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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan 

yang sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, 

memberikan layanan serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam 

bentuk informasi yang persuasif (Wreight dalam Astuti, 2017). Iklan akan 

selalu ada, dimanapun, dan kapanpun dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk 

komunikasi yang menyampaikan pesan kepada pembaca melalui media massa. 

Efek yang diharapkan dari tuturan bahasa iklan, yaitu calon pembeli tertarik dan 

ingin menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. 

Kalimat sebagai wujud tuturan untuk berkomunikasi antar sesama 

manusia. Dalam berkomunikasi penutur memperhatikan kalimat yang hendak 

disampaikan agar mudah dipahami oleh pendengar. Sebuah iklan memiliki 

kadiah dalam penulisan kalimat. Salah satunya kalimat yang bersifat mengajak 

atau membujuk untuk meyakinkan pembaca supaya melakukan produk atau jasa 

yang diiklankan. Berbagai strategi diterapkan untuk menarik perhatian calon 

pembeli. Salah satunya membuat pertanyaan yang menarik dalam menulis iklan 

di surat kabar. Iklan bisa dimulai dengan kalimat yang dapat langsung mencuri 

perhatian calon pembeli misalnya, “Mau pasang iklan tapi malas gerak?” 

Kalimat tanya yang disisipkan dalam iklan termasuk strategi untuk menarik 

calon pembeli. 

Penelitian tentang kalimat tanya yang ada sekarang bukanlah hasil 

penelitian yang pertama, namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh penulis 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Fida Febriningsih (2013) yang berjudul 

“Kalimat Tanya dalam Acara Apa Kabar Indonesia TV One”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan terdapat empat bentuk kalimat tanya denganan variasi kalimat 

tanya yang digunakan dalam acara Apa Kabar Indonesia TV One yaitu (1) 

kalimat tanya dengan kata tanya yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, kapan, 

kenapa, mana, mengapa, berapa, dan bagaimana; (2) kalimat tanya dengan 
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intonasi tanya; (3) kalimat tanya dengan formatif tanya yaitu kan dan ya; (4) 

kalimat tanya dengan partikel –kah.  

Dalam penelitian tersebut penulis membahas bentuk-bentuk dan variasi-

variasi kalimat tanya dalam acara Apa Kabar Indonesia TV One. Acara tersebut 

mengadakan interaksi langsung dengan narasumber sehingga penggunaan 

kalimat tanya lebih ditonjolkan. Persamaan penelitian Fida Febriningsih dengan 

penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang kalimat tanya, 

sedangkan perbedaan penelitian Fida Febriningsih dengan penelitian yang 

dilakukan terletak pada sumber data yang digunakan, Fida Febriningsih 

menggunakan sumber data pada Acara Apa Kabar Indonesia TV One, 

sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan sumber datanya dalam 

surat kabar Solopos. 

Yang kedua, penelitian dari Ary Setyadi (2018) berjudul “Pemakaian 

Partikel kah dalam Kalimat Tanya”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 

partikel kah selalu menempel pada kata. Partikel kah dapat berpindah letak 

sesuai dengan unsur kalimat yang dijadikan pemfokusan. Kehadiran partikel 

kah dalam kalimat tanya tidak bersifat wajib. Persamaan penelitian Ary Setyadi 

dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menelaah kalimat tanya, 

sedangkan perbedaan penelitian Ary Setyadi dengan penelitian yang dilakukan 

terletak pada objek yang digunakan, penelitian Ary Setyadi menggunakan objek 

berupa partikel kah, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan objek 

berupa kalimat tanya pada iklan di epaper Solopos. 

Dari kedua sajian penelitian tersebut, belum ada penelitian yang 

membahas masalah kalimat tanya yang terdapat wacana iklan di surat kabar 

solopos secara lebih mendalam, maka penelitian terhadap kalimat tanya diteliti 

berdasarkan teori dan metode penelitian yang relevan. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti memilih judul “Kalimat Tanya dalam Wacana Iklan 

di E-paper Solopos sebagai Sumber Bahan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

kelas VIII”. Dengan alasan pada wacana iklan dalam e-paper Solopos terdapat 
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bermacam-macam jenis kalimat tanya sehingga penelitian ini bermaksud untuk 

menganalisis wujud kalimat tanya dan mengklasifikasinya. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yang dipecahkan. 

1. Kalimat tanya apa sajakah yang digunakan dalam teks iklan di E-Paper 

Solopos? 

2. Bagaimanakah makna kalimat tanya dalam teks iklan di E-Paper Solopos? 

3. Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan ajar 

pembelajaran bahasa Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut. 

1. Menentukan jenis kalimat tanya apa sajakah yang digunakan dalam teks 

iklan di E-Paper Solopos. 

2. Mendeskripsikan makna kalimat tanya dalam teks iklan di E-Paper Solopos. 

3. Merancang pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Peneltian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih keilmuan, terutama 

dalam dunia pendidikan, bahasa, serta pengajaran, baik secara teoretis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 
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Manfaat teoretis dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan keilmuan bagi pembaca mengenai wujud kalimat 

tanya sebagai bahan ajar pembelajaran dalam peningkatan karakter peserta 

didik. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi pendidik penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pada 

pembelajaran SMP kelas VIII semester ganjil mengenai teks iklan yakni 

pada Kompetensi Dasar (KD) 3.4 Menelaah pola penyajian dan 

kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga dan 

memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 

b) Bagi penulis atau peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi tambahan ketika akan melakukan penelitian yang 

sama, dengan objek dan subjek yang berbeda.  


