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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu alat komunikasi yang sekarang ini menjadi trend adalah 

handphone. Handphone bisa digunakan apabila di dalamnya terdapat salah satu kartu 

provider telekomunikasi yang mempunyai jaringan yang kuat di lingkungan sekitar 

tempat tinggalnya. Setiap provider telekomunikasi mempunyai suatu kekhasan 

masing-masing dalam menawarkan produknya. Media yang digunakan dalam 

menawarkan dapat berupa papan reklame, spanduk, dan SMS (Short Message 

Service). Papan reklame dan spanduk sudah menjadi media penawaran yang tidak 

asing lagi digunakan oleh pengusaha dalam menawarkan produknya. Pengusaha 

mempunyai cara lain untuk menawarkannya dengan SMS. SMS dinilai menjadi cara 

yang tepat dalam menawarkan suatu produk kepada pengguna (konsumen). Namun, 

dengan SMS juga masih terdapat suatu kendala. 

Pengguna (konsumen) masih sering dibuat bingung mengenai informasi 

penawaran yang dapat berubah-ubah setiap waktunya. Tanpa kita sadari dunia 

penawaran atau iklan sangat menarik untuk dikaji. Aryanto (2010: 46) mengatakan 

iklan merupakan salah satu cara mengkomunikasikan positioning yang ingin dicapai. 

Iklan sudah menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari demi sebuah produk yang 

ditawarkan supaya mendapat tempat di hati masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang 

akan memasarkan hasil produksinya pasti menggunakan iklan untuk 

menawarkannya. Bentuk penawarannya dapat secara langsung maupun tidak 

langsung. Dikatakan langsung dalam bentuk lisan dan untuk yang tidak langsung 

dalam bentuk tulisan. Penawaran dapat dijadikan suatu ajang yang bertujuan untuk 

menarik dan mengajak para pembaca untuk menggunakan apa yang sedang 

ditawarkan.  

Peran bahasa sangatlah penting dan mempengaruhi dalam menawarkan suatu 

barang atau jasa. Bahasa pada suatu penawaran pun harus tersampaikan kepada 

konsumen. Adanya bahasa, wacana persuasi dalam  SMS penawaran akan dengan 

mudah dianalisis. Persuasi diturunkan dari verba to persuade yang artinya 
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membujuk, atau menyarankan (Nasucha, 2009: 51). Dalam wacana persuasi terdapat 

karakteristik bahasa yang digunakan untuk menarik minat pengguna (konsumen). 

Selain itu, isi pesan dalam SMS penawaran mempunyai makna tersendiri yang ingin 

disampaikan kepada pengguna (konsumen). Karakteristik bahasa dan isi pesan 

tersebut dapat dijadikan bahan ajar siswa SMP dalam teks persuasi. 

Pada penelitian ini mendeskripsikan karakteristik bahasa, isi pesan wacana 

persuasi dalam SMS penawaran dan pemanfaatannya terhadap pengembangan bahan 

ajar. Adapun provider yang akan dikaji hanya terdiri dari dua macam, yaitu Indosat 

dan Telkomsel. Hal ini disebabkan banyaknya jenis kartu ponsel sehingga peneliti 

mengambil dua contoh saja untuk diteliti dan lebih fokus pada subjek. Objek yang 

akan dikaji mengenai wacana persuasi dalam SMS penawaran pada provider 

telekomunikasi. 

Wacana persuasi pada provider telekomunikasi menarik untuk diteliti. Alasan 

memilih wacana persuasi dalam SMS penawaran pada provider telekomunikasi 

sebagai bahan kajian penelitian ini karena banyak orang yang menganggap SMS 

tersebut tidak berguna dan tidak memperdulikannya. Padahal SMS tersebut tanpa 

disadari dapat digunakan untuk inovasi baru dalam mengembangkan bahan ajar 

dalam pembelajaran. Di dalam SMS penawaran terdapat wacana persuasi yang dapat 

dikenalkan kepada peserta didik dengan mudah. Oleh karena itu, dari pemaparan di 

atas difokuskan bidang penelitiannya pada wacana persuasi. Penulis meneliti 

karakteristik bahasa, isi pesan dan pemanfaatannya terhadap pengembangan bahan 

ajar dengan pertimbangan agar permasalahan yang dibahas menjadi lebih jelas dan 

untuk membatasi pandangan terhadap hal-hal yang diteliti serta menarik minat 

peneliti yang lain untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk 

membahas wacana persuasi yang ada dalam SMS penawaran dengan lebih mendalam 

dengan menggunakan data dari provider telekomunikasi, kemudian direlevansikan 

terhadap pengembangan bahan ajar. Karena rasa ketertarikan dan rasa ingin 

mendalami kajian wacana, peneliti memberi judul penelitian ini “Wacana Persuasi 

dalam SMS Penawaran pada Provider Telekomunikasi dan Relevansinya terhadap 

Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia Siswa SMP”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas ada tiga rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini. 

1. Bagaimanakah karakteristik bahasa yang digunakan dalam wacana persuasi 

dalam SMS penawaran pada provider telekomunikasi? 

2. Bagaimanakah isi pesan yang terkandung dalam wacana persuasi dalam SMS 

penawaran pada provider telekomunikasi? 

3. Bagaimanakah relevansi wacana persuasi dalam SMS penawaran pada provider 

telekomunikasi terhadap pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia siswa 

SMP? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada tiga tujuan yang akan dicapai  

dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan karakteristik bahasa yang digunakan dalam wacana persuasi 

dalam SMS penawaran pada provider telekomunikasi. 

2. Mengidentifikasikan isi pesan yang terkandung dalam wacana persuasi dalam 

SMS penawaran pada provider telekomunikasi. 

3. Memaparkan relevansi wacana persuasi dalam SMS penawaran pada provider 

telekomunikasi terhadap pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia siswa SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai wacana persuasi provider telekomunikasi diharapkan 

dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah pengetahuan dalam bidang analisis wacana persuasi. 

b. Memperkaya hasil penelitian dalam peristiwa kebahasaan, terutama pada wacana 

persuasi. 

 

 

 



4 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan karakteristik bahasa dan  isi 

pesan dalam wacana persuasi dalam SMS penawaran pada provider 

telekomunikasi. Dengan demikian, siswa mengetahui karakteristik bahasa dan isi 

pesan yang terdapat dalam wacana persuasi. Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan siswa mengenai karakteristik bahasa dan isi pesan yang 

terkandung dalam suatu penawaran. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan bahan ajar 

Bahasa Indonesia siswa SMP dan referensi atau rujukan guru dalam mengajarkan 

materi teks persuasi. 

c. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah menemukan karakteristik bahasa 

dan isi pesan yang ada pada wacana persuasi. 

 


