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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Manusia merupakan makhluk berbudaya. Sebagai mkhluk berbudaya, 

manusia perlu berintraksi dengan sesama manusia. Manusia dalam kegiatan 

dan kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dari penggunaan bahasa. 

Maka bahasa merupakan alat komunikasi sehari-hari yang digunakan oleh 

manusia dalam melakukan setiap aktivitas kegiatannya. Dalam komunikasi 

dibutuhkan norma-norma dan etika agar hubungan harmonis, tidak terganggu 

dan tidak ada masalah dalam penggunaan bahasnya. Manusia mengutarakan 

pendapat dan pandangannya dalam suatu bahasa yang dimengerti dan 

dipahami oleh orang lain.  

Bahasa mempunyai struktur dan kaidah dalam penyusunan yang baik 

dan benar, maka penyusunan itu harus menggunakan struktur yang tepat dan 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyusunannya. Secara sempit bahasa 

dapat di artikan sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan 

perasaan kepada orang lain dan digunakan juga sebagai sarana komunikasi 

kepada orang lain baik itu lisan maupun menggunakan tulisan, namun secara 

luas bahasa memiliki peran yang sangat penting di berbagai wilayah 

kehidupan Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi dan sebagainya. Dengan halnya 
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yang terjadi di dalam interaksi politik. Interaksi politik merupakan interaksi 

khusus yang berbeda dengan interaksi sosial pada umumnya.   

Penggunaan bahasa dalam wilayah politik digunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan yang dapat kita sebut mencapai kekuasaan dan 

mempertahankan kekuasaan itu sendiri.  Bahasa dalam ranah politik secara 

umum dapat memiliki cirri-ciri tertentu dalam komunikasinya. Bahasa dalam 

politik tidak bisa dilepaskan dari 

 penggunaan bahasa yang mengarah dalam penyampaian pesan, 

hiburan, harapan, permintaan, dan keinginan untuk mempengaruhi orang lain, 

hal ini terlihat dalam sepanduk, baliho, iklan, televisi atau hasil wawancara 

yang menghiasi media massa.  

Bahasa dalam ranah politik dikemas dengan menggunakan lambang-

lambang atau pesan yang dapat mewakili oleh ide atau pemikiran para 

penuturnya. Bentuk-bentuk penuturan dalam bahasa politik khususnya iklan 

kampanye calon legislatif memiliki ciri yang berbeda dengan tuturan dalam 

komunikasi biasa yang digunakan sehari-hari. Bahasa dalam politik memiliki 

peran penting sebagai alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan sebuah 

pesan dengan cara tulisan yang menarik pembaca. 

Cara manusia yang digunakan dalam berbahasa tidak hanya secara 

lisan saja, bahakan secara tulisan pun juga digunakan manusia untuk 

menuangkan ide-ide dalam pemikirannya. Dalam sebuah bahasa iklan penutur 

harus mampu menyampaikan tuturan secara tepat dan benar, yaitu dengan 

menginformasikan sebuah tuturan yang akan di sampaikan secara jelas dan 



3 

 

mudah dipahami oleh lawan tuturnya agar lawan tuturnya dapat bereaksi 

sesuai dengan apa yang dimaksut oleh penuturnya.  Bagi penutur sebuah iklan 

dapat berhasil menyedot perhatian khalayak apabila menggunakan bahasa-

bahasa atau selogan-selogan yang menarik dan mudah dipahami oleh 

khalayak. 

Salah satu media yang digunakan dalam sebuah kampanye adalah 

media sepanduk yang terpampang di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat 

umum yang ramai. Spanduk tersebut dapat berisi bahasa atau selogan-selogan 

yang bisa menarik perhatian yang berupa jati diri calon legislatifnya. Melalui 

iklan politik tersebut politisi bisa berlomba-lomba untuk mendapatakn 

dukangan dari pembacanya. Brown dan Levinson (dalam Wijana dan 

Rohmadi, 2009: 62) menujukan secara meyakinkan bahwa penutur 

menggunakan strategi linguistik yang berbeda-beda di dalam memperlakukan 

secara wajar lawan tuturnya. Misalnya dalam bahasa iklan kampanye legislatif  

bahwa tuturan “berjuang untuk kesejahteraan rakyat” tersebut bisa dijabarkan 

dengan sebuah kajian pragmati yang menimbulkan mewujudkan dan 

mensejahterakan rakyat jika DPRD tersebut terpilih. Maka dari tuliasan itu 

penutur menyampaikan kepada mitra tutur untuk mengajak dan memohon 

untuk memilh calon anggota legislatif dari PDIP tersebut agar calon tersebut 

terpilih menjadi anggota DPRD, dalam tuturan tersebut termasuk tuturan 

pragmatik langsung.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas pemilihan umum 

calon anggota legislative memunculkan banyak fenomena tidaktutur yang 
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layak dikaji. Fenomena yang terjadi terlihat dari sudut pandang pragmatik. 

Fenomena yang terjadi mengenai tindak tutur bahasa dalam iklan kampanye 

calon legislatif tahun 2014 di Boyolali. Tindak tutur yang digunakan untuk 

kampanye pun bervariasi. Tindak tutur banyak dilihat pada maknya atau arti 

tindakan dalam tuturan yang santé dan mudah dipahami oleh masyarakat. 

Tindak tutur dan peristiwa tutur ada dua gejala yang terjadi pada satu proses 

yaitu proses komunikasi (Chaer, 2006: 6-1). 

Tindak tutur seringkali memiliki implikasi di dalamnya yang berkaitan 

dengan konteks bahkan adanya pesan tersembunyi dibalik pesan bahasa yang 

disampaikan. Tindak tutur merupakan sebuah tuturan yang berupa tindakan 

yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan dari mitra tutur kepada 

lawan tuturnya. Bahasa iklan dipandang sabagai bahasa yang efektif untuk 

menyebarkan visi dan misi dari kandidat calon legislatif tahun 2014 yang ada 

di Boyolali, bentuk tuturan dikemas dalam bahasa yang dipilih dengan pesan 

pragmatik dan dikemas dengan berbagai kosakata atau tuturan yang menarik. 

Tuturan tersebut menarik diteliti karena adanya maksud tuturan yang 

mengandung prinsip kesantunan berbahasa. Maka dari itu peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut tuuran dalam bahasa iklan kampanye legislatif 

dengan mengambil judul” Analisis Tidak Tutur Dalam Bahasa Iklan 

Kampanye Calon Legislatif Tahun 2014 di Boyolali”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Sebuah penelitian sangat perlu adanya pembatasan masalah. 

Pembatasan masalah dilakukan agar tidak terlalu luas ruang lingkupnya 

sehingga penelitian dilakukan secara sistematik dan terperinci. Hal ini akan 

membantu dan mempermudah penelitian. Adapun masalah dalam penelitian 

ini hanya dibatasai pada analisis tidak tutur dalam bahasa iklan kampanye 

calon legislatif tahun 2014 di Boyolali. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ada dua masalah 

yang akan dibahas. 

1. Bagaimana bentuk tindak tutur pemakaian bahasa yang digunakan dalam 

iklan kampanye calon legislatif tahun 2014 dalam kajian pragmatik? 

2. Bagaimana maksud yang terkandung pada tindak tutur bahasa iklan 

kampanye calon anggota legislatif tahun 2014 di Boyolali? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan bentuk tidak tutur pemakaian bahasa yang digunakan 

dalam iklan kampanye calon legislatif tahun 2014 dalam kajian pragmatik. 

2. Mengidentifikasi maksud yang terkandung pada tindak tutur bahasa iklan 

kampanye calon anggota legislatif tahun 2014 di Boyolali. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, 

baik secara teritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoris 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memperluas 

wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam kajian pragmatik, 

khususnya dalam karakteristik tidak tutur bahasa dalam iklan kampanye 

legislatif tahun 2014 di Boyolali. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Politisi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan analisis serta kritik dan 

memberikan masukan bagi para caolon anggota legislatif untuk dapat 

menggunakan bahasa yang tepat ketika melakukan kampanye. Selain 

itu penelitian ini juga bisa digunakan sebagai salah satu refrensi dalam 

melakukan kajian-kajian bidang pragmatik.  

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peneliti 

tentang aspek-aspek pragmatik utamanya mengenai tindak tutur calon 

legislatif tahun 2014 di Boyolali. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

supaya dapat mengetahui bagaimana bahasa yang terdapat pada iklan 
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kampanye calon legislatif tahun 2014 di Boyolali dengan kajian 

pragmatik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sehubungan dengan penelitian ini, sistematika penulisan meliputi lima 

bab. Kelima bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltian, sistematika laporan penelitian. 

Bab II Kajian Pustaka, Landasan Teori, dan Kerangka Berpikir. Bab 

ini berisikan kajian pustaka, landasar teori (pengertian pragmatik, ruang 

lingkup pragmatik, tindak tutur, jenis-jenis tindak tutur, dan pengertian dan 

jenis iklan), kerangka pikir. 

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisikan jenis penelitian, objek 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisikan tindak tutur dalam 

bahasa iklan kampanye calon anggota legislatif.  

Bab V Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran. Pada akhir tulisan 

disertakan daftar pustaka dan lampiran data.  

 


