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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sebagai makhluk hidup manusia perlu berkomukasi dengan mitra tutur, 

dalam berkomunikasi manusia memperlukan alat untuk mengungkapkan 

maksud dari apa yang ingin disampaikan. Sarana yang paling tepat utuk itu 

adalah bahasa. Maka dari itu fungsi utama bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi. Bahasa yang kita gunakan bisa berupa bahasa tulis dan bahasa 

lisan. Begitu pula dalam iklan, dalam iklan dapat mempergunakan bahasa 

yang baik supaya maksud dari penawaran yang ingin disampaikan pada 

pembeli dapat dimengarti. Karena pentingnya bahasa dalam kehidupan 

manusia, muncullah beberapa cabang ilmu tentang bahasa, dan salah satunya 

adalah pragmatik. 

Pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan 

situasi-situasi ujar (Leech, 2011:8). Pragmatik merupakan cabang ilmu 

linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai 

alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-

tanda bahasa pada hal-hal ”ekstra lingual”  yang dibicarakan (Verhaar, 

2008:14). Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur 

bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di 

dalam komunikasi (Wijana, 2009:4). Dari pendapat yang diungkapkan Putu 

Wijana dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat tutur untuk saling 

berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur. 
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Untuk mendukung pendapat Putu Wijana (Rohmadi,  2010:2-3) 

menegaskan bahwa pragmatik adalah studi kebahasaan yang terikat konteks. 

Konteks memiliki peranan kuat dalam menentukan maksud penutur dalam 

berinteraksi dengan lawan tutur. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa 

hubungan antara bahasa dengan konteks merupakan dasar dalam pemahaman 

pragmatik. Tanpa konteks akan sulit untuk dapat memaknai makna eksternal 

bahasa dan maksud tuturan penutur dan lawan tutur.  

Tindak tutur adalah bagian penting dari kajian pragmatik. Tindak tutur 

merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari 

pembicara diketahui pendengar (Kridalaksana, 2001:171). Seperti dalam 

aktivitas sosial lainya kegiatan dalam iklan juga memperlukan kegiatan 

manusia yang berienteraksi, dalam aktivitas bertutur iklan juga memperlukan 

tanggapan dari mitra tutur yaitu para konsumen. Dengan mitra tutur dapat 

menangkap apa yang dimaksud oleh penutur maka proses tindak tutur dapat 

dikatan berhasil.  

Tuturan tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan sesuatu tetapi 

tuturan juga berfungsi untuk mengajak, memohon, memerintah, 

menyarankan, menantang seperti pengertian tindak tutur direktif yang di 

ungkapkan oleh (Yule, 2006:93) tindak tutur direkif merupakan tindak tutur 

yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar si pendengar melakukan 

tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu atau mendorong mitra tutur untuk 

melakukan sesuatu. Dengan kata lain tindak tutur direktif menyatakan apa 

yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur direktif banyak digunakan 
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dalam kehidupan contohnya dalam memohon, meminta, menyuruh, 

menyarankan dan sebagainya. 

Dalam kehidupan sekarang ini informasi lebih berkembang tidak hanya 

melaluli tuturan langsung tetapi juga melalui media elektronik dan cetak, 

sebagai contoh media iklan. Media iklan ini dapat kita jumpai dalam media 

elektronik maupun cetak. Media iklan ini termasuk dalam tuturan tidak 

langsung, melalui gambar atau kata-kata dari iklan tuturan disampaikan agar 

para penonton memahami maksud dari iklan tersebut dan mengikuti apa yang 

ada dalam iklan itu.  

Iklan adalah sebuah komunikasi persuasif yang mampu mengubah 

perilaku khalayak. Sebuah iklan diciptakan untuk dapat menggiring pola pikir 

dan atau tindakan-tindakan yang diharapkan oleh pembuat iklan. Daya pikat 

iklan dibangun untuk mengingatkan khalayak pada citraan tertentu 

(Athoriyah, 2011).  Melalui iklan, tuturan yang disampaikan oleh seorang 

penutur dapat diterima oleh mitra tutur dengan tujuan agar mitra tutur 

mengikuti tuturan dalam iklan tersebut. 

Berdasarkan latar belakan di atas maka peneliti mengambil judul 

“Tindak Tutur Direktif pada Iklan Sepeda Motor di Boyolali”. Hal ini untuk 

mengetahui tuturan direktif yang digunakan pada iklan-iklan sepeda motor. 

Fungsi  bahasa ditunjukkan pada bentuk ilokusi dalam bahasa mempengaruhi. 

Studi kasus di daerah Boyolali. 
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B. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi dimaksudkan agar peneliti lebih 

terarah dan mempermudah penulis dalam menentukan langkah penelitian. 

Adapun pada penelitian ini penulis fokuskan pada masalah Bentuk tindak 

tutur direktif serta strategi tindak tutur direktif mempempengaruhi dalam 

iklan sepeda motor dan teknik tindak tutur direktif pada iklan sepeda motor. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan menjadi tiga pokok 

bahasan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak tutur direktif dalam iklan sepeda motor 

di Boyolali ? 

2. Bagaimana strategi tindak tutur direktif pada iklan sepeda motor di 

Boyolali ? 

3. Bagaimana teknik tindak tutur direktif pada iklan sepeda motor di 

Boyolali? 

 

D. Tujuan  

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur direktif dalam iklan 

sepeda motor di Boyolali. 
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2. Untuk mengetahui strategi tindak tutur direktif pada iklan sepeda motor di 

Boyolali. 

3. Untuk menemukan teknik tindak tutur direktif pada iklan sepeda motor di 

Boyolali. 

 

E. Manfaat  

Suatu penelitian tentunya harus membawa manfaat baik dari segi 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

berupa hasil penelitian yang mampu memperluas pengetahuan dan 

wawasan mengenai  kajian  pragmati khususnya tindak tutur direktif,  

sehingga mampu didapatkan suatu gambaran bagaimana dunia pendidik 

saat ini dari sudut pandang bahasa khususnya dari segi pragmatik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan tentang fenomena 

penggunaan tindak tutur direktif khususnya dalam dunia iklan. 

b. Bagi Peneliti lain 

Dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memberikan gambaran 

analisis percakapan. 

 

 

 


