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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting bagi manusia.

Melalui bahasa manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain

untuk memenuhi segala kebutuhannya. Tidak dapat dibayangkan jika seandainya

tidak ada bahasa di dunia ini, mungkin tidak ada komunikasi antara manusia satu

dengan manusia lain. Oleh karena itu tidak berlebihan jika bahasa disebut sebagai

salah satu bagian dari kehidupan manusia yang mempunyai peranan penting.

Bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer yang dipergunakan oleh

suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri

(Kridalaksana, 2001:21). Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Chaer (2007:32)

yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang

digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi,

dan mengidentifikasi. Jadi, bahasa merupakan bunyi yang bersistem yang

digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi dan mendapatkan informasi

maupun mengidentifikasikan diri. Namun, terkadang informasi yang di ujarkan

oleh komunikator memiliki maksud terselubung. Oleh karena itu, setiap manusia

harus memahami maksud dan makna tuturan yang diucapkan oleh lawan tuturnya.

Dalam tuturan tidak hanya sekedar mengerti apa yang telah diujarkan oleh si

penutur, tetapi juga konteks yang digunakan dalam ujaran tersebut harus

dipahami. Namun hal demikian, penggunaan bahasa yang menyalahi struktur pun

faktanya tidak menyalahi kaidah komunikasi yang efektif dan efisien. Kondisi
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inilah yang mendorong adanya kajian bahasa yang tidak hanya berkaitan pada

tataran struktur/formal saja, melainkan suatu kajian bahasa yang lebih besar dari

itu, yakni kajian bahasa yang berhubungan dengan penggunaannya sesuai kondisi

dan konteks kebahasaan yang ada. inilah yang dinamakan kajian pragmatik.

Salah satu kajian bahasa yang dapat menampung penggunaan bahasa

yang “keluar” dari kaidah struktural bahasanya, dan mengedepankan konteks

penggunaannya, adalah kajian pragmatik dan analisis wacana. Dalam kajiannya,

kedua bidang kajian ini mengedepankan aspek kebahasaann yang berkaitan

dengan aspek luar dari bahasa itu sendiri. hal itu bisa berupa kondisi sosial,

politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya yang berpengaruh terhadap penggunaan

bahasa itu sendiri. Inilah yang dinamakan konteks bahasa. Kajian ini sangat sering

kita temukan pada praktik-praktik komunikasi sehari-hari atau percakapan antara

penutur dan petutur.

Dalam penerapan bahasa politik perlu adanya sarana atau alat yang

mencakup semua latar belakang yang terdapat di masyarakat, serta efektif dalam

melancarkan bahasa politik tersebut. Salah satu bentuk sarana atau alat dalam

berpolitik adalah media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik.

Pada praktiknya media massa berfungsi memberikan informasi-informasi yang

berkembang saat ini. Selain berfungsi sebagai media informasi, media massa juga

berfungsi sebagai promosi partai-partai politik dalam memperluas pengaruhnya

melalui iklan kampanye.

Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki peran, fungsi, dan kegunaan

yang begitu kompleks dalam kehidupan manusia. Bahasa mempunyai fungsi yang

penting bagi manusia terutama fungsi komunikatif. Dalam kehidupan
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sehari-harinya, manusia selalu menggunakan bahasa dalam berbagai bentuk guna

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berkomunikasi manusia dapat memenuhi

keinginannya sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan untuk menyatakan

pikiran dan pendapatnya serta bekerja sama. Bahasa sebagai alat komunikasi

memiliki peran, fungsi, dan kegunaan yang begitu kompleks dalam kehidupan

manusia. Salah satu peran, fungsi, dan kegunaannya tersebut sering kita jumpai

dalam ranah politik. Thomas & Wareing (2007:52-53) berpendapat bahwa politik

selalu berhubungan dengan kekuasaan, termasuk usaha menjadi penguasa yang

bisa dilakukan dengan kekerasan atau bahasa (membujuk agar masyarakat secara

sukarela memilih menjadi penguasa). Cara yang kedua merupakan cara yang

paling efektif saat ini, sehingga bahasa sangat tepat digunakan untuk mencapai

tujuan-tujuan politik untuk mendapatkan kekuasaan (Jones & Wareing dalam

Thomas & Wareing, 2007:49). Dengan kata lain, bahasa digunakan sebagai media

persuasif atau mempengaruhi pikiran seseorang agar mau mendukung politikus

tersebut. hal tersebut dapat ditemukan pada pidato kampanye atau politik,

slogan-slogan parpol, spanduk kampanye, dan media-media lainnya termasuk

baliho politik.

Menjelang pemilu, khususnya pemilu Legislatif (pileg) di seluruh kota

indonesia banyak di jumpai pemasangan iklan dari calon Legislatif (caleg) dari

berbagai partai Politik (parpol). Iklan yang di sebarkan di mana-mana itu adalah

salah satu aktivitas berpromosi yang dilakukan parpol/caleg untuk menarik

perhatian masyarakat pemilih atau konstituen. Setiap partai selalu berusaha

menemukan cara paling efektif untuk merekrut sebanyak-banyaknya konstituen.

Salah satu cara untuk merekrut konstituen tersebut yaitu melalui pesan-pesan
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dalam iklan dari para kandidat. Pesan-pesan tersebut pun bermacam-macam baik

bentuknya maupun medianya. Media iklanlah yang dirasa paling tepat dan yang

banyak dipilih para kandidat. Iklan menurut (KBBI) kamus besar bahasa

Indonesia (2005:412) merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk

khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan atau

pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa yang dijual, dipasang

di dalam media massa atau di tempat umum. Media iklan yang digunakan para

caleg antara lain media cetak, media elektronik dan media luar ruang. Media yang

di pakai dalam penelitian ini adalah media luar ruang, seperti poster, spanduk,

baliho, selebaran, yang berukuran kecil hingga berukuran paling besar yang

terpasang di pinggir jalan dan tempat-tempat umum, agar dapat terbaca oleh

masyarakat. Karena baliho ini dirasa paling tepat untuk menarik perhatian

masyarakat arus bawah, dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat arus

bawah seperti tani, guru, pekerja pabrik, sopir, kuli bangunan dll. Mereka adalah

komponen yang aktifitasnya sehari-hari menggunakan jalan.

Pesan dalam suatu iklan memiliki tujuan informatif dan persuasif, yaitu

memberikan informasi sekaligus mempengaruhi masyarakat. Baliho dipilih oleh

para kandidat karena dalam pembuatannya sangatlah mudah dan lebih sering

dipandang orang untuk dapat dipahami. Begitupun bahasa dalam iklan yang

berupa implikatur dibuat semenarik mungkin tanpa melupakan kaidah kebahasaan

yang ada. Implikatur dapat di pelajari dalam bidang pragmatik.

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa iklan politik mempunyai

peranan penting dalam kesuksesan calon Legislatif/DPRD Kabupaten Bojonegoro

tahun 2019. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikatur
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percakapan yang terdapat pada baliho bakal calon Legislatif/DPRD di Kabupaten

Bojonegoro tahun 2019. Khususnya dalam pemilihan bakal calon

Legislatif/DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk iklan politik (baliho) dari

segi kebahasaannya yang dideskripsikan dalam implikatur yang membentuk

sebuah peristiwa kebahasaan maka peneliti membutuhkan pendekatan-pendakatan

kusus dalam penelitian ini, karena penelitian ini memberikan kerangka kerja

untuk menganalisis wujud implikatur dalam wacana tulis pada baliho calon

Legislatif/DPRD, maka penelitian ini dikaji melalui pendekatan pragmatik dan

memfokuskan pada analisis teori implikatur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah bentuk implikatur yang terdapat dalam Baliho bakal calon

Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019?

2. Bagaimanakah tujuan implikatur dalam Baliho bakal calon

Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019?

3. Dapatkah analisis implikatur Baliho bakal calon Legislatif/DPRD

dihubungkan dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan bentuk implikatur yang terdapat dalam

Baliho bakal calon Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun

2019.
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2. Menjelaskan dan mendeskripsikan tujuan implikatur yang terdapat dalam

Baliho bakal calon Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun

2019.

3. Menjelaskan dan mendeskripsikan hubungan implikatur dalam iklan

politik (baliho) dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca mengenai

penelitian ini baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang

Implikatur. Selain itu penelitian ini di harapkan juga dapat menghasilkan deskripsi

mengenai bentuk dan pengaruh Implikatur  yang sasarannya adalah iklan politik,

serta memberi informasi pembaca pada umumnya dan diharapkan dapat menjadi

pedoman-pedoman untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

a) Bagi mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi

dalam mata kuliah analisis wacana bagi mahasiswa pendidikan bahasa

dan sastra Indonesia fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni.

b) Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

pengayaan dan pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia

kelas VIII.
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c) Bagi masyarkat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat

mengenai implikatur yang terdapat pada baliho.

d) Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat memberi peluang bagi peneliti bahasa selanjutnya

agar meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang analisis wacana

pragmatik terutama analisis implikatur dan diharapkan dapat

menginspirasi peneliti selanjutnya untuk mengkaji bahasa pragmatik

lebih dalam.

E. Definisi Operasional

1. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh

para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan

mengidentifikasi.

2. Iklan politik (baliho) adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk

khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan atau

pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa yang dijual,

dipasang di dalam media massa atau di tempat umum yang berukuran

kecil sampai yang berukuran besar.

3. Pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara bahasa dengan

konteks yang menjadi dasar dari penjelasan tentang pemahaman bahasa.

4. Implikatur adalah maksud yang terkandung di dalam ujaran yang di

sampaikan secara tidak langsung tanpa melupakan kaidah kebahasaan

yang ada.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hakikat Wacana

Para ahli bahasa umumnya berpendapat sama tentang wacana dalam hal

satuan bahasa yang terlengkap (utuh), tetapi dalam hal lain ada perbedaannya.

Perbedaannya terletak pada wacana sebagai unsur gramatikal tertinggi yang

direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh dengan amanat lengkap dan

dengan koherensi serta kohesi tinggi. Sebenarnya, wacana utuh harus

dipertimbangkan dari segi isi (informasi) yang koheren, sedangkan kohesif

dipertimbangkan dari keutuhan unsur pendukung (bentuk).

Pemahaman bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap dan

merupakan satuan tertinggi dalam hierarki gramatikal, adalah pemahaman yang

berasal dari pernyataan, wacana (discourse) adalah satuan bahasa terlengkap,

dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar.

Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh berupa novel, buku,

seriensiklopedia, paragraf, kalimat atau kata yang membawa amanat yang

lengkap, dijelaskan bahwa wujud wacana dapat dilihat dari segi tataran bahasa,

mulai dari tataran yang terkecil “kata” dapat memuat makna yang utuh, dilihat

dari informasi yang didukungnya.

1. Pengertian Wacana

Secara etimologi wacana berasal dari bahasa Latin discursus yang

bermakna ‘lari kian kemari’. Makna discursus terbentuk dari dua kata yaitu Dis

yang berarti ‘dari dalam arah yang berbeda’ dan currere yang berarti ‘lari’. Dalam
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kamus Webster wacana berarti, komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi

ide-ide atau gagasan-gagasan, konversasi atau percakapan. Komunikasi secara

umum, terutama sebagai suatu subjek studi atau pokok telaah. Risalah tulisan;

disertai formal kuliah; ceramah; khotbah (Webster dalam Tarigan, 2009:22).

Kata wacana banyak digunakan oleh beberapa bidang ilmu pengetahuan

mulai dari ilmu bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra, dan

sebagainya. Namun demikian, secara spesifik pengertian, definisi, dan batasan

istilah wacana sangat beragam. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan lingkup

dan disiplin ilmu yang memaknai istilah wacana tersebut. James Deese dalam

karyanya thought into speech: the psychology of a language (2009:72) seperti

dikutip oleh Henry Guntur Tarigan (2009:25) menyatakan bahwa wacana adalah

seperangkat preposisi yang saling berhubungan untuk menghasilkan sesuai

penutur  rasa kepaduan atau rasa kohesi bagi penyimak atau pembaca. Kohesi atau

kepaduan itu sendiri harus muncul dari isi wacana, tetapi banyak sekali rasa

kepaduan yang dirasakan oleh penyimak atau pembaca harus muncul dari cara

pengutaraan yaitu pengutaraan wacana itu.

Berdasarkan batasan tersebut dapat diketahui bahwa sebuah wacana

menurut (Deese dalam Sumarlan dkk, 2009:6) harus memenuhi syarat bahwa

seperangkat proposisi, yaitu konfigurasi makna yang menjelaskan isi komunikasi

dari pembicara. Isi komunikasi itu harus saling berhubungan, artinya antara

proposisi yang satu dengan proposisi yang lain saling berkaitan. Keterkaitan

antara proposisi itu menghasilkan rasa kepaduan, baik kepaduan bentuk maupun

kepaduan makna.
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Wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas

kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan

yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis

(Tarigan,2009:26). Sedangkan Chaer (2007:267) menyatakan bahwa wacana

adalah satuan bahasa yang lengkap yang didalamnya terdapat konsep, gagasan,

pikiran, atau ide yang utuh yang bisa di pahami pembaca atau pendengar.

Kemudian (Webster dalam Mulyana, 2005:130) memperluas makna wacana

berkaitan dengan kata, kalimat atau ungkapan  komunikatif, baik secara lisan atau

tertulis. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat (Mulyana dalam Djajasudarma,

2006:3) wacana adalah kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi

yang satu dengan proposisi yang lain dan membentuk satu kesatuan. Jadi dapat

disimpulkan bahwa wacana adalah satuan bahasa tertinggi dan terlengkap di atas

klausa atau kalimat yang di dalamnya mempunyai satu kesatuan yang utuh.

2. Jenis wacana

Dalam berbagai kepustakaan disebutkan berbagai jenis wacana sesuai

sudut pandang dari mana wacana itu dilihat, pertama-tama dilihat adanya wacana

lisan dan wacana tulis berkenaan dengan saranannya, yaitu bahasa lisan atau

bahasa tulis. Kemudian ada pembagian wacana prosa dan wacana puisi dilihat dari

penggunaan bahasa apakah dalam bentuk uraian ataukah bentuk puitik.

Selanjutnya, wacana prosa ini dilihat dari penyampaian isinya dibedakan lagi

menjadi wacana narasi, wacana eksposisi, wacana persuasi, dan wacana

argumentasi (Chaer, 2007:273). Wacana narasi bersifat menceritakan sesuatu

topik atau hal, wacana eksposisi bersifat memaparkan topik atau fakta, wacana
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persuasi bersifat mengajak, menganjurkan atau melarang, dan wacana

argumentasi bersifat memberi argumen atau alasan terhadap suatu hal.

Sedangkan menurut Tarigan (2009:51) wacana dapat diklasifikasikan

dengan berbagai cara, tergantung dari sudut pandang kita; antara lain:

a. Berdasarkan tertulis atau tidaknya wacana

1) Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis,

melalui media tulis

2) Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan,

melalui media lisan.

b. Berdasarkan langsung atau tidaknya pengungkapan wacana

1) Wacana langsung adalah kutipan wacana yang sebenarnya dibatasi

oleh intonasi atau pengtuasi

2) Wacana tidak langsung adalah pengungkapan kembali wacana

tanpa mengutip harfiah kata-kata yang dipakai oleh pembicara

dengan mempergunakan konstruksi gramatikal atau kata tertentu,

antara lain dengan klausa subordinatif, kata “bahwa” dan

sebagainya. (Kridalaksana dalam Tarigan, 2009:55-56)

c. Berdasarkan penuturan wacana

1) Wacana pembeberan adalah wacana yang tidak mementingkan

waktu dan penutur, berorientasi pada pokok pembicaraan, dan

bagian-bagiannya diikat secara logis.

2) Wacana penuturan adalah wacana yang mementingkan urutan

waktu, dituturkan oleh persona pertama atau ketiga dalam waktu
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tertentu, berorientasi pada pelaku, dan seluruh bagiannya diikat

oleh kronologi. (Kridalaksana dalam Tarigan, 1987:56)

3. Struktur Wacana

Menurut (Tarigan, 2009:26) dalam batasan wacana terdapat frase yang

berbunyi “satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi diatas kalimat atau klausa”.

Hal ini menyatakan bahwa satua-satuan bahasa secara linguistik mempunyai

urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka urutan tersebut adalah

sebagai berikut: (a)Fonem; (b)Morfem; (c)Kata; (d)Frase; (e)Klausa; (f)Kalimat;

(g) Wacana. (Tarigan, 2009:26)

Konsep sruktur pun tidak dapat ditegaskan secara bebas atau lepas dari

konsep sistem: sistem pilihan berbagai ragam tersedia dalam berbagai tempat

dalam struktur (Stubs dalam Tarigan, 2009:29). Wacana merupakan segmen dari

teks yang mempunyai kesatuan erat dengannya. Kohesi atau kepaduan terdapat

dalam kesatuan itu justru merupakan hasil dari berbagai ciri. Akan tetapi,

kesatuan itu sendiri berakar dari sesuatu yang sangat sederhana: wacana

melibatkan topik tunggal. Teks yang tidak memenuhi persyaratan ini akan selalu

kehilangan tujuan atau bagian akhir bagi beberapa segmen. Oleh karena itu,

wacana sering kali kehilangan bagian akhir, maka lebih baik kita katakan bahwa

wacana nyata (real discourse) hanya mengingkan dan taat pada satu topik saja.

Kesatuan dapat dibuat atau diciptakan oleh pembaca yang bijaksana.

Singkatnya, koherensi teks tergantung pada kemampuan pengarang dan pembaca

memahami teks itu. Pada dasarnya unit wacana merupakan unit alamiah dengan

awal dan akhir, atau permulaan dan penutup yang nyata, dan sejumlah struktur
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internal. Dengan kata lain, unit wacana mempunyai struktur internal yang

diorganisasi oleh sejumlah prinsip-prinsip formal dan kultural, termasuk dalam

urutan kala, struktur pohon, dan seluruh jaringan asumsi-asumsi sosial mengenai

bagaimana caranya hal-hal itu ada dan harus ada.

4. Pengertian Analisis Wacana

Analisis wacana menurut (Soesono dalam Murdiana, 2015:10) adalah

cabang ilmu bahasa yang dikembangkan untuk menganalisis suatu unit bahasa

yang lebih besar dari kalimat. Menurut (Cahyono dalam Murdiana, 2015:10)

analisis wacana membahas bagaimana pemakai bahasa mencerna apa yang di tulis

oleh para penulis dalam buku-buku teks, memahami apa yang disampaikan

penyapa secara lisan, dalam percakapan, atau mengenal wacana secara koheren

dan tidak koheren, dan berhasil berperan serta dalam kegiatan yang disebut

percakapan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat (Soeseno dkk dalam

Murdiana, 2015:10) yang menyatakan bahwa analisis wacana berusaha mencapai

makna yang persis sama atau paling tidak sama dekat dengan makna yang

dimaksud oleh pembicara dalam wacana lisan, atau oleh penulis dalam wacana

tulis.

Jadi, analisis wacana adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mengkaji

satuan-satuan kebahasaan yang lebih besar dari kalimat seperti percakapan atau

teks tertulis baik wacana lisan maupun wacana tulis, keduanya termasuk objek

kajian analisis wacana
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5. Pragmatik Dan Analisis Wacana

Masyarakat wacana adalah masyarakat yang terkait oleh penulis-pembaca

(dengan upaya wacana tulis), lain halnya dengan masyarakat tutur (speech

community) yang terikat pembicara-penyimak (dengan upaya wacana lisan)

didalam sosiolinguistik. Baik masyarakat wacana maupun masyarakat tutur

memiliki media, kelompok, dan struktur yang berbeda, yaitu :

a. Masyarakat wacana memiliki media tulis, kelompok sosioretorik, dan

struktur sentrifugal

b. Masyarakat tutur memiliki media lisan, kelompok sosiolinguistik, dan

struktur sentripetal (Setiawan, 2012:67)

Media merupakan sarana dalam jalur komunikasi. Sarana sebagai upaya

dalam masyarakat tutur berupa berbicara-menyimak, sedangkan didalam

masyarakat wacana berupa menulis-membaca. Sarana bagi masyarakat wacana

berfungsi sebagai pengawet (tulisan) yang dapat disimpan dan diwariskan secara

turun-temurun. Sarana dalam masyarakat tutur sulit diawetkan karena terikat

ruang dan waktu (berlaku pada saat tertentu saat ujaran terjadi).

Konsep masyarakat wacana dan masyarakat tutur dilihat dari kepentingan

yang berbeda, yakni antara kelompok sosiolinguistik sosioretorik. Dalam

masyarakat sosiolinguistik, kepentingan komunikatif kelompok (berupa sosialisasi

atau solidaritas kelompok) dapat diamati melalui pengembangan dan pemilihan

wacana melalui ciri-cirinya. Factor social dalam perilaku kebahasan (linguistik).

Pada masyarakat sosioretorik, penentunya adalah faktor perilaku kebahasan

(linguistik).
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Struktur masyarakat wacana berhubungan satu sama lain dengan susunan

masyarakat. Masyarakat tutur bersifat sentripetal, cenderung menyerap anggota

masyarakat ke dalam struktur yang umum. Masyarakat wacana bersifat

sentrifugal, cenderung memisahkan anggota-anggotanya ke dalam

kelompok-kelompok (bahasa yang digunakan berdasarkan pekerjaan atau minat

khusus). Masyarakat wacana dapat terikat secara lokal, nasional, dan

internasional. Masyarakat wacana (baik tutur maupun wacana) yang melibatkan

penulis-pembaca (masyarakat wacana tulis) dan pembicara-penyimak memiliki

hubungan dengan pragmatik. Pragmatik memiliki hubungan dengan wacana

melalui bahasa dan konteks. Dalam hal ini, kita dapat membedakan antara tiga hal

yang selalu berhubungan, yakni sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis

merupakan hubungan antar unsur, semantik adalah makna, baik dari setiap unsur

maupun makna antar hubungan (pertimbangkan makna leksikal dan gramatikal);

dan pragmatik yang berhubungan dengan hasil ujaran (pembicara-pendengar dan

atau penulis-pembaca).

Keunggulan wacana dapat dipertimbangkan melalui hubungan gramatikal,

semantik, dan leksikal, pragmatik mencakup deiktik (misalnya, sebutan

kehormatan atau honorifiks), praduga (presupposition) dan tindak tutur (speech

acts). Berdasarkan unsur-unsur itu, pragmatik mengkaji ujaran yang tidak dapat

dijelaskan melalui referensi langsung pada pengungkapan ujaran. Pragmatik

mencakup studi interaksi antara pengetahuan kebahasaan dan dasar pengetahuan

tentang dunia yang dimiliki oleh pendengar atau pembaca. Studi ini melibatkan

unsur interpretatif yang mengarah pada studi tentang keseluruhan pengetahuan

dan keyakinan akan konteks.
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Menurut (Rahardi, 2005:51) konteks dapat mencangkup aspek-aspek

tuturan yang relevan baik secara fisik maupun nonfisik. Konteks dapat pula

diartikan sebagai semua latar belakang pengetahuan yang diasumsikan sama-sama

dimiliki penutur dan mitra tutur serta yang didukung interpretasi mitra tutur atas

apa yang dimaksudkan penutur itu di dalam proses  bertutur. Berdasarkan hal itu,

(Dell Hymes dalam Chaer dan Agustina, 2010:48-49) mengemukakan

unsur-unsur konteks menjadi akronim Speaking. Akronim ini dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Setting and scene, berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung,

sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu serta situasi

pikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi yang berbeda dapat

menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda.

2. Parcipants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa

pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa atau pengirim dan

penerima (pesan).

3. Ends, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturannya. Peristiwa tutur

yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu

kasus perkara, namun para partisipan di dalam peristiwa tutur tidak

mempunyai tujuan yang berbeda.

4. Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan sisi ujaran. Bentuk ujaran

ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana

penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik

pembicara.
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5. Key, mengacu pada nada, cara, dan semangat dimana suatu pesan

disampaikan baik dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat,

dengan sombong, dengan mengejek, dan sebaginya.

6. Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur

lisan, tertulis, melalui telegraf atau telefon. Instrumentalities ini juga

mengacu pada kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialek, fragam,

atau  register.

7. Norms, mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi.

8. Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi,

pepatah, doa, dan  sebagainya.

Konsep konteks mencakup pula dunia sosial dan psikologis yang

dimanfaatkan oleh pemakai bahasa. Hal tersebut melibatkan keyakinan dan

praduga pemakai bahasa terhadap latar temporal, sosial, spasial, aksi (verbal dan

nonverbal) secara tingkat pengetahuan dan kepedulian dalam interaksi sosial

(pertimbangkan dengan wacana yang tekstual dan situasional).

B. Hakikat Pragmatik

Linguistik sebagai ilmu bahasa memiliki berbagai cabang. Cabang-cabang

itu diantaranya adalah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik.

Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk beluk bunyi-bunyi

bahasa. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk beluk

morfem dan penggabungannya untuk membentuk satuan lingual yang disebut kata

polimorfemik. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji penggabungan
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satuan-satuan lingual yang berupa kata untuk membentuk satuan kebahasaan yang

lebih besar seperti frasa, klausa, kalimat dan wacana.

Semantik adalah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna satuan

lingual, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Makna leksikal adalah

makna unit yang terkecil yang disebut leksem, sedangkan makna gramatikal

berbeda dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang mempelajari

struktur bahasa secara internal.

Pragmatik adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang

makna tuturan atau kata yang diujarkan baik secara tulis maupun lisan. Sebagai

akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang

dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah

dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Pragmatik adalah

studi tentang maksud penutur. Tipe studi ini perlu melibatkan penafsiran tentang

apa yang dimaksudkan orang di dalam suatu konteks khusus dan bagaimana

konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan. Diperlukan suatu

pertimbangan tentang bagaimana cara penutur mengatur apa yang ingin mereka

katakan yang disesuaikan dengan orang yang mereka ajak bicara, dimana, kapan,

dan dalam keadaan apa. Pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual.

Pendekatan ini juga perlu menyelidiki bagaimana cara pendengar dapat

menyimpulkan tentang apa yang ditukarkan agar dapat sampai pada suatu

interpretasi makna yang dimaksudkan oleh penutur, tipe studi ini menggali betapa

banyak sesuatu yang tidak dikatakan ternyata menjadi bagian yang disampaikan.

Kita boleh mengatakan bahwa studi ini adalah studi pencarian makna yang
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tersamar, pragmatik adalah studi tentang bagaimana agar lebih banyak yang

disampaikan daripada yang dituturkan. Pandagan ini kemudian menimbulkan

pernyataan tentang apa yang menentukan pilihan antara yang dituturkan dengan

yang tidak dituturkan. Jawaban yang mendasar terikat pada gagasan jarak

keakraban, baik keakraban fisik, sosial, atau konseptual, menyiratkan adanya

pengalaman yang sama. Pada asumsi tentang seberapa dekat atau jauhnya jarak

pendengar, penutur menentukan seberapa banyak kebutuhan yang dituturkan.

Pragmatik adalah studi tentang ungkapan dari jarak sebuah hubungan. Untuk

memperoleh gambaran yang lebih jelas, ada baiknya kita melihat pengertian

prgmatik dari berbagai sumber.

1. Pengertian pragmatik

Menurut (Leech dalam Wijana dan Rohmadi, 2011:5) pragmatik sebagai

ilmu cabang bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa berintegasi dengan tata

bahasa yang terdiri atas fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik dan semantik.

Seperti dilihat dalam diagram berikut:

Fonologi

Morfologi

Sintaksis

Pragmatik

Semantik

Diagram 2.1 ilmu bahasa

Linguistik sebagai ilmu bahasa memiliki bermacam-macam cabang

bahasa. Salah satu cabang bahasanya adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang
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ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana

satuan kebahasaan itu digunakan didalam komunikasi (Wijana dan Rohmadi,

2011:4).

Di Indonesia konsep pragmatik ini baru diperkenalkan pertama kali dalam

kurikulum bidang studi bahasa Indonesia (Kurikulum 1984) yang diterbitkan oleh

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut (Levinson dalam Rohmadi,

2011:4-5) dalam bukunya yang berjudul ‘Pragmatik’ memberikan beberapa

batasan tentang pragmatik. Beberapa batasan yang ditemukan Levinson, antara

lain menjelaskan bahwa “Pragmatik ialah kajian hubungan antara bahasa dan

konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa”. Dengan kata lain untuk

memahami pemakaian bahasa perlu juga memahami pola konteks yang mewadahi

pemakaian bahasa tersebut. Sedangkan menurut (Yule, 2006:5) pragmatik adalah

studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai

bentuk-bentuk itu. Pragmatik adalah studi bahasa yang mendasarkan pijakan

analisisnya pada konteks (Rahardi, 2005:50). Selanjutnya (Levinson dalam

Rahardi, 2005:48) mendefinisikan pragmatik adalah studi bahasa yang

mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya.

Tarigan (2009:31) menjelaskan pragmatik adalah telaah mengenai segala

aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik, atau dengan perkataan

lain: memperbincangkan segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan

secara tuntas oleh referensi langsung kepada kondisi-kondisi kebenaran kalimat

yang diucapkan. Dengan demikian, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang

mengkaji hubungan antara bahasa dan konteks, dimana komunikasi yang baik dan
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benar diperlukan agar pesan yang dimaksud penutur dapat ditangkap oleh lawan

tutur.

2. Implikatur

Implikatur adalah ujaran atau pernyataan yang menyiratkan sesuatu yang

berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Pemahaman terhadap implikatur

akan lebih mudah, jika penulis atau penutur dan pembaca atau lawan tutur telah

berbagi pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan yang dimaksud disini adalah

pengetahuan dan pengalaman tentang berbagai konteks tuturan yang melingkupi

kalimat yang dilontarkan oleh penulis (Wijana dan Rohmadi, 2011:23).

Pembaca tidak akan memahami dan menangkap maksud penulis yang

terimplikasi atau tersirat dari tuturan penulis jika memanfaatkan pengetahuan dan

pengalamannya tentang dunia sekitarnya. Hal itu akan sangat membantu pembaca

dalam memahami maksud penulis yang tersirat.

Istilah implikatur di pakai oleh Grice, untuk menerangkan apa yang

mungkin diartikan, disarankan atau dimaksudkan oleh penutur, yang berbeda

dengan apa yang sebenarnya di kaitkan oleh penutur (Grice dalam Brown dan

Yule, 1996:31). Sedangkan menurut (Yule, 2006:62) Implikatur adalah contoh

utama dari banyaknya informasi yang disampaikan dari pada yang dikatakan.

Supaya implikatur-implikatur tersebut dapat ditafsirkan maka beberapa prinsip

kerjasama dasar harus lebih dini diasumsikan dalam pelaksanaannya. Jadi,

implikatur adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang

sebenarnya dimaksudkan oleh penutur. Grice dalam artikelnya yang berjudul logic
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and conversation mengemukakan bahwa sebuah tutur dapat mengimplikasikan

preposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan bersangkutan.

Preposisi yang di implikasikan itu disebut implikatur (implicature)

(Wijana dan Rohmadi, 2011:38). Karena implikatur bukan merupakan bagian

tuturan yang mengimplikasikannya, hubungan kedua preposisi itu bukan

merupakan konsekuensi mutlak (necessary consequence). Lebih jelasnya dapat

diperhatikan wacana (A) dan (B) berikut:

(A) +  Ali sekarang memelihara kucing .

- Hati-hati menyimpan daging

(B) + Ani dimana, ton?

- Tati di rumah wawan.

Tuturan (-) dalam (A) bukan merupakan bagian dari tuturan (+). Tuturan

(+) muncul akibat inferensi yang didasari oleh latar belakang pengetahuan tentang

kucing dengan segala sifatnya. Adapun salah satu sifatnya adalah senang makan

daging. Demikian pula, tuturan (-) dalam (B) bukan merupakan bagian dari

tuturan (+). Tuturan (-) muncul akibat inferensi yang didasari latar belakang

pengetahuan tentang ani. Ani adalah teman akrab tati, kalau tati di sana, tentu ani

ada pula disana.

Tuturan (-) dalam (A) dan (B) bukan merupakan bagian dari tuturan (+)

karena masih memungkinkan membuat (C) dan (D) seperti terbukti di bawah ini:

(C) walaupun Ali sekarang memelihara kucing, tetapi kita tidak perlu

hati-hati menyimpan daging.
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(D) walaupun tati ada di sana, ani tidak ada di sana.

Mungkinnya (C) dan (D) berdiri sebagai kalimat yang gramatikal atau

berterima karena secara semantris tuturan (-) dan (+) dalam (A) dan (B) tidak ada

keterkaitan. Kebertrimaan (C) dan (D) bila dihubungkan dengan tuturan (+)

dalam (A) dan (B) mungkin karena kucing ali selalu ada di dalam rumah, atau ali

sangat rajin memberi makan kucingnya, hubungan ani dan tati tidak seerat dulu

lagi, dan sebagainya.

Dengan tidak adanya keterkaitan semantis antara suatu tuturan dengan

yang diimplikasikan, maka dapat diperkirakan bahwa sebuah tuturan akan

memungkinkan menimbulkan implikatur yang tidak terbatas jumlahnya. Dalam

contoh (E), (F), dan (G)  berikut terlihat bahwa tuturan (+) “Bambang datang”

memungkinkan memunculkan reaksi yang bermacam-macam “rokoknya

disembunyikan”, “aku kan pergi”, dan “kamarnya dibersihan “. Masing-masing

reaksi ini memunculkan implikasi yang berbeda-beda.

(E) + bambang datang

- rokoknya disembunyikan

(F) + bambang datang

- aku akan pergi

(G) + bambang datang

- kamarnya dibersihkan

Jawaban (-) dalam (E) mungkin mengimplikasikan bahwa bambang adalah

perokok, tetapi ia tidak pernah membeli rokok. Merokok kalau ada yang memberi
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dan tidak pernah memberi temaannya, dan sebagainya.Jawaban (-) dalam (F)

mungkin mengimplikasikan bahwa (-) tidak senang dengan bambang.Akhirnya

jawaban (-) dalam (G) megimplikasikan bahwa bambang adalah seorang

pembersih. Ia akan marah-marah melihat sesuatu yang kotor.

Penggunaan kata mungkin dalam menafsirkan implikatur yang

ditimbulkan oleh sesuatu tuturan tidak dihindarkan sifatnya sehubungan dengan

banyaknya kemungkinan implikasi yang melandasi kontribusi (-) dalam (E), (F),

dan (G).

3. Jenis-jenis Implikatur

Menurut (Grice dalam Rohmadi, 2011:60), implikatur dibedakan menjadi

dua, diantaranya yakni sebagai berikut:

1) Implikatur konvensional

Implikatur konvensional adalah makna suatu ujaran yang secara

konvensional atau secara umum diterima oleh masyarakat (Siswo dalam

Rohmadi, 2011:60).

Contoh: Sebagai orang jawa tentunya ia akan bertindak dengan sopan,

penuh pengertian, dan tidak suka menonjolkan diri.

kalimat tersebut memiliki implikasi bahwa hubungan seperti itu ada.

Kalau orang Jawa terkenal dengan sopan, pengertian, dan pemalu.

Implikatur konvensional ini sering disebut dengan prinsip kerjasama,

dan pada prakteknya prinsip ini berpegang pada empat maksim yang

dikemukakan oleh Grice, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas,

maksim relevansi, dan pelaksanaan atau cara.



25

b. Implikatur konversasional/nonkonvensional

implikatur konversasional adalah tindak ilokusi yangimplikasi

pragmatiknya diambil dari prinsip-prinsip percakapan (Handono,

2017:253-266). Dengan kata lain, implikatur konversasional adalah

ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya

(Rohmadi, 2011:60). Implikatur konversasional inilah yang disebut

implikatur. Sebagai contoh,seorang ibu yang menyuruh anak gadisnya

untuk membuatkan minum ayahnya di implikasikan sebagai berikut:

1. Yul, air yang direbus didapur sudah mendidih.

2. Ya bu, bapak kopi atau susu?

Dari ilustrasi diatas informasi yang diberikan ibu kepada anaknya

sekaligus menyiratkan perintah untuk membuatkan minum ayahnya,

dan sang anak dapat mengerti implikasi yang diberikan oleh ibunya.

Menurut Rani dalam Hernita (2014:32) Implikatur juga dapat

dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan bentuk

eksplikaturnya. Pertama, implikatur berupa makna tersirat dari sebuah

ujaran (between the line). Kedua, implikatur berupa makna yang

tersorot dari sebuah ujaran (beyond the line). Berdasarkan bentuk

eksplikatur, implikatur ada yang tersirat diantara ujaran dan juga ada

yang tersorot di luar ujaran.

Contoh : A: “Tenggorokanku kering, butuh yang segar-segar nih.”

B: “Hmm, kita ke warung jus dan es buah saja.”
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Implikatur A mengajak, meminta, mengambilkan, atau membelikan

minuman yang segar untuk menghilangkan dahaga. Implikatur B

merupakan implikatur yang tersorot dan maknanya sebagai lanjutan

dari makna yang tersirat. Implikatur yang tersirat dari A menyatakan

bahwa dia kehausan. Oleh sebab itu A mengajak atau meminta sesuatu

kepada B untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga. Ujaran dan

reaksi yang diberikan oleh B cukup mengena sehingga terlihat sebagai

wacana yang padu.

C. Pengertian Iklan

Periklanan ditinjau dari suatu konteks merupakan sarana komunikasi

antara produsen dan konsumen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2005:412) iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk

khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang dijual, dipasang di dalam

media massa atau di tempat umum. Menurut (Kasali dalam Murdiana. 2015:22)

iklan adalah bagian dari promosi (promotion) dan bauran promosi adalah bagian

dari pemasaran (marketing). Oleh karena itu, iklan merupakan sarana informasi

untuk memasarkan, membantu layanan, serta proses komunikasi yang bersifat

persuasif.

Wacana iklan baliho caleg (calon Legislatif) dengan media luar ruangan

termasuk salah satu bentuk wacana informatif-persuasif yang bersifat situasional.

Wacana iklan haruslah mengandung informasi yang persuasif dengan memilih

kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Pakar bidang politik melihat

wacana sebagai strategi politik pemakai bahasa, karena bahasa (wacana)
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merupakan aspek sentral dari penggambaran suatu subjek. Bahasa merupakan

media penyampaian ideologi, dan lewat bahasa pula masyarakat bisa menyerap

ideologi dari subjek tertentu (Eriyanto dalam Murdiana, 2015:22).

Bagi masyarakat di Indonesia, iklan diartikan sebagai segala bentuk pesan

tentang suatu produk atau jasa yang disampaikan lewat suatu media dan ditujukan

kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sementara istilah periklanan diartikan

sebagai keseluruhan proses yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan penyampaian iklan (Riyanto dalam Ghifary, 2014:31)

Sebagai bentuk wacana, bahasa iklan memiliki ciri dan karakter tertentu.

Karakteristik bahasa iklan memiliki sifat yang khas. Kekhasan Bahasa iklan

antara lain: sederhana, singkat, padat, dan mampu menarik perhatian pembaca.

Tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat agar tertarik dengan sesuatu yang

diiklankan.

1. Media Luar Ruang

Media luar ruang merupakan salah satu media yang diletakan di luar

ruangan yang pada saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, yang

memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk atau jasa (Ghifary,

2014:32). Sedangkan menurut pakar ahli, (Tjiptono dalam Ghifary, 2014:32)

media luar ruangan adalah media yang berukuran besar yang di pasang di

tempat-tempat terbuka seperti dipinggir jalan, di pusat keramaian atau

tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam bus kota, gedung, pagar tembok

dan sebagainya. Menurut (Santosa dalam Ghifary, 2014:32) media luar ruang

adalah semua iklan yang menjangkau konsumen ketika mereka sedang berada di
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luar rumah atau kantor. Media luar ruangan membujuk konsumen ketika mereka

sedang di tempat-tempat terjadi transaksi. Dengan demikian, media luar ruang

adalah suatu media yang berukuran besar yang terdapat di tempat-tempat umum

dengan tujuan menyampaikan pesan dan bersifat persuasif.

2. Jenis - Jenis Media Luar Ruang

Menurut (Ghifary, 2014:32) dalam media iklan ada beberapa jenis media

luar ruang yang perlu diketahui yaitu, sebagai berikut:

1) Poster, adalah karya grafis dalam bentuk media komunikasi visual

yang diterapkan di atas selembar kertas berukuran tertentu dengan

komposisi dan tata letak huruf, gambar serta warna yang menarik.

umumnya di tempel di beberapa dinding yang di anggap strategis,

dan umumnya iklan poster berada di jalan raya.

2) Billboard atau baliho, adalah ruang advertensi berukuran besar

yang dipancangkan ditepi jalan atau di atap sebuah gedung.

3) Spanduk, adalah alat promosi yang mempunyai mobilitas tinggi

artinya alat promosi ini dapat di bawa atau dipindahkan sesuai

dengan tempat yang diinginkan.

4) Balon Udara, adalah alat promosi yang menggunakan balon

raksasa yang diterbangkan di langit.

5) Videotron/Megatron, adalah layar besar yang menampilkan

gambar secara audio visual maupun visual yang bergerak yang

umumnya di taruh di tengah jalan dan membelah jalan.
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6) Transit Ad, ialah suatu iklan media luar ruang yang ditempatkan

pada kendaraan umum ataupun tempat pengguna kendaraan

(penumpang), biasanya menunggu kendaraan umum contoh pada

Bis Trans Jakarta.

7) Kiosk, umumnya sudah ramai di Indonesia, kiosk umumnya

digunakan sebagai tempat iklan yang dipasang pada stand tempat

berjualan, atau sang penjual sendirilah yang memberikan gambaran

yang menarik pada stand berjualan. dengan warna yang menarik.

8) Painted Wall, ialah suatu dinding atau tembok yang di mana

dinding tersebut memiliki tempat yang strategis untuk di lihat

banyak orang, yang di mana dinding tersebut sering di lewati

banyak orang, sehingga dinding tersebut di warnai suatu iklan

produk agar masyarakat dapat melihat iklan tersebut.

9) Neon Box, ialah iklan media luar ruang yang menggunakan cahaya

sebagai pendukung. Umumnya yang dicahayakan dalam Neon Box

adalah logo atau namamerk dalam Produk tersebut (Ghifary,

2014:33).

3. Hubungan Implikatur Baliho Bakal Calon Legislatif/DPRD di

Kabupaten Bojonegoro dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di

SMP

Hubungan Baliho dengan pembelajaran bahasa indonesia di SMP dapat

diketahui dengan melihat judul penelitian yaitu Analisis Implikatur Baliho

Bakal Calon Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dan

Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Sesuai
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dengan silabus kurikulum 2013 (K13) terdapat materi pelajaran yang membahas

tentang teks iklan, selogan/poster. Terutama di kelas VIII semester ganjil pada

KD 3.3 Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster  (yang membuat

bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 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. Sehingga terjadi hubungan yang mengkaji sebuah wacana tulis yang

pada akhirnya dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik dalam

menentukan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, poster atau

baliho, baik secara lisan maupun tulisan yang masuk dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia di SMP.

Pribadi (2009:9) mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai a set of event

embedded in purpossful activitles that facilitate learning atau pembelajaran

merupakan serangkaian aktifitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk

memudahkan proses belajar. Penggunaan media baliho dalam pembelajaran dapat

membantu dalam proses pembelajaran menulis yang merupakan bagian dari

empat aspek keterampilan berbahasa yakni meliputi menyimak, berbicara,

menulis dan membaca. Selain itu, media baliho dapat melatih siswa lebih peka

terhadap suatu masalah.

D. Penelitian Yang Relevan

Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki

perbedaan dan persamaan dengan penelitian lain, yaitu penelitian relevan yang

pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan menggunakan pendekatan pragmatik

antara lain:
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1. Disi Murdiana. 2015. “Wacana Iklan Kampanye Calon Legislatif 2014

Kabupaten Jember: Wujud, Modus, Dan Implikatur”. Skripsi.

Universitas jember.

Penelitian Disi Murdiana “Wacana Iklan Kampanye Calon Legislatif

2014 Kabupaten Jember: Wujud, Modus, Dan Implikatur” memiliki

hubungan yang relevan dengan penelitian yang berjudul “Analisis

Implikatur Baliho Bakal Calon Legislatif/DPRD di Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2019 dan Hubungannya Dengan Pembelajaran

Bahasa Indonesia di SMP”. Karena kedua penelitian diatas sama-sama

mengkaji suatu wacana dengan menggunakan pendekatan pragmatik.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

terdapat pada interpretasi yang mengungkapan bahwa ada maksud

yang tersembunyi dalam wacana iklan para calon legislatif periode

2014-2019 di kabupaten Jember. Penelitian ini juga memfokuskan

pada wujud serta modus yang digunakan para caleg yang bertujuan

untuk menarik konstituen. Hal tersebut meliputi (1) mendeskripsikan

wujud wacana iklan para calon legislatif periode 2014-2019 di

kabupaten jember, (2) mendeskripsikan modus tindak berbahasa yang

terapat daalam wacana iklan pemilu legislatif periode 2014-2019 di

kabupaten jember. Adapun hubungan antara penelitian Disi Murdiana

dengan penelitian  “Analisis Implikatur Baliho Bakal Calon

Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dan

Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP”,

penelitian tersebut dapat dilihat dari sudut pandang pragmatik yang
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bersifat mengembangkan, objek penelitian yang dikaji sama. Dengan

adanya awal hubungan kedua penelitian ini diharapkan penelitian-

penelitian yang berpijak dari pendekatan (kajian pragmatik menjadi

semakin beragam dan berkembang dengan subjek maupun objek

penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang maupun seorang

ilmuwan sesuai dengan keadaan sekarang ini.

2. Romadhan Ridwan. 2018. “Analisis Pragmatik Dalam Wacana

Kampanye Politik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulsel

Periode 2018-2023”. Universitas Negeri Makassar

Penelitian yang berjudul “Analisis Implikatur Baliho Bakal Calon

Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dan

Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP”

dengan penelitian di atas memiliki hubungan yang relevan karena

sama-sama mengkaji suatu wacana dengan menggunakan pendekatan

pragmatik. Adapun kesamaan yang lainnya adalah metode yang

digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis

Pragmatik Dalam Wacana Kampanye Politik Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur Sulsel  Periode 2018-2023” terletak pada interpretasi

yang berupa bentuk tindak tutur, implikatur, dan maksud tuturan dalam

wacana kampanye politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Selatan periode 2018-2023.
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E. Kerangka Berpikir

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (kerangka, dan

perbuatan) Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:58). Dalam bermasyarakat

tententu tak lepas dari Bahasa-bahasa yang sering digunakan sehari-hari dengan

tujuan menyampaikan suatu informasi maupun isi hati antara penutur dan mitra

tutur. Berdasarkan bentuk media komunikasinya wacana (Bahasa) dibagi menjadi

dua yaitu, wacana lisan dan wacana tulis (Setiawan, 2012:17). Wacana lisan lebih

menekankan penyampaian informasi secara langsung, seperti percakapan,

ceramah dan khotbah. Sedangkan wacana tulis lebih menitik beratkan pada

penyampaian bahasanya yang bersifat tidak langsung. Sepertinya halnya

informasi yang terdapat pada media tulis. Untuk menerima, memahami dan

menikmatinya maka sang penerima (mitra tutur) harus membacanya (Setiawan,

2012:17). Era modern ini penyampaian Bahasa tidak hanya terdapat pada media

social melainkan juga terdapat pada media cetak yakni wacana tulis pada baliho

calon legislatif, hal inilah salah satu penyampaian Bahasa calon Legislatif untuk

menarik perhatian masyarakat umum.Bahasa yang disampaikan bersifat ajakan,

perintah dan pemberitahuan.Untuk memahami maksud yang disampaikan caleg

(calon Legislatif) pada iklan kampanye yakni baliho, maka peneliti berusaha

menganalisis wacana yang tersirat dengan menggunakan pendekatan pragmatik,

lebih tepatnya membahas dengan teori implikatur.

Alur dalam proses kerangka berpikir, dilakukan dengan cara memahami

setiap wacana tulis yang terdapat pada baliho calon Legislatif/DPRD di

Kabupaten Bojonegoro, setelah itu peneliti memilah-milah wacana tulis tersebut

yang sesuai dengan rumusan masalah, dari wacana tulis yang dianggap sesuai
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dengan rumusan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan pragmatik, dan

tepatnya menggunakan teori implikatur.

Untuk dapat lebih jelas mengenai kerangka berpikir yang terdapat pada

penelitian “Analisis Implikatur Baliho Bakal Calon Legislatif/DPRD di

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dan Hubungannya dengan Pembelajaran

Bahasa Indonesia di SMP” maka dapat dilihat pada konsep penelitian di bawah

ini:

Gambar kerangka berpikir 2.1

“Analisis Implikatur Baliho Bakal Calon Legislatif/DPRD
di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dan Hubungannya

dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP”

Analisis wacana Baliho bakal calon
Legislatif/DPRD

Hakikat Pragmatik

“Hubungannya dengan Pembelajaran
Bahasa Indonesia di SMP”

Simpulan

Implikatur
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Implikatur Baliho Bakal Calon

Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dan Hubungannya

dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP” menggunakan sebuah metode

yang sesuai dengan alur penelitian tersebut. Pada dasarnya metode yang

digunakan mempunyai peran yang sangat penting karena metode akan

mengarahkan penelitian dalam pemilihan suatu metode didasarkan kesesuaian

dengan objek yang akan diteliti. Berdasarkan objek yang akan diteliti, metode

yang digunakan untuk menganalisis Implikatur Baliho Bakal Calon

Legislatif/DPDR di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 yaitu dengan Metode

Kualitatif Deskriptif.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan

strategi-trategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif

ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang

partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti

merupakan instrumen kunci (Sugiyono dalam Ttrianto, 2010:179).

Dari pendapat di atas maka dapat dikemukakan lima ciri pokok sebagai

karakteristik penelitian kualitatif, yaitu:

1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data.

2. Memiliki sifat Deskriptif Analitis.

3. Tekanan pada proses bukan hasil.
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4. Bersifat induktif.

5. Mengutamakan makna. (Tritanto, 2010:180)

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut

(Sudaryanto dalam Murdiana, 2015:25) penelitian deskriptif dilakukan

semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang

memang secara empirik hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang

dihasilkan dapat berupa pemberian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya potret

paparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wacana tulis yang

terdapat pada Baliho khususnya Baliho Politik Calon Legislatif/DPRD di

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, melalui pendekatan pragmatik dan dikaji

dengan menggunakan teori Implikatur.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian yang berjudul “Analisis Implikatur Baliho Bakal Calon

Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dan Hubungannya

dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP”, peneliti adalah alat pengumpul

data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai

alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya

manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dan diambil secara acak

dengan menggunakan metode Simple Random Sampling atau sering disebut

dengan teknik acak sederhana, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam

populasi itu. Daerah yang terpilih diantaranya yaitu, Trucuk, Bojonegoro,
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Dander, Sumberrejo, dan Balen. dengan memotret gambar iklan kampanye luar

ruang (baliho) calon Legislatif/DPRD.

C. Subjek Penelitian

Subjek adalah sasaran suatu penelitian yang dianalisis secara langsung

oleh seseorang yang sedang melakukan penelitian. Tujuan utama dari penelitian

ini adalah menjawab permasalahan dari suatu penelitian. Subjek penelitian ini

yaitu “Baliho calon Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro” dengan

menggunakan metode Simple Random Sampling, kemudian dianalisis bentuk

implikaturnya.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian data dan sumber data sangat dibutuhkan untuk

mengetahui objek dan subjek dalam penelitian tersebut. Arikunto (2002:107)

mengatakan bahwa data adalah pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta

maupun angka, sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian yang berjudul “Analisis

Implikatur Baliho Bakal Calon Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun

2019 dan Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP” berupa

wacana tulis, gambar dan konteks iklan kampanye luar ruang calon

Legislatif/DPRD tahun 2019 di Kabupaten Bojonegoro yang diindikasikan

mengandung implikatur. Pengambilan data dilakukan bulan Februari-Maret 2019.

Konteks diperoleh dari interpretasi dari berbagai sumber baik dari internet,

observasi dan interpretasi.
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Data pada penelitian ini bersumber dari iklan kampanye luar ruang caleg

2019 di lokasi penelitian dengan jumlah 52 iklan dari semua partai, berbentuk

baliho, poster berukuran kecil sampai berukuran paling besar yang terpampang

dipinggir jalan dan tempat umum.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Implikatur Baliho Bakal Calon

Legislatif/DPRD di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dan Hubungannya

dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP” perlu menggunakan metode

yang tepat, dan juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang

relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan

diperolehnya data yang objektif. Teknik pengumpulan data merupakan langkah

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan

(Sugiyono, 2013:308).

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi,

dokumentasi dan pencatatan, karena teknik ini sangat penting digunakan untuk

menunjang penelitian analisis data. Observasi dalam penelitian ini peneliti terjun

langsung mengamati objek penelitian di lokasi-lokasi yang terdapat iklan

kampanye. Dokumentasi dalam penelitian ini guna untuk memperoleh data

tentang wacana iklan kampanye caleg 2019 di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian

pencatatan dalam penelitian ini yakni mencatat bahasa yang terdapat pada baliho,

bahasa yang dimaksud adalah bahasa implikatur yang terdapat pada iklan wacana
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baliho. Jika semua sudah ada kemudian dipilih-pilih untuk mendapatkan data

yang sesuai dengan rumusan masalah.

F. Teknik Analisi Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek

dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2002:107). Dalam

penelitian ini, peneliti terjun langsung mengamati objek penelitian

dilokasi-lokasi yang terdapat iklan kampanye dari calon Legislatif.

2. Dokumentasi

Dokumentasi sangat penting untuk menunjang penelitian analisis data.

Pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan kamera. Dengan

mengumpulkan dokumen-dokumen bentuk visual berupa baliho, spanduk,

poster yang berukuran kecil sampai yang berukuran paling besar yang

terpampang di pinggir jalan dan tempat-tempat umum di Kabupaten

Bojonegoro. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi guna

untuk memperoleh data tentang wacana iklan kampanye caleg 2019 di

Kabupaten Bojonegoro.

3. Pencatatan

Teknik pencatatan yaitu teknik yang digunakan dengan cara mencatat

Bahasa yang terdapat pada baliho. Penggunaan Bahasa dalam hal ini

adalah penggunaan Bahasa pada iklan pemilu Legislatif  2019 yang

berguna untuk memaknai data yang diperoleh. Teknik pencatatan dalam

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang implikatur dalam
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wacana iklan kampanye calon Legislatif/DPRD 2019 di Kabupaten

Bojonegoro.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk pengecekan keabsahan data penelitian, perlu dilakukan pengecekan

terhadap data yang ditemukan. Keabsahan data ini dimaksudkan agar diperoleh

data yang akurat. Keabsahan data pada penelitian implikatur baliho caleg 2019 di

Kabupaten Bojonegoro ini digunakan untuk pengukuran akurasi yakni keakuratan

antara hasil penelitian dengan analisis yang dibangun. Dengan harapan bahwa

penelitian ini akan tercapai adanya keabsahan data dan dapat dijadikan sebagai

masukan dalam daftar hasil penelitian bahasa. Dalam penelitian ini, pengecekan

data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian data sesuai fakta yang ada dalam data yang

sebenar-benarnya

2. Melakukan observasi, dokumentasi dan pencatatan dengan teliti untuk

mendapatkan data yang benar-benar akurat.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data untuk

keperluan pengecekan atau pembandingan data itu, definisi ini

dikemukakan oleh (Moleong dalam Susanto, 2012:45). Tujuan dari

triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa

fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peniliti terhadap

apa yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini peniliti

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi

sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-
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beda dengan menggunakan teknik yang sama. Dengan demikian

peneliti membandingkan berbagai sumber data yang berbeda-beda

dengan satu teknik yang sama. Triangulasi teknik, berarti peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk

mendapatkan data dari sumber yang sama. Dengan demikian peneliti

membandingkan teknik yang bermacam-macam pada satu sumber

yang sama. Peneliti menggunakan observasi, dokumentasi dan

pencatatan untuk sumber data yang sama.
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