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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Iklan merupakan salah satu kebutuhan bagi pengguna atau pemakainya. Iklan 

digunakan untuk menarik perhatian masyarakat. Iklan merupakan suatu kegiatan 

komunikasi. Iklan juga digunakan sebagai alat penyampaian pesan produsen mengenai 

suatu produk tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak (calon konsumen) 

sehingga mereka tertarik pada produk yang ditawarkan. Pesan produsen disampaikan 

melalui iklan dalam bentuk bahasa. Iklan tersebut dimuat dalam berbagai macam 

mediamassa, seperti koran, televisi, radio, dan majalah. 

Salah satu iklan yang hadir di media televisi adalah iklan produk kebutuhan 

bayi dan anak. Iklan produk kebutuhan bayi dan anak dimunculkan dengan berbagai 

cara atau kemasan yang lucu dan unik. Iklan dikemas dengan cara yang menarik untuk 

memikat konsumen dalam penawarannya. Selain dengan kemasan yang menarik, iklan 

kebutuhan bayi dan anak juga menggunakan ide-ide yang kreatif  serta menggunakan 

slogan-slogan tertentu sehingga sukses dalam mempengaruhi orang tua untuk 

membeli produk kebutuhan bayi dan anak yang ditawarkan. Slogan adalah kata-kata 

yang menarik atau mencolok dan mudah diingat yang dipakai untuk mengiklankan 

sesuatu (Poerwadarminta, 2007: 1136).  Slogan biasanya dibuat dengan kata-kata yang 

singkat. Kata-kata yang singkat akan memberi kemudahan kepada pemirsa untuk 

memahami tujuan dari slogan tersebut.    

Segala sesuatu yang berhubungan dengan bayi dan anak merupakan suatu 

kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari perhatian para orang tua.Untuk membuat 
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produk iklan kebutuhan bayi dan anak mudah diingat dan menarik perhatian para 

orang tua, dalam pembuatan iklan produsen mencantumkan slogan pada setiap produk 

yang ditawarkan. Slogan yang terdapat di dalam iklan produk kebutuhan bayi dan 

anak tersebut dibuat dengan ringkas, menarik, dan kata-kata yang khas sehingga 

pemirsa mengetahui maksud dan makna yang ingin disampaikan kepada mereka. 

Bahasa merupakan alat komunikasi, sehingga dalam pembuatan iklan 

produsen berusaha menyampaikan pesan-pesan iklan kepada konsumen dalam bentuk 

lambang bermakna yaitu bahasa. Pesan-pesan tersebut tidak akan sampai kepada 

khalayak secara mudah, tanpa adanya komunikasi. Komunikasi tersebut antara lain 

diwujudkan dalam bentuk pemberitahuan tentang adanya suatu produk atau jasa 

kepada masyarakat. Mengingat tingkat kemampuan pemahaman masyarakat itu 

berbeda, iklan dibuat dengan sederhana agar pesan-pesannya mudah dipahami.  

Jadi, tidak mengherankan jika bahasa iklan dibuat dengan bahasa yang singkat dan 

unik. 

Jika sudah terbentuk, iklan merupakan suatu wacana karena terdiri dari 

sejumlah unsur wacana, baik unsur internal maupun unsur eksternal. Unsur internal 

wacana adalah unsur yang berkaitan dengan aspek formal kebahasaan, seperti  kata 

dan kalimat serta teks dan koteks (Mulyana, 2005: 7-9). Unsur eksternal wacana 

adalah sesuatu yang menjadi bagian wacana, namun tidak nampak secara eksplisit, 

seperti implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks (Mulyana, 2005: 11-

21).  

Pesan-pesan dalam iklan antara lain diungkapkan melalui slogan. Slogan yang 

diamati dalam penelitian ini adalah slogan dalam iklan produk kebutuhan bayi dan 

anak di televisi periode Maret 2016 yaitu (1) Gizi Lengkap Untuk Perutnya Yang 
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Kecil, (2) Ahlinya Makanan Bayi, (3) Tumbuh Tangguh, Tumbuh Seru, (4) Tumbuh 

Alami, Alami Tumbuh, (5) Happy Tummy, Happy Kids, (6) Aku Dan Kau Suka 

Dancow, (7) Presinutri Membantu Prestasi,  (8) Dari Akal Jadi Aksi Pintar, (9) 

Nutrisi Sesuai Untuk Momen Jelajah Wow, (10) Pediasure, Be Sure, (11) TumbuhTuh 

Ke Atas, Ga Ke Samping, (12) Hidup Jadi Lebih Bermakna, (13) Sebaik Naluri Ibu, 

(14) Ibu Pintar Pilih Tolak Angin Anak, (15) Hangatnya Melindungi Si Buah Hati, 

(16) Sleek, Sayang Anak, (17) Riangnya Duniaku, (18) Rambut Indah Barbie Ya B&B 

Kids, (19) Untuk Kilau Lembut Rambutnya, (20) Bayi Riang Ibu Senang, (21) Jangan 

Asal Telon, (22) Minyak Kayu Putih Caplang Hangatnya Melindungi, (23) Hangat, 

Tangkis Nyamuk, (24) Senyummu Cerahkan Duniaku, (25) Molto Pure-3x Lebih 

Lembut “Untuk Kulit Sensitif”, dan (26) Sama-Sama Merries. 

Pemahaman terhadap pesan-pesan dalam slogan sangat ditentukan oleh 

penguasaan khalayak terhadap bahasa yang digunakan dan unsur-unsur yang berada 

diluar wacana iklan itu sendiri (unsur eksternal). Dengan menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami menjadikan khalayak mudah memahami maksud dari slogan 

tersebut. Unsur eksternal wacana seperti implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, 

dan konteks sangat membantu pemahaman khalayak karena unsur-unsur eksternal 

wacana dapat memberikan gambaran tentang maksud atau pesan yang disampaikan 

pada suatu slogan.  

Ada berbagai macam iklan, antara lain iklan produk kebutuhan bayi dan anak. 

Dalam penelitian ini dianalisis slogan yang terdapat didalamnya dari segi referensi 

dan inferensi. Slogan itu terkait dengan suatu produk. Produk merupakan inferensi 

yang diacu oleh unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam slogan itu. Slogan itu sendiri 

merupakan bagian dari wacana iklan. Sebagai bagian dari wacana iklan, slogan 
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terbentuk dari kalimat, mempunyai gagasan, bersifat komunikatif, interpretatif, dan 

kontekstual. Selain itu slogan juga mengandung unsur-unsur wacana, antara lain 

referensi dan inferensi. Peneliti menganalisis referensi dan inferensi yang terdapat 

pada slogan iklan kebutuhan bayi dan anak karena dengan menganalisis dari segi 

referensi dan inferensi berarti peneliti harus lebih memahami hubungan antara kata 

dengan benda (orang, tumbuhan, sesuatu lainnya) yang dirujuk pada iklan tersebut dan 

kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari wacana tersebut untuk memahami 

makna yang secara harfiah tidak terdapat didalam wacana. Hal ini, yang 

menjadiketertarikan peneliti untuk menganalisis dari segi referensi dan inferensi. 

Dengan menggunakan bahasa iklan yang bersifat persuasif (mempengaruhi) yang di 

dalamnya berisi tentang keunggulan dari produk kebutuhan bayi dan anak yang 

diiklankan di televisi maka calon konsumen akan dengan mudah menilai produk yang 

mempunyai kualitas tinggi untuk dipilih menjadi produk pilihan sehingga calon 

konsumen akan tertarik dan kemudian membeli produk kebutuhan bayi dan anak yang 

diiklankan di televisi.  

Pada penelitian ini, penulis mengambil slogan iklan produk kebutuhan bayi 

dan anak pada enam televisi swasta, diantaranya RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar, 

MNCTV, dan Trans7. Penulis mengambil slogan iklan kebutuhan bayi dan anak pada 

enam stasiun televisi swasta tersebut karena pada stasiun televisi swasta yang penulis 

pilih slogan tersebut sudah ada langsung di televisi tanpa harus menggunakan 

Parabola seperti, Indovision dan Okezone sudah tersedia sehingga memudahkan 

dalam mencari data.   

Dari beberapa iklan yang penulis amati terdapat berbagai hal yang menarik 

diantaranya yaitu memahami referensi dan inferensi yang terdapat dalam konteks. 
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Salah satu contoh iklan yang penulis simak pada hari minggu, 13 Maret 2016 pukul 

19:41 di Trans7 yaitu Promina yang mempunyai wacana slogan: 

(1) Masa kecil penuh rasa 

Pada wacana (1), terlihat adanya referensi. Pada wacana slogan tersebut kata 

yang menunjuk ke referen tertentu, yakni Penuh rasa. Penuh rasa  menjelaskan 

bahwa Promina mempunyai banyak varian rasa seperti beras merah & daging ayam, 

pisang, ayam dan sayur-sayuran. Dengan varian rasa yang bermacam-macam bayi  

tidak mudah bosan saat makan tiap harinya. Adanya berbagai varian rasa dari 

Promina menjadikan orang tua dapat dengan mudah memberikan makanan yang 

bergizi untuk bayinya setiap harinya. Pada usia enam bulan bayi sudah siap untuk 

suapan pertamanya, untuk itu lengkapi ragam menunya dengan Promina. Promina 

menggunakan bahan yang dikeringkan bukan diawetkan sehingga gizi yang 

terkandung akan terjaga kandungan gizinya.  Promina juga mempunyai tekstur yang 

lembut dan rasa lebih enak. Dengan demikian, wacana tersebut dapat didefinisikan 

sebagai wacana referensi yaitu referensi eksofora karena penunjukan terhadap kata 

yang relasinya terletak dan tergantung pada konteks situasional (Mulyana, 2005: 16). 

Selain mengandung referensi, wacana (1) juga mengandung inferensi 

(kesimpulan). Dari wacana tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bayi akan 

merasakan berbagai  rasa jika diberi produk makanan Promina karena Promina 

memiliki banyak varian rasa seperti beras merah & daging ayam, pisang, ayam dan 

sayur-sayuran yang dapat membuat bayi selalu berganti rasa saat makan setiap 

harinya. Dengan adanya varian rasa dari Promina, bayi tidak mudah bosan sehingga 

bayi akan makan dengan lahap karena merasakan rasa yang berbeda setiap harinya. 

Promina memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan makanan bayi yang lain. 
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Promina dalam pengolahan bahan makanan menggunakan pengeringan, berbeda 

dengan produk makanan bayi yang lain yang menggunakan pengawetan. Bahan 

makanan yang dikeringkan akan terjaga gizinya. Selain itu Promina juga mempunyai 

tekstur yang lembut sehingga memudahkan bayi dalam mengolah makanannya, tanpa 

harus tersedak. Tekstur yang lembut serta gizi yang cukup dapat diperoleh dalam 

Promina. Iklan ini dibintangi oleh seorang bayi kecil yang sedang duduk dengan  

berbagai aneka buah-buahan di depannya. Si bayi menggelindingkan apel kemudian 

semua buah-buahan terjatuh. Dengan wajah yang polos si bayi memakan jeruk segar 

yang di rasanya asam sehingga raut wajah si bayi menunjukkan ekspresi yang 

dirasanya. Kemudian si bayi disandingkan dengan Promina, ibunya lalu member 

Promina untuk asupan gizinya. Setelah bayi makan Promina wajah bayi sangat 

senang, karena Promina penuh rasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

untuk orang tua yang mempunyai bayi kecil, supaya jangan salah pilih dalam 

menentukan makanan untuk si bayi. Promina sangat tepat karena Promina 

mengandung gizi yang lengkap. Jadi, slogan  tersebut dapat dikatakan sebagai 

inferensi berdasarkan ungkapan dan konteks karena mengambil kesimpulan setelah 

memahami konteks yang melatarbelakangi iklan tersebut. 

Selain wacana di atas, pada hari berikutnya, hari selasa 15 Maret 2016 pukul 

10: 10 di RCTI, slogan iklan pada produk kebutuhan bayi dan anak yang mengandung 

referensi dan inferensi yaitu Sun yang mempunyai wacana slogan: 

(2) Kasih sun kasih alami ibu 

Wacana (2), memiliki perbedaan dengan wacana sebelumnya. Wacana tersebut 

juga mengandung referensi, yaitu referensi endofora. Wacana tersebut memiliki 

referen yang berada di dalam teks wacana yaitu pada kasih sun dan kasih alami ibu. 
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Kasih sun mengacu pada sesuatu yang disebut sebelumnya pengacuan tersebut berada 

di dalam teks wacana yaitu kasih alami ibu. Kasih alami ibu merupakan gambaran 

naluri kasih sayang yang sangat besar pada anaknya karena kasih ibu merupakan kasih 

yang sepanjang masa, tidak mengenal batasan waktu. Sun merupakan produk makanan 

untuk anak yang diibaratkan sebagai ekspresi ibu pada anaknya.  Ibu merupakan 

seseorang yang sangat luar biasa berpengaruh pada tumbuh kembang si anak, ibu 

memiliki naluri kasih sayang yang sangat besar dengan anaknya. Ibu sangat menjaga, 

merawat, dan mencintai anaknya setulus hati tanpa mengharapkan imbalan. 

Wacana (2)  juga mengandung inferensi berdasarkan ungkapan, konteks situasi 

dan budaya. Inferensinya adalah wacana (2) berisi pesan yang diberikan kepada orang 

tua khususnya ibu agarmengasihi anaknya dengan setulus hati. Salah satu wujud kasih 

sayang ibu adalah memberi anaknya Sun setiap hari. Dengan memberinya Sun setiap 

hari maka kebutuhan gizi anaknya akan tercukupi. 

Sun mempunyai dua varian rasa yaitu rasa kacang hijau dan ayam kampung. 

Karenanya iklannya juga  dua versi, yaitu Sun kacang hijau dan Sun ayam kampung. 

Pada versi Sun kacang hijau, si bayi sedang digendong oleh ibunya dengan penuh 

keceriaan si anak melihat neneknya yang menghampirinya dan kemudian 

menggendongnya. Anak tersebut disisiri oleh neneknya dengan penuh kelembutan 

karena rambutnya yang begitu hitam dan halus, karena dia selalu makan sun kacang 

hijau.  Pada versi ke dua yaitu Sun ayam kampung, ketika anak sedang bermain di 

tempat tidur kemudian dihampiri oleh kakeknya kemudian digendong oleh kakeknya, 

kakek merasa cucunya sudah lebih berat, karena dia selalu rutin makan Sun ayam 

kampung. 
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Wacana slogan dalam iklan produk kebutuhan bayi dan anak dianalisis 

menggunakan teori analisis wacana yaitu analisis eksternal wacana. Unsur eksternal 

wacana berkaitan dengan hal-hal di luar wacana yang meliputi implikatur, presuposisi, 

referensi, inferensi, dan konteks. Wacana slogan pada produk iklan kebutuhan bayi 

dan anak dianalisis dengan menggunakan analisis referensi dan inferensi. Analisis 

referensi berkaitan dengan hubungan antara kata dengan benda yang dirujuknya. 

Analisis inferensi berkaitan dengan kesimpulan tentang maksud atau pesan yang 

terkanhdung dalam wacana slogan.  

Karena sasaran analisis adalah referensi dan inferensi (keduanya adalah unsur 

eksternal wacana) maka peneliti membuat penelitian yang berjudul referensi dan 

inferensi dalam slogan iklan produk kebutuhan bayi dan anak di televisi periode 

Maret 2016. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana jenis referensi yang terdapat pada wacana slogan iklan produk 

kebutuhan bayi dan anak di televisi periode Maret 2016 ? 

2. Bagaimana inferensi yang terdapat pada wacana slogan iklan produk kebutuhan 

bayi dan anak di televisi periode Maret 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan memiliki tujuan dalam memanfaatkan 

keilmuan, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 
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1. mendeskripsikan jenis referensi yang terdapat pada wacana slogan iklan produk 

kebutuhan bayi dan anak di televisi periode Maret 2016 

2. mendeskripsikan inferensi yang terdapat pada wacana slogan iklan produk 

kebutuhan bayi dan anak di televisi periode Maret 2016 

 

D. Manfaaat Penelitian 

Manfaaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi bidang linguistik, 

khususnya bidang  wacana. 

b. Hasil penelitian bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang linguistik 

khususnya untuk mempelajari hubungan bahasa dan sesuatu yang berada di luar 

satuan lingual wacana. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai acuan tambahan dalam menganalisis unsureksternal 

wacana. 

b. Bagi para pemirsa iklan kebutuhan bayi dan anak pada televisi swasta, hasil 

penelitian ini berguna untuk memberikan informasi pengetahuan tentang 

kebutuhan bayi dan anak.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Tujuan dari sistematika penulisan skripsi adalah untuk membuat tata urut 

penulisan berdasarkan langkah-langkah kerja dan landasan teoretis sehingga tersusun 
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skripsi yang sistematis sehingga identifikasi dan analisis masalah mudah untuk 

dimengerti. Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab satu  pendahuluan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang 

masalah menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Di dalam latar 

belakang juga dipaparkan secara ringkas teori dan penemuan fenomena yang berkaitan 

erat dengan pokok masalah yang diteliti. Masalah-masalah dalam penelitian ini akan 

dibahas dalam rumusan masalah, selanjutnya diuraikan tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian.  

Bab dua  landasan teori  digunakan dalam penelitian ini sebagai pemecahan 

masalah penelitian. Landasan teori ini terdiri dari pengertian wacana, jenis wacana, 

unsur-unsur wacana (referensi dan inferensi), pengertian iklan, iklan televisi, jenis-

jenis iklan, fungsi iklan, bahasa iklan, slogan, kebutuhan bayi dan anak. 

 Bab tiga metodologi penelitian, diuraikan secara jelas, rinci, dan lengkap agar 

penulis dapat memahami proses penelitian yang dilakukan. Metode penelitian tersebut 

mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, data dan sumber data, dan tahap 

penelitian (tahap penyediaan data, tahap analisis data, tahap penyajian hasil analisis 

data). 

Bab empat hasil analisis dan pembahasan. Tujuan pembahasan ini untuk 

menjawab masalah penelitian. Pada bab ini diuraikan secara lengkap mengenai data 

yang diperoleh dan membahas secara jelas. Pada bab ini menyajikan analisis kajian 

referensi dan inferensi dalam slogan iklan produk kebutuhan bayi dan anak di televisi. 

Bab lima penutup.  Pada bab ini meliputi kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian 
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berikutnya. Pada bagian penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan 

pembahasan penelitian, serta saran. Kesimpulan di ambil dari hasil pembahasan. 

Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil analisis yang telah diuraikan secara 

lengkap dalam pembahasan. 
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