui surat kabar. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah iklan non 

verbal dengan media cetak Solopos dan Kompas Edisi November 2012. Iklan 

nonverbal maksudnya iklan melalui media cetak. 

Sementara itu, pemakaian bantuk-bentuk tutur iklan tentu ada faktor-faktor 

luar yang menyebabkannya. Faktor maksud berpengaruh pada pemilihan 

bentuk-bentuk yang akan diujarkan oleh penutur. Di samping faktor maksud, 

terdapat faktor lain, seperti siapa O1, siapa O2, bagaimana situasinya, dan apa  

medianya.  

B. Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini penulis batasi hanya pada iklan surat kabar  

Solopos dan Kompas Edisi November 2012. Pertimbangan ini diambil 

berdasarkan penelitian tentang wacana iklan berita duka yang ada, yakni pada 

berita duka di surat kabar Solopos dan Kompas Edisi November 2012. 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan spesifikasi atau penajaman uraian pada 

latar belakang terhadap hakikat masalah yang diteliti (Maryadi dkk. 2011:5). 

Dengan demikian permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 
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1. Bagaimana struktur wacana yang ada dalam berita duka ditinjau dari 

isinya pada koran Solopos dan Kompas? 

2. Faktor-faktor  apa yang mempengaruhi wacana berita duka tersebut? 

3. Adakah kesamaan wacana berita duka pada koran Solopos dan 

Kompas?  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum menggambarkan secara singkat 

dalam satu kalimat tentang hasil yang ingin dicapai melalui penelitian 

(Agam, 2009:84). Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan struktur wacana yang ada dalam berita duka ditinjau 

dari isinya  di Koran Solopos dan Kompas. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor  yang mempengaruhi wacana berita 

duka. 

3. Menggali kesamaan wacana berita duka pada koran Solopos dan 

Kompas. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian, hasilnya tentulah diharapkan dapat memberi manfaat 

yang positif bagi pembacanya, demikian pula halnya penelitian ini, diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang positif 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan wacana 

iklan berita duka. 
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2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk 

mengetahui struktur wacana ditinjau dari isinya, faktor-faktor dan kesamaan 

iklan berita duka dalam media massa cetak,sehingga pembaca diharapkan 

dapat memahami apa maksud dari iklan itu dan mengerti.  

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian sangat penting. Artinya dengan 

adanya sistematika penulisan, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai langkah-langkah dalam penulisan laporan penelitian. Dalam usaha 

mempermudah melakukan analisis dan agar skripsi ini mudah dipahami, maka 

penulis telah menyusun urutan-urutan yang harus penulis bahas. Peneliti 

merencanakan bahwa penelitian ini terdiri dari lima bab, yang tiap bab terdiri 

dari sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut. 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya, tinjauan pustaka dan 

landasan teori yang berisi tentang beberapa teori yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dikaji, akan dijabarkan pada bab dua. Kemudian, bab tiga 

dipaparkan metode penelitian. Bab empat, akan dijabarkan data-data yang 

terkumpul, dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya kemudian dianalisis 

untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang muncul sebelumnya. Terakhir, 

bab lima disajikan penutup yang berisi simpulan dan saran. Pada bagian akhir 

skripsi ini disertakan daftar pustaka dan lampiran 


