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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Kridalaksana (2001: 21) bahasa adalah sistem lambang bunyi 

yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Bahasa mempunyai fungsi yang penting 

bagi manusia terutama fungsi komunikatif. Bahasa sebagai alat komunikasi 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau berita, fakta, pendapat, 

dan lain-lain dari seorang penutur. Bahasa adalah percakapan yang baik, sopan 

santun; sistem lambang bunyi yang dipakai oleh suatu masyarakat  untuk 

berinteraksi (Abdillah dan Prasetyo, 2007: 69). 

Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia selalu menggunakan bahasa 

dalam berbagai bentuk guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan 

berkomunikasi manusia dapat memenuhi keinginannya sebagai makhluk sosial 

yang salaing berhubungan untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya serta 

bekerja sama. 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, oleh sebab itu harus 

mempunyai kerjasama yang baik. Kerjasama yang dimaksud berupa kesamaan 
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latar belakang pengetahuan para partisipan. Apabila partisipan dalam peristiwa 

tutur tersebut tidak memahami maksud tuturan lawan bicaranya, akan dapat 

menimbulkan interpretasi yang menyimpang dan pesan yang disampaikan 

oleh penutur dapat diterima dengan baik.  

Salah satu pemakaian bahasa dalam kehidupan dapat ditemukan dalam 

berbagai kehidupan, salah satunya dalam perdagangan khususnya penawaran 

barang yang sering disebut iklan-iklan merupakan komunikasi tidak langsung 

melalui media, biasanya kalimat-kalimat dalam iklan tersusun rapi atau 

bahkan berupa wacana untuk menarik konsumen. iklan sebagai alat 

komunikasi atau penghubung antara produsen dengan konsumen dalam 

menawarkan barang atau jasa yang dirasakan lebih efisien. Bahasa dalam iklan 

yang berupa implikatur dibuat menarik tanpa melupakan kaidah kebahasaan 

yang ada. Implikatur dapat dipelajari dalam kajian bidang pragmatik. 

TV atau Radio menampilkan iklan dalam program mereka, ini 

diketahui sebagai TV atau radio komersil. Meskipun beberapa media memiliki 

cara yang berbeda dalam menawarkan hasil produknya, tapi mereka memiliki 

fungsi yang sama yang mana bertujuan untuk memberitahu dan 

mempengaruhi masyarakat. Dalam hal ini iklan membutuhkan berbagai jenis 

bahasa untuk mengkomunikasikan semua itu. Sebagaimana semua yang 

dihasilkan tidak akan bisa menjadi efektif bagi konsumen jika produsen tidak 

memberikan kualitas dan hasil pengkemasan secara baik. Sebuah 

pengkemasan seharusnya dirancang dengan baik karena ini membantu 

promosi dan pemasaran produk itu sendiri. Berdasarkan yang tersebut di atas, 
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sebuah iklan membutuhkan jenis bahasa yang baik untuk mengkomunikasikan 

dan memasarkannya. Penggunaan bahasa dalam sebuah iklan merupakan hal 

penting dalam sebuah produk marketing jadi, produsen akan berhati-hati 

dalam mengiklankan produknya. Produsen mencoba merealisasikan 

periklanan yang baik sehingga iklannya bisa diterima oleh seluruh lapisan 

masyarakat lebih mudah mengingat dan mengetahui iklan itu. 

Kosmetik dapat dikatakan menjadi sangat penting dalam kehidupan 

manusia sejak mereka tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Dalam 

penelitian ini peneliti ingin menganalisa implikatur percakapan yang terdapat 

dalam percakapan iklan produk kosmetik di televisi. Percakapan yang terjadi 

saat iklan produk kosmetik itu berlangsung sengaja dibuat produsen untuk 

menarik konsumen. Hal ini bisa kita lihat dalam contoh berikut: Iklan Produk 

Kosmetik MARINA 

X : Jadi cantik dan wajahmu itu lho, kok jadi lebih putih? 

Y : Ini kan berkat perawatan wajah MARINA UV White Face Care 

Percakapan di atas dilakukan oleh dua orang. Dalam percakapan 

tersebut Y telah membuktikan manfaat dari produk ini dan menginformasikan 

kepada X tentang hal tersebut. Tuturan Y tersebut menunjukkan bahwa Y 

menginformasikan atau memberitahukan kepada X bahwa yang membuat kulit 

wajahnya menjadi putih adalah berkat pemakaian MARINA UV White Face 

Care. Kajian Pragmatik tentang implikatur berkaitan erat dengan bahasa lisan. 

Bahasa lisan dipakai dalam membuat iklan yang ditayangkan di televisi 

ataupun di radio yang berupa tuturan bahasa.     
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Ini adalah sebuah alasan yang bagi para konsumen khususnya kaum 

perempuan untuk menggunakan produk kosmetik MARINA. Mereka akan 

tertarik untuk membeli pelembab produk MARINA karena mereka ingin 

memiliki kulit wajah yang putih. Dari penjelasan di atas, ini dapat dikatakan 

bahwa pesan implisit dalam percakapan iklan kosmetik akan mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu membeli sebuah produk. Peneliti 

memilih televisi karena banyaknya pilihan acara yang dikemas secara 

informatif, edukatif dan menghibur. Berdasarkan alasan di atas peneliti tertarik 

untuk meneliti “Implikatur Percakapan dan Daya Pragmatik pada Iklan 

Produk Kosmetik di Televisi ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, ada tiga masalah yang perlu dicari jawabannya. 

1. Bagaimana bentuk tuturan yang mengandung implikatur percakapan pada 

iklan produk kosmetik di televisi? 

2. Bagaimana implikatur percakapan yang terjadi pada iklan produk 

kosmetik di televisi? 

3. Bagaimana daya pragmatik  pada implikatur percakapan iklan produk 

kosmetik di televisi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Menemukan bentuk tuturan yang mengandung implikatur percakapan pada 

iklan produk kosmetik di televisi. 

2. Mendeskripsikan implikatur percakapan yang terjadi pada iklan produk 

kosmetik di televisi. 

3. Menemukan daya pragmatik pada implikatur percakapan iklan produk 

kosmetik di televisi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan hasil dengan 

baik, baik untuk peneliti yang akan datang, maupun untuk sumber 

pembelajaran selanjutnya, yaitu dapat mencapai tujuan secara optimal, 

menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat bermanfaat secara umum.  

1. Bagi Peneliti  

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan inspirasi bagi pembaca 

dan calon peneliti lain untuk melakukan penelitian. 

b. Menambah khasanah penelitian tentang bahasa khususnya mengenai 

implikatur percakapan dan pragmatik. 

c. Sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan penguasaan terhadap 

bentuk implikatur percakapan serta daya pragmatik pada implikatur 

percakapan iklan produk kosmetik. 
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2. Bagi Sumber Pembelajaran 

a. Sebagai sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bidang 

linguistik khususunya mengenai implikatur percakapan dalam 

pragmatik.  

b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pemikiran dalam 

menemukan ide-ide dalam penyampaian informasi sesuai ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mensistematiskan sebuah 

tulisan dalam sebuah penelitian. Adapun sistematika penulisan ini adalah 

sebagai berikut. Bab Pertama, merupakan  pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Selanjutnya, 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.  

 

 




