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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian yang berjudul Referensi dan Inferensi pada Wacana Slogan Iklan 

Kebutuhan Bayi dan Anak di Televisi Periode Maret 2016 memiliki relevansi dengan 

tiga penelitian sebelumnya. Penelitian yang telah ditulis sebelumnya adalah Referensi 

dan Inferensi pada Wacana Spanduk Suporter Sepak Bola Liga Super Indonesia 2014, 

Analisis Unsur Eksternal Wacana pada Iklan Produk Home Shopping Di Lejel TV, 

dan Analisis Eksternal Wacana  Pada Iklan Kosmetik di Televisi. Penelitian ini 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut diatas. Penjelasannya 

sebagai berikut:  

 

1. Referensi dan Inferensi pada Wacana Spanduk Suporter Sepak Bola Liga 

Super Indonesia 2014 oleh Hasenda Adityawan Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto (2015). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Adityawan termasuk dalam penelitian 

deskriptif. Penelitian tersebut dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan referensi 

dan inferensi pada wacana spanduk supporter sepak bola Liga Super Indonesia 2014. 

Data dalam penelitian tersebut berupa wacana pada spanduk suporter sepak bola Liga 

Super Indonesia dari bulan Februari –November 2014. Sumber data dalam penelitian 

tersebut adalah spanduk suporter sepak bola Liga Super Indonesia 2014 yang terdapat 

di internet. Kajian dan hasil dalam penelitian tersebut adalah unsur eksternal wacana 

meliputi referensi dan inferensi. 
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Penelitian oleh Adityawan di atas berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Perbedaan tersebut terletak pada data dan sumber data. Penelitian yang 

dilakukan oleh Adityawan menggunakan data berupa wacana pada spanduk suporter 

sepak bola Liga Super Indonesia dari bulan Februari –November 2014, sedangkan 

penelitian ini menggunakan data berupa wacana pada slogan pada iklan kebutuhan 

bayi dan anak di televisi dan sumber data berupa iklan produk kebutuhan bayi dan 

anak di televisi. Persamaan penelitian Adityawan dengan yang dilakukan oleh penulis 

adalah kajian penelitian sama-sama tentang unsur eksternal wacana yang meliputi 

referensi dan inferensi. 

 

2. Analisis Unsur Eksternal Wacana pada Iklan Produk Home Shopping di Lejel 

TV oleh Shinta Ana Pudjiman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto (2013). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Pudjiman termasuk penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan mendeskripsikan unsur eksternal wacana pada 

iklan produk home shopping di Lejel TV. Data yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah tuturan iklan produk home shopping di Lejel TV. Sumber datanya 

adalah iklan produk home shopping di Lejel TV. Kajian dan hasil penelitian adalah 

unsur eksternal wacana meliputi implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan 

konteks wacana. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penelitian yang berjudul 

“Referensi dan Inferensi pada Wacan Slogan Iklan Kebutuhan bayi dan Anak di 

Televisi” memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut diatas. 

Perbedaan terletak pada data dan sumber data. Penelitian yang dilakukan oleh 

Pudjiman menggunakan data berupa tuturan iklan produk home shopping di Lejel TV 
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dan sumber data berupa iklan produk home shopping di Lejel TV, sedangkan 

penelitian ini menggunakan data berupa wacana slogan pada iklan kebutuhan bayi dan 

anak di televisi dan sumber data berupa  iklan produk kebutuhan bayi dan anak di 

televisi. Kajian dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pudjiman meliputi seluruh 

unsur eksternal wacana sedangkan kajian pada penelitian ini dibatasi pada unsur 

eksternal wacana yang meliputi referensi dan inferensi. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Pudjiman dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang unsur 

eksternal wacana. 

 

3. Analisis Eksternal Wacana pada Iklan Kosmetik di Televisi oleh Elis 

Kristiyanti Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2010). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiyanti termasuk dalam penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian bertujuan mendeskripsikan unsur eksternal wacana 

pada iklan kosmetik di televisi. Data dalam penelitian tersebut adalah  tuturan pada 

iklan kosmetik di televisi. Sumber data adalah iklan kosmetik di televisi. Kajian dan 

hasil dalam penelitian tersebut adalah unsur eksternal wacana meliputi implikatur, 

presuposisi, referensi, dan konteks wacana. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penelitian yang berjudul 

“Referensi dan Inferensi pada Wacan Slogan Iklan Kebutuhan bayi dan Anak di 

Televisi” berbeda dengan penelitian tersebut diatas. Perbedaan terletak pada data dan 

sumber data. Penelitian yang dilakukan oleh Kristiyanti menggunakan data berupa 

tuturan pada iklan kosmetik di televisi dan sumber data berupa iklan kosmetik di 

televisi, sedangkan  penelitian ini menggunakan data berupa wacana slogan pada 

kebutuhan bayi dan anak di televisi dan sumber data berupa iklan produk kebutuhan 
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bayi dan anak di televisi. Kajian penelitian yang dilakukan Kristiyanti meliputi 

seluruh unsur eksternal wacana sedangkan kajian pada penelitian ini dibatasi pada 

unsure eksternal wacana yang meliputi referensi dan inferensi. Persamaan penelitian 

yang dilakukan dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang unsur eksternal 

wacana. 

 

B. Wacana 

1. Pengertian Wacana 

Mulyana (2005: 21) mendefinisikan bahwa wacana adalah wujud atau bentuk 

bahasa yang bersifat komunikatif, interpretatif,dan kontekstual. Wacana merupakan 

satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan 

gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, dalam wacana 

itu terdapat konsep, gagasan atau ide  yang utuh, yang dapat dipahamioleh pembaca 

(dalam wacana tulis) atau pendengar (dalam wacana lisan). Sebagai satuan gramatikal 

tertinggi atau terbesar, maka wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat 

yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. 

Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi jika dalam wacana tersebut 

sudah terbina yang disebut kekohesian. Kekohesian yaitu adanya keserasian hubungan 

antara unsur-unsur yang ada di dalam wacana tersebut (Chaer, 207: 267). Persyaratan 

kewacanan meliputi topik, kohesi dan koherensi, proporsional,  dan tuturan. Jika suatu 

wacana tidak terdapat topik, kohesi dan koherensi, proporsional, dan tuturan maka 

tidak akan terbentuk suatu kewacanaan (ernasetya463.blogspot. co.id/ 2015/03/ 

persyaratan-wacana-dalam-linguistik.html?m=1) 
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Sebuah tulisan adalah sebuah wacana. Tetapi apa yang dinamakan wacana itu 

tidak hanya sesuatu yang tertulis. Seperti diterangkan dalam kamus Websters; sebuah 

pidato pun adalah wacana juga. Jadi, kita mengenal wacana lisan dan wacana 

tertulis.Ini sejalan dengan pendapat Tarigan (dalam Sobur, 2009: 10) bahwa “Istilah 

wacana dipergunakan untuk mencakup bukan hanya percakapan atau obrolan, tetapi 

juga pembicaraan di muka umum, tulisan serta upaya-upaya formal seperti laporan 

ilmiah dan sandiwara atau lakon”. 

Menurut Sobur (2009: 11-12) dari sudut bentuk bahasa, atau yang bertalian 

dengan hierarki bahasa, yang dimaksud dengan wacana adalah bentuk bahasa di atas 

kalimat yang mengandung sebuah tema. Sebuah bentuk yang mengandung tema 

biasanya terdiri atas alinea-alinea, anak-anak bab, bab-bab, atau karangan-karangan 

utuh, baik yang terdiri atas bab-bab maupun tidak. Jadi, tema merupakan ciri sebuah 

wacana. Menurut pendapat Cook (dalam Badara, 2012: 16) yang dimaksud dengan 

wacana adalah suatu penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan maupun 

tulisan. 

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, terdiri dari kalimat atau rangkaian kalimat 

yang mengandung sebuah tema, gagasan yang utuh, bersifat komunikatif, interpretatif, 

dan kontekstual, baik secara lisan maupun tulisan, yang memenuhi persyaratan 

gramatikal dan persyaratan kewacanaan. 

 

2. Jenis Wacana 

Pada saat analisis dilakukan, perlu diketahui terlebih dahulu jenis wacana yang 

akan dihadapi. Pemahaman ini sangat penting agar proses pengkajian, pendekatan, 
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dan teknik-teknik analisis wacana yang digunakan tidak keliru. Perlu dipahami dalam 

hal ini adalah jenis-jenis wacana akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan 

kebutuhan dan pemakaiannya di dalam masyarakat. 

Menurut Mulyana (2005:47-63) wacana dapat dikelompokkan menjadi enam, 

yaitu: berdasarkan bentuk, berdasarkan media penyampaian, berdasarkan jumlah 

penutur, berdasarkan sifat, berdasarkan isi, berdasarkan gaya dan tujuan. 

Dalam penelitian ini jenis wacana yang diamati dibatasi pada jenis-jenis yang 

berdasarkan media penyampaian dan tujuan. Penulis membatasi hanya pada media 

penyampaian dan tujuan karena wacana yang diamati berupa slogan tertulis. Slogan 

tersebut terdapat dalam iklan yang tentunya bersifat persuasif (mengajak). Sifat 

persuasif ini terlihat antara lain pada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan 

dibuat semenarik mungkin sehingga calon konsumen tertarik dan akhirnya membeli 

produk yang ditawarkan.  

 

a. Berdasarkan Media Penyampaian 

  Berdasarkan media penyampaiannya, wacana dapat dipilah menjadi dua, yaitu 

wacana tulis dan wacana lisan. 

 

1) Wacana Tulis 

Wacana tulis (written discourse) adalah jenis wacana yang disampaikan 

melalui tulisan. Berbagai bentuk wacana sebenarnya dapat dipresentasikan melalui 

tulisan. Sampai saat ini, tulisan masih merupakan media yang sangat efektif dan 

efisien untuk menyampaikan berbagai gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, atau 

apapun yang dapat mewakili kreativitas manusia. Wacana tulis itu bermacam-macam 

antara lain slogan (Mulyana, 2005: 51). 
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2) Wacana Lisan 

Wacana Lisan (spoken discourse) adalah jenis wacana yang disampaikan 

secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut 

sebagai tuturan (speech) dan ujaran (utterance). Adanya kenyataan bahwa pada 

dasarnya bahasa pertama kali lahir melalui mulut/lisan. Oleh karena itu, wacana yang 

utama, primer, dan sebenarnya adalah wacana lisan (Mulyana, 2005: 52). 

 

b. Berdasarkan Tujuannya 

Berdasarkan tujuannya wacana dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu 

wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana persuasi, dan wacana 

argumentasi (Mahmudi, 2013:20-33).  Selanjutnya akan dipaparkan secara lebih jelas 

mengenai kelima wacana berdasarkan tujuannya tersebut: 

 

1) Wacana Narasi 

Wacana narasi merupakan salah satu jenis wacana yang mengisahkan suatu 

kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu (Mahmudi, 2013: 20). Wacana 

narasi mengisahkan suatu kejadian berdasarkan urutan waktu. Wacana narasi terdiri 

atas narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Wacana narasi kejadian adalah paragraf 

yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa, sedangkan wacana narasi runtut 

cerita adalah pola pengembangan yang menceritakan suatu urutan dari tindakan atau 

perbuatan dalam menciptakan sesuatu. Berdasarkan jenis cerita narasi dibagi menjadi 

dua macam yaitu: 

a) Narasi yang mengisahkan peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita non fiksi. 

b) Narasi yang hanya mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi 

pengarang (Mahmudi, 2013: 20). 
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2) Wacana Deskripsi 

Wacana deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan 

sesuatu berdasarkan pengalaman semua pancaindra dengan kata-kata secara jelas dan 

terperinci (Mahmudi, 2013: 21). Wacana deskripsi menggambarkan sesuatu 

berdasarkan pengalaman.Objek yang dikembangkan dalam wacana deskripsi 

berhubungan dengan ruang dan waktu. Wacana deskripsi dapat dikembangkan dengan 

pola pengembangan pengamatan, pola pengembangan fokus, bergerak/statis, dan pola 

bergerak (Mahmudi, 2013: 21-24) 

 

3) Wacana Eksposisi 

Wacana eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk 

menginformasikan tentang sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca 

(Mahmudi, 2013: 25). Wacana eksposisi bersifat ilmiah/non fiksi. Sumber karangan 

ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Paragraf 

eksposisi lebih mengarah pada tingkat kecerdasan atau akal. Tujuan wacana eksposisi 

bertujuan memberikan informasi atau keterangan yang terperinci mengenai objek dan 

memberi tahu, mengupas, mengurai, atau menerangkan sesuatu (Mahmudi, 2013: 25-

27). 

 

4) Wacana Persuasi 

Wacana persuasi adalah suatu bentuk karangan yang bertujuan membujuk 

pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya (Mahmudi, 

2013: 30). Langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika adan menulis paragraf 

persuasi adalah menentukan topik dan tujuan. Tujuan itu dapat dikemukakan secara 
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langsung. Selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan, menarik kesimpulan, dan penutup. 

Agar tujuan dapat tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan 

data dan fakta (Mahmudi, 2013: 30-32). 

 

5) Wacana Argumentasi 

Wacana argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar pembaca mau 

mengubah pandangan dan keyakinannya kemudian mengikuti pandangan dan 

keyakinan penulis (Mahmudi, 2013: 32). Keberhasilan sebuah wacana argumentasi 

ditentukan oleh adanya pernyataan/pendapat penulis, keseluruhan data, fakta, atau 

alasan-alasan yang secara langsung dapat mendukung pendapat penulis. Keberadaaan 

data, fakta, dan alasan sangat mutlak dalam karangan argumentasi. Bukti-bukti ini 

dapat berupa benda-benda konkret, angka statiatik, dan rasionalisasi penalaran penulis 

(Mahmudi, 2013: 32-33). 

 

3. Unsur-Unsur Wacana 

Wacana memiliki dua unsur pendukung utama, yaitu unsur dalam (internal) 

dan unsur luar (eksternal). Unsur internal berkaitan dengan aspek formal kebahasaan, 

yaitu kata dan kalimat serta teks dan koteks sedangkan unsur eksternal berkenaan 

dengan hal-hal di luar wacana itu sendiri. Kedua unsur tersebut membentuk satu 

kepaduan dalam suatu struktur yang utuh dan lengkap. Unsur-unsur eksternal wacana 

terdiri atas implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks wacana. Referensi 

ada 2 macam yaitu referensi eksofora dan referensi endofora. Referensi eksofora 

adalah penunjukan terhadap kata yang relasinya terletak dan tergantung pada konteks 

situasional (terletak di luar teks). Referensi eksofora adalah penunjukan yang terletak 
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di dalam teks itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas referensi endofora termasuk 

pada unsur internal wacana karena berkaitan dengan unsur kalimat di dalam teks. 

Menurut Mulyana (2005:11) unsur eksternal atau luar wacana adalah sesuatu 

yang menjadi bagian wacana, namun tidak nampak secara eksplisit. Sesuatu itu berada 

di luar satuan lingual wacana. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap keutuhan 

wacana. Analisis dan pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut dapat membantu 

pemahaman tentang suatu wacana. Unsur-unsur eksternal wacana meliputi implikatur, 

presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks. Berikut ini penjelasan masing-masing 

unsur:  

 

a. Implikatur 

Grice (dalam Mulyana, 2005:11) mengemukakan bahwa implikatur ialah 

ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. 

Sesuatu “yang berbeda” tersebut adalah maksud pembicaraan yang tidak dikemukakan 

secara eksplisit. Menurut Lubis (1993: 67) implikatur merupakan arti atau aspek arti 

pragmatik. Dengan demikian hanya sebagian saja dari arti literal (harfiah) yang turut 

mendukung arti sebenarnya dari sebuah kalimat, selebihnya berasal dari fakta-fakta di 

sekeliling situasi dan kondisi. Grice (dalam Mulyana, 2005: 12) membagi implikatur 

menjadi dua yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan. 

 

1) Implikatur konvensional 

Implikatur konvensional adalah pengertian yang bersifat umum dan 

konvensional. Semua orang umumnya sudah mengetahui tentang maksud dan 

pengertian suatu hal tertentu.Implikatur konvensioal bersifat non temporer. Artinya, 
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makna atau pengertian tentang sesuatu bersifat lebih lama. Suatu leksem, yang 

terdapat dalam suatu bentuk ujaran, dapat dikenali implikasinya karena maknanya 

“yang tahan lama” dan sudah diketahui secara umum (Mulyana, 2005: 12). 

 

2) Implikatur Percakapan 

Implikatur percakapan memiliki makna dan pengertian yang lebih 

bervariasi.Pasalnya, pemahaman terhadap hal “yang dimaksudkan” sangat bergantung 

kepada konteks terjadinya percakapan. Implikatur percakapan hanya muncul dalam 

suatu tindak percakapan. Oleh karena itu, implikatur tersebut bersifat temporer (terjadi 

saat berlangsungnya tindak percakapan), dan non-konvensional atau sesuatu yang 

diimplikasikan tidak mempunyai relasi langsung dengan tuturan yang diucapkan 

(Levinson, dalam Mulyana, 2005: 13). 

 

b. Presuposisi 

Menurut Nababan (dalam Mulyana,  2005: 14) presuposisi adalah istilah dari 

bahasa Inggris presupposition yang berarti perkiraan, persangkaan. Persangkaan yang 

digunakan membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa (kalimat) untuk 

mengungkapkan makna atau pesan. Jadi, semua pernyataan atau ungkapan kalimat, 

baik yang bersifat positif maupun negatif, tetap mengandung anggapan dasar sebagai 

isi dan substansi dari kalimat tersebut. 

 

c. Referensi 

Secara tradisional, referensi adalah hubungan antara kata dengan benda (orang, 

tumbuhan, sesuatu lainnya) yang dirujuknya. Referensi merupakan perilaku 
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pembicara/penulis. Jadi, yang menentukan referensi suatu tuturan adalah pihak 

pembicara sendiri, sebab hanya pihak pembicara yang paling mengetahui hal yang 

diujarkan dengan hal yang dirujuk oleh ujarannya. Pendengar atau pembaca hanya 

dapat menerka hal yang dimaksud (direferensikan) oleh pembicara dalam ujaranya itu. 

Dengan kata lain, tugas pendengar atau pembaca dalam memahami ujaran 

adalah mengidentifikasikan sesuatu atau seseorang yang ditunjuk atau dimaksud 

dalam ujaran tersebut. Kemampuan mengidentifikasi  atau menerka rujukan seringkali 

berbeda dengan yang dimaksud pembicara. Dalam memahami atau menganalisis 

wacana referensial, diperlukan pengetahuan dan pengalaman tentang dunia 

(knowledgeof word), setidaknya pengetahuan tentang “dunia” atau isi yang ada dalam 

wacana tersebut (Mulyana, 2015: 15-16). 

Menurut Halliday (dalam Mulyana, 2005: 16-17) jenis-jenis referensi : 

1) referensi eksofora (situasional/kontekstual) 

2) referensi endofora (tekstual) : 

a) referensi anapfora 

b) referensi katafora 

 

 

 

1) Referensi Eksofora 

Referensi eksofora adalah penunjukan atau interpretasi terhadap kata yang 

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

Referensi ini membawa kita ke luar teks, misalnya, tampak pada wacana slogan 

berikut ini. 

(3) Untuk masa kecil penuh rasa 

Pada wacana (3), terlihat bahwa pembaca atau pendengar tidak akan tahu apa 

yang dimaksud penuh rasa dalam wacana tersebut. Frasa penuh rasa menunjukkan 

sesuatu yaitu varian rasa pada produk makanan Promina yang meliputi rasa beras 
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merah & daging ayam 120 g, pisang, ayam dan sayur-sayuran.  Pembaca atau 

pendengar akan mengetahui maksudnya jika mengetahui konteks saat penutur 

mengucapkannya atau menunjukkannya. Jadi referensi eksofora itu mengaitkan 

langsung antara teks dengan sesuatu yang ditunjuk di luar teks.Bila interpretasi itu 

terletak di dalam teks itu sendiri, maka relasi penunjuk itu dinamakan referensi 

endofora. 

 

2) Referensi Endofora 

Referensi endofora adalah hubungan antara bagian yang satu dengan bagian 

lainnya dalam teks (Mulyana, 2005: 16). Hubungan ini menunjuk pada sesuatu yang 

telah disebutkan sebelumnya. Referensi endoforik termasuk kategori umum untuk 

menamakan pengacuan ke dalam teks, entah secara anaforik ataupun kataforik 

(Budiman, 1992: 32). Hubungan endofora dibagi menjadi dua bagian yaitu referensi 

endofora anafora dan referensi endofora katafora. 

a) Referensi endofora anafora yaitu hubungan antara bagian yang satu dengan 

bagian lainnya dalam teks. Hubungan ini menunjuk pada sesuatu yang telah 

disebutkan sebelumnya. Contoh referensi endofora anafora sebagai berikut : 

(4) Lala bayi yang sangat sehat dan menggemaskan. Dia selalu makan 

Promina 

 

 Pada wacana (4), kata “dia”  pada kalimat kedua mengacu pada Lala, yaitu 

nama yang telah disebutkan sebelumnya(pada kalimat pertama). Pola pengacuan 

masih merujuk pada sesuatu/seseorang yang berada dalam teks.Jadi tidak perlu dicari 

Lala yang mana. 

b) Referensi endofora katafora yaitu mengacu kepada sesuatu yang akan disebutkan 

sesudahnya. Contoh referensi endofora katafora sebagai berikut: 
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(5) Biskuit terbaik untuk bayi Milna  

Pada wacana (5), kata biskuit mengacu pada sesuatu yang disebut sesudahnya, 

yaitu Milna. Penunjukan itu sekaligus menjadi jawabannya. Milna merupakan 

makanan untuk bayi yang berbentuk biskuit, Milna mempunyai tekstur lembut berpori 

sehingga bayi tidak akan mudak tersedak saat makan.  Pengacuan ini masih menunjuk 

pada sesuatu yang berada dalam teks. 

 

d. Inferensi 

Menurut Hasan (dalam Mulyana, 2005: 19) inferensi atau inference secara 

leksikal berarti kesimpulan. Moeliono (dalam Mulyana, 2005: 19) berpendapat bahwa 

dalam bidang wacana, istilah itu diartikan sebagai proses yang harus dilakukan 

pembaca untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat di dalam wacana 

yang diungkapkan oleh pembaca atau penulis. Pembaca harus mampu mengambil 

pengertian, pemahaman, atau suatu makna tertentu. Dengan kata lain, pembaca harus 

mampu mengambil kesimpulan sendiri, mengenai makna meskipun tidak terungkap 

secara eksplisit. Contoh inferensi yaitu sebagai berikut. Seorang ibu yang bertanya 

kepada anaknya, 

(6) “Apakah kamu sudah makan de?” 

Wacana (6) merupakan pertanyaan mengenai keadaan anaknya, yaitu antara 

sudah makan atau belum. Bisa juga ibunya akan memasakkan makanan kesukaannya 

karena anaknya belum makan dan lapar. Jawaban itu akan diketahui jika memahami 

ungkapan dan konteks situasional saat pertanyaan diberikan.  

Menurut Mulyana (2005: 20-21) untuk memahami atau menafsirkan wacana 

yang mengandung inferensi, dapat diterapkan dua prinsip, yaitu prinsip analogi dan 
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prinsip penafsiran lokal. Prinsip analogi adalah cara menafsirkan makna wacana yang 

didasarkan pada akal atau pengetahan dan pengalaman umum (knowledge of world). 

Contoh prinsip analaogi: 

(7) Bayi yang terpenuhi gizinya. 

Pada wacana (7), penafsiran pesan  wacana didasarkan pada pengetahuan dan 

pengalaman umum, yaitu bayi yang terpenuhi gizinya merupakan bayi yang sehat.Gizi 

yang terpenuhi membuat bayi mengalami pertumbuhan yang baik sehingga bayi yang 

terpenuhi gizinya merupakan bayi yang sehat. 

Prinsip penafsiran lokal menganjurkan kepada pembaca untuk memahami 

wacana berdasarkan “konteks lokal” yang melingkupi wacana itu sendiri. Pembaca 

atau pendengar harus membuat dan sekaligus membatasi wilayah penafsiran. Menurut 

Moeliono (dalam Mulyana, 2005: 21) untuk sampai kepada suatu penafsiran, pembaca 

tidak perlu mencari konteks yang lebih luas dari yang diperlukan. Hal itu 

dimungkinkan karena di sekitar lingkungan pemakai wacana, tersedia hal-hal yang 

dapat membantu proses penafsiran makna wacana, antara lain misalnya, kalimat 

penjelas, ilustrasi, konteks yang menjelaskan latar terjadinya percakapan, dan 

sebagainya. Contoh prinsip penafsiran lokal: 

(8) Jangan berisik, bayi sedang tidur! 

Wacana (8), jelas merupakan peringatan bagi semua orang yang berada di 

lingkungan ruang bayi. Wacana itu ditulis dengan tujuan agar semua orang tidak 

berisik di sekitar lingkungan ruang bayi karena mengganggu bayi yang sedang 

istirahat. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa inferensi adalah kesimpulan 

yang diambil berdasarkan situasi dan konteks. Dengan mengetahui situasi dan konteks 
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maka masyarakat dapat mengetahui maksud dari slogan iklan kebutuhan bayi dan 

anak di televisi sehingga dapat memberikan respon yang sesuai. Di samping aspek 

konteks situasional, aspek sosio-kultural (konteks budaya) juga menjadi faktor penting 

dalam memahami wacana inferen. Berikut ini penjelasan tentang konteks, konteks 

situasi, dan konteks budaya: 

 

e. Konteks 

Mulyana (2005:21) mendefinisikan bahwa konteks adalah situasi atau latar 

terjadinya suatu komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan 

terjadinya suatu pembicaraan atau dialog. Segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tuturan, apakah itu berkaitan dengan arti, maksud, maupun informasinya, sangat 

tergantung pada konteks yang melatarbelakangi peristiwa tuturan itu. 

Imam Syfi’ie (dalam Mulyana, 2005: 24) menambahkan bahwa, apabila 

dicermati dengan benar, konteks terjadinya suatu percakapan dapat dipilah menjadi 

empat macam yaitu: 

a) Konteks linguistik (linguistic context), yaitu kalimat-kalimat dalam percakapan. 

b) Konteks epistemis (epistemic context), adalah latar belakang pengetahuan yang 

sama-sama diketahui oleh partisipan. 

c) Konteks fisik (physical context), meliputi tempat terjadinya percakapan, objek 

yang disajikan dalam percakapan, dan tindakan para partisipan. 

d) Konteks sosial (social conyrxt), yaitu relasi sosio-kultural yang melengkapi 

hubungan antarpelaku  atau partisipan dalam percakapan 

Halliday dan Hasan (1994: 62-63) membagi konteks menjadi dua yaitu 

konteks situasi dan konteks budaya. 
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1) Konteks situasi 

Konteks situasi adalah lingkungan langsung tempat teks itu benar-benar 

berfungsi. Dalam kajian Sosiolinguistik, Dell Hymes (dalam Mulyana, 2005: 23-24) 

merumuskan dengan baik sekali ihwal faktor-faktor penentu peristiwa tutur tersebut, 

melalui akronim SPEAKING. Tiap-tiap fonem mewakili faktor penentu yang 

dimaksudkan. 

S : Setting and scene, yaitu latar dan suasana. Latar (setting) lebih bersifat fisik, yang 

meliputi tempat dan waktu terjadinya tuturan. Sementara suasana adalah latar 

psikis yang lebih mengacu pada suasana psikologis yang menyertai peristiwa 

tuturan. 

P : Partisipants, peserta tuturan yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan, 

baik langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang berkaitan dengan partisipan, 

seperti usia, pendidikan, latar sosial, dan sebagainya, juga menjadi perhatian. 

E : Ends, hasil, yaitu hasil atau tanggapan dari suatu pembicaraan yang memang 

diharapkan oleh penutur (ends as outcomes), dan tujuan akhir pembicaraan itu 

sendiri (ends in views goals). 

A : Act sequences, pesan/amanat, terdiri dari bentuk pesan (message form) dan isi 

pesan (message content). Dalam kajian pragmatik, bentuk pesan meliputi; lokusi, 

ilokusi, dan perlokusi. 

K : Key, meliputi cara, nada, sikap, atau semangat dalam melakukan percakapan. 

Semangat percakapan antara lain, misalnya: serius, santai, akrab. 

I : Instrumentalities atau sarana, yaitu sarana percakapan. Maksudnya dengan media 

apa percakapan tersebut disampaikan, misalnya : dengan cara lisan, tertulis, surat, 

radio, dan sebagainya. 
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N : Norms, atau norma, menunjuk pada norma atau aturan yang membatasi 

percakapan. Misalnya, apa yang boleh dibicarakan dan tidak, bagaimana cara 

membicarakannya: halus, kasar, terbuka, jorok, dan sebagainya. 

G : Genres, atau jenis, yaitu jenis atau bentuk wacana. Hal ini langsung menunjuk 

pada jenis wacana yang disampaikan, misalnya: wacana telepon, wacana koran, 

wacana puisi, ceramah, dan sebagainya. 

Dari uraian di atas mengenai konteks situasi, peneliti menyimpulkan bahwa 

konteks situasi adalah lingkungan langsung tempat teks itu benar-benar berfungsi. Hal 

ini  menunjukkan bahwa  konteks memegang peranan penting dalam memberi bantuan 

untuk menafsirkan suatu wacana.  

 

2) Konteks Budaya 

Konteks budaya adalah keseluruhan latar belakang sistem kultural (budaya, 

sosial, dan artefak) sebagai pengetahuan bersama, pra-anggapan bersama, atau 

pengetahuan ensiklopedia partisipan suatu teks/wacana. Contoh kalimat yang 

mengandung konteks budaya adalah: 

(9) Kasih sun kasih alami ibu 

Pada wacana (9), kasih alami ibu mengacu pada kasih sun, yaitu kalimat yang 

disebut sebelumnya. Kasih alami ibu menjelaskan bahwa seorang ibu  sangat 

mengasihi anaknya tanpa mengharapkan balas budi dari anaknya. Masyarakat umum, 

sangat paham pada pengertian kasih ibu yaitu kasih sayang, perhatian, dan cintanya 

yang diberikan ibu kepada anaknya. Ibu sangat memprioritaskan kepentingan anaknya 

di atas segala-galanya karena kasih ibu tak terhingga kepada anaknya. Bagi ibu, anak  

adalah segala-galanya, karena anak merupakan bagian dari hidupnya yang sangat 

memberi kebahagiaan di berbagai kondisi. 
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Dalam kebudayaan manusia, dimanapun, ibu merupakan sosok yang sangat 

berpengaruh terhadap tumbuh kembang anaknya. Ibu menyayangi anaknya dengan 

kasih sayang yang begitu besar. Semua bentuk perhatian akan selalu diberikan kepada 

anaknya demi yang terbaik untuk tumbuh kembang anaknya. Kasih sayang seorang 

ibu tidak mengenal batasan waktu karena kasih ibu merupakan kasih sepanjang masa. 

Kondisi naluri dan perilaku seperti ini dimanfaatkan produsen Sun untuk memikat 

calon konsumen dengan membuat slogan “kasih sun kasih alami ibu”. 

Sun merupakan produk makanan bayi yang mempunyai dua varian rasa yaitu 

rasa kacang hijau yang bermanfaat untuk melebatkan rambut bayi dan rasa ayam 

kampung yang bermanfaat untuk menambah berat badan bayi. Sama halnya dengan 

kasih ibu yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, Sun juga memberikan 

kualitas terbaik dengan gizi yang terpenuhi pada Sun untuk membantu 

pertumbuhannya. 

Sesuai judul penelitian, penulis membatasi unsur-unsur wacana tersebut hanya 

unsur eksternal wacana  sebab yang akan penulis analisis adalah unsur eksternal 

wacana. Namun,  dalam penelitian ini tidak semua unsur eksternal wacana dibahas. 

Unsur eksternal yang dibahas hanya referensi dan inferensi. 

 

C. Iklan 

1. Pengertian Iklan 

Menurut Vera (2014: 43), iklan merupakan bagian dalam komunikasi,karena 

pada dasarnya iklan merupakan proses penyampaian pesan, dimana pesan tersebut 

berisi informasi tentang suatu produk, baik barang maupun jasa. Menurut Sudiana 

(dalam Vera, 2014: 43), iklan adalah salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas 

informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara 
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serempak agar memperoleh sambutan baik, iklan berusaha untuk memberikan 

informasi, membujuk, dan meyakinkan. Wreight (dalam Mulyana, 2005: 63-64) 

menambahkan iklan merupakan proses berkomunikasi yang mempunyai kekuatan 

penting sebagai sarana pemasaran, membantu layanan, serta gagasan dan ide-ide 

melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang bersifat persuasif. Swastha 

(2009: 245-246) berpendapat bahwa iklan adalah beritanya itu sendiri, 

sedangkanperiklanan adalah prosesnya, yaitu suatu program kegiatan untuk 

mempersiapkan berita tersebut dan menyebar-luaskan kepada pasar. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

iklan adalah proses penyampaian pesan yang berisi tentang informasi dari barang atau 

jasa yang ditawarkan. 

 

2. Iklan Televisi 

Iklan merupakan pemberitahuan (Poerwadarminta: 2007: 435). Televisi 

merupakan penyiaran pertunjukan dan sebagainya dengan alat penerima, pertunjukan 

tadi diwujudkan sebagai gambar hidup (Poerwadarminta, 2007: 1234). Dengan begitu, 

maka dapat disimpulkan bahwa iklan televisi adalah pemberitahuan tentang progresif 

lewat penyiaran pertunjukan dan diwujudkan sebagai gambar hidup. 

Televisi merupakan sarana hiburan utama bagi keluarga, maka produk-produk 

yang diiklankan di televisi kebanyakan adalah barang-barang konsumen, baik yang 

dikonsumsi setiap hari maupun yang tahan lama. Iklan televisi telah menciptakan 

karakteristiknya sendiri, dan memiliki operanya sendiri. Hal ini, menambah daya 

pengulangan dan kesinambungan pengaruhnya suatu bentuk media iklan. Menurut 

Jefkins (1997: 109-114) iklan televisi memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan, 

keunggulan iklan televisi diantaranya adalah: 
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a. Kelebihan iklan televisi diantaranya adalah: 

1) Kesan Realistik 

Karena sifatnya yang visual, dan merupakan kombinasi warna-warna, suara 

dan gerakan, maka iklan-iklan televisi nampak begitu hidup dan nyata. Kelebihan ini 

tidak dimiliki oleh media lain, kecuali iklan bioskopyang pamornya sekarang jauh 

menurun (kedudukannya sebagai media iklan juga telah merosot sejak adanya 

televisi). Dengan kelebihan ini, para pengiklan dapat menunjukkan dan memamerkan 

kelebihan atau keunggulan produknya secara detil. 

 

2) Masyarakat Lebih Tanggap 

Karena iklan di televisi disiarkan di rumah-rumah dalam suasana yang serba 

santai atau rekreatif, maka masyarakat menjadi lebih siap untuk memberikan  

perhatian (dibandingkan dengan iklan poster yang di pasang di tengah jalan ; 

masyarakat yang sibuk memikirkan sesuatu, menuju suatu tempat atau tengah 

bergegas ke kantor tentunya tidak akan sempat memperhatikannya). Perhatian 

terhadap iklan televisi akan semakin besar, jika materinya dibuat dengan standar 

teknis yang tinggi, dan menggunakan tokoh-tokoh ternama sebagai pemerannya 

(sekurang-kurangnya pemeran aktris atau aktor yang dapat menyajikan produk secara 

otentik). 

 

3) Repetisi atau Pengulangangan 

Iklan televisi bisa ditayangkan hingga beberapa kali dalam sehari sampai 

dipandang cukup bermanfaat yang memungkinkan sejumlah masyarakat 

menyaksikannya, dan dalam frekuensi yang cukup sehingga pengaruh iklan itu 
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bangkit. Para pembuat iklan televisi sekarang tidak membuat iklan yang panjang. 

Mereka justru membuat iklan televisi yang singkat namun semenarik mungkin, agar 

ketika ditayangkan berulang-ulang, para pemirsa tidak segera menjadi bosan.  Karena 

itu, dalam pembuatan iklan sangat diperhatikan hal-hal berikut: 

 

a) Pemilihan area siaran (zoning) dan jaringan kerja (networking) yang 

mengefektifkan perjangkauan masyarakat. 

 

Seorang pengiklan dapat menggunakan satu atau kombinasi banyak stasiun 

televisi sekaligus untuk memuat iklannya; bahkan ia bisa saja membuat jaringan kerja 

dengan semua stasiun televisi, sehingga iklannya akan ditayangkan oleh semua stasiun 

televisi secara serempak. 

 

b) Ideal bagi para pedagang eceran 

Iklan televisi dapat menjangkau kalangan pedagang eceran sebaik ia 

menjangkau konsumen. Selain karena para pedagang eceran juga suka menonton 

televisi seperti juga orang lain, iklan-iklan televisi memang sangat membantu usaha 

mereka, bahkan seolah-olah iklan itu ditujukan semata-mata pada mereka. Iklan 

televisi merupakan sesuatu yang membuat dagangan mereka laku. Pedagang eceran 

tahu jika sesuatu yang diiklankan di televisi, maka permintaan konsumen atas barang 

yang telah diiklankan itu akan meningkat sehingga stok dagangan mereka akan jauh 

lebih mudah terjual.  

Perusahaan terkadang sulit untuk menjual atau menitipkan produk-produknya 

karena mereka tidak dapat menjamin produknya akan diiklankan di televisi. Hal ini 

yang membuat pedagang eceran sulit untuk menerima produk yang tidak diiklankan  
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di televisi, karena berdampak pada minat konsumen. Pengiklanan di televisi itu 

bahkan dapat menjadi keharusan jika si produsen berhubungan dengan perusahaan 

supermarker yang mempunyai ratusan toko-toko. Peredaran barang harus berlangsung 

secara cepat, dan tidak ada yang lebih mampu mempercepat peredaran barang 

dagangan itu, selain iklan televisi. 

 

c) Terkait erat dengan media lain. 

Tayangan iklan televisi mungkin saja terlupakan begitu cepat, tetapi 

kelemahan ini bisa diatasi dengan memadukannya dengan wahana iklan lain. Jika 

konsumen memerlukan informasi lebih lanjut, atau mereka perlu sarana pengembalian 

atau keterangan mengenai kupon keterangan yang ternyata perlu dijabarkan lebih 

lanjut, iklan televisi itu bisa dipadukan dengan iklan-iklan di majalah mingguan, 

khususnya majalah yang mengulas acara-acara televisi. 

 

b. Kelemahan  

Adapun kelemahan-kelemahan iklan televisi antara lain: 

1) Televisi cenderung menjangkau pemirsa secara massal, sehingga pemilahan 

(untuk kepentingan pembidikan pangsa pasar tertentu) sering sulit dilakukan. 

Pihak pengiklan akan dapat lebih selektif dalam membidik pangsa pasar yang 

dikehendakinya kalau ia menggunakan media pers. 

2) Jika yang diperlukan calon pembeli adalah data-data yang lengkap mengenai 

suatu produk atau perusahaan pembuatnya, maka televisi lagi-lagi tidak akan bisa 

menandingi media pers. 
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3) Hal-hal kecil lainnya biasa dikerjakan banyak orang sambil nonton televisi, sama 

seperti ketika mereka mendengarkan siaran radio. Akibatnya, konsentrasi mereka 

seringkali terpecah. 

4) Karena pemirsanya yang sulit untuk dipilah-pilah itu, maka iklan televisi justru 

terbilang mahal. Apalagi terdapat ribuan pengiklan lainnya yang bersaing 

membujuk pasar sehingga pangsa nampak lebih kecil. Semuanya itu tidak 

memberikan alasan yang sah atas mahalnya iklan televisi. Karena itu, wajar saja 

kalau para pengiklan kemudian memilih media cetak untuk iklan mereka. 

5) Karena pembuatan iklan televisi butuh waktu yang cukup lama, maka ia tidak 

cocok untuk iklan-iklan khusus atau bahkan yang bersifat darurat yang harus 

sesegera mungkin diiklankan. 

6) Di negara-negara yang memiliki cukup banyak stasiun televisi, atau yang jumlah 

total pemirsanyarelatif sedikit, biaya siaran mungkin cukup rendah sehingga 

memungkinkan ditayangkan iklan yang panjang atau berulang-ulang. Iklan-iklan 

seperti ini justru mudah membosankan pemirsa. 

7) Kesalahan serius yang dibuat oleh produser iklan televisi, menurut Virginia 

Matthews (dalam Jefkins, 1997:114) yang menulis tentang masalah ini di 

Marketing Week (6 Agustus 1993) adalah menggunakan penyaji atau model yang 

sama sebagaimana para pengiklan yang lain. Selain membosankan, hal ini juga 

bisa membingungkan. 

 

3. Jenis-Jenis Iklan 

Secara garis besar menurut Jefkins (1997: 39) iklan dapat digolongkan menjadi 

tujuh kategori pokok, yakni 1) iklan konsumen, 2) iklan bisnis ke bisnis atau iklan 
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antarbisnis, 3) iklan perdagangan, 4) iklan eceran, 5) iklan keuangan, 6) iklan 

langsung, dan yang terakhir, 7) iklan lowongan kerja. Berikut ini penjelasan tentang 

jenis-jenis iklan: 

 

1) Iklan Konsumen 

Media yang paling cocok bagi iklan-iklan barang konsumen biasanya adalah 

yang diminati secara luas (dibaca oleh banyak lapisan sosial atau kelompok sosial 

ekonomi dalam masyarakat), atau bisa juga jurnal-jurnal yang cakupannya lebih 

khusus namun merangkul banyak orang, seperti majalah-majalah wanita, selama 

angka sirkulasinya cukup besar.Media utama bagi iklan barang konsumen adalah 

koran-koran bertilas banyak, radio, televisi, wahana iklan luar ruangan serta iklan 

bioskop dalam keadaan lebih terbatas, dengan bantuan penyebaran literatur penjualan, 

penyelenggaraan pameran-pameran dan promosi penjualan secara berkala. Iklan 

konsumen dibuat untuk menunjukkan kepada konsumen keuntungan-keuntungan yang 

akan diperoleh jika membeli produk tersebut. 

 

2) Iklan Antarbisnis 

Kegunaan iklan antarbisnis adalah mempromosikan barang-barang dan jasa 

non konsumen. Artinya, baik pemasang maupun sasaran iklan sama-sama perusahaan. 

Barang yang diiklankan adalah barang antara yang harus diolah atau menjadi unsur 

produksi. Termasuk disini adalah pengiklanan bahan-bahan mentah, komponen, suku 

cadang dan asesori-asesori, fasilitas pabrik dan mesin, serta jasa-jasa seperti asuransi, 

pasokan alat tulis kantor, dan lain-lain. 
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3) Iklan Perdagangan  

Iklan perdagangan secara khusus ditujukan kepada kalangan distributor, 

pedagang-pedagang kulakan besar, para agen, eksportir atau importir, dan para 

pedagang besar dan kecil. Tujuan iklan perdagangan adalah mendorong para pemilik 

toko (baik yang berupa jaringan maupun usaha pribadi)untuk menjadikan produk 

tersebut sebagai stok (teristimewa untuk menciptakan suatu jaringan distribusi yang 

memadai). Iklan perdagangan berusaha menunjukkan kepada para pengecer 

keuntungan-keuntungan yang mereka raih jika mereka bersedia  menyediakan dan 

menjual produk yang diperdagangkan. Iklan perdagangan mendukung kegiatan 

distribusi. 

 
4) Iklan Eceran 

  Kegunaaan iklan eceran antara lain, mempopulerkan perusahaan, memikat 

para konsumen dengan janji-janji  tertentu, dan berkenaan dengan toko atau para 

pengecer di distribusi, menjual barang-barang yang eksklusif bagi toko tertentu, untuk 

menjual stok suatu toko atau mempromosikan barang-barang yang musiman sifatnya 

untuk menampilkan pola pemilihan produk yang cermat atau mengumumkan 

penawaran khusus. Media utama iklan eceran adalah koran mingguan lokal, koran 

harian lokal, poster, kiriman pos, siaran iklan di televisi daerah, siaran niaga di radio 

swasta daerah, selebaran-selebaran iklan di pintu masuk dan di kaca depan toko, 

selebaran-selebaran iklan di jendela di ruang dalam toko, dan catalog-katalog. 

 

5) Iklan Keuangan    

Tujuan iklan keuangan adalah menghimpun dana pinjaman atau menawarkan 

modal, baik dalam bentuk asuransi, penjualan saham, surat obligasi, surat utang atau 
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dana pensiun. Namun, bisa juga iklan tersebut hanya berupa pengumuman atau 

laporan keuangan dari suatu perusahaan kepada publik, yang salah satu tujuannya 

untuk menunjukkan betapa solidnya keuangan perusahaan yang bersangkutan. Iklan 

keuangan di koran-koran, teristimewa di koran bisnis sering menyita ruangan/halaman 

yang luas karena menyertakan informasi yang rinci mengenai segala rencana pihak 

perusahaan yang semuanya dimaksudkan untuk meraih minat dan kepercayaan calon 

investor.  

 

6) Iklan langsung  

  Karakteristik iklan langsung antara lain, terkendali maksudnya adalah 

penawaran suatu produk barang atau jasa tertentu tidak akan diaalamatkan kepada 

orang-orang yang tidak dikenal, ekonomis maksudnya adalah hanya sejumlah orang 

yang benar-benar potensial sebagai konsumen yang akan dikirim, bersifat personal 

maksudnya adalah dikirimkan kepada seseorang dengan menyebut namanya sehingga 

kecermatan harus diutamakan agar seseorang pria tidak disebut nyonya dan 

sebaliknya.  

 

7) Iklan Lowongan Kerja  

Iklan lowongan pekerjaan bertujuan untuk merekrut calon pegawai. Media 

utama iklan lowongan pekerjaan adalah surat kabar nasional, jurnal-jurnal 

perdagangan, pers daerah, terbitan-terbitan gratis seperti selebaran yang sering di 

tempelkan di pinggir jalan. Ciri khusus iklan lowongan pekerjaan adalah bagaimana 

menarik sebanyak mungkin pelamar yang memenuhi segala persyaratan dengan biaya 

yang serendah-rendahnya. 
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Dari berbagai penjelasan mengenai jenis-jenis iklan maka iklan produk 

kebutuhan bayi dan anak di televisi termasuk jenis iklan konsumen karena iklan 

kebutuhan bayi dan anak memerlukan media seperti televisi untuk memasarkan 

produk dengan sifat persuasif, di televisi produsen akan menunjukkan pada konsumen 

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh jika membeli produk yang ditawarkan.  

 

4. Fungsi Iklan 

Menurut Swastha (1984: 246) ada beberapa fungsi iklan, yaitu memberikan 

informasi, membujuk atau mempengaruhi, menciptakan kesan (image), memuaskan 

keinginan, dan sebagai alat komunikasi. 

 

a. Memberikan Informasi 

Iklan dapat memberikan informasi lebih banyak daripada lainnya, baik tentang 

barangnya, harganya, ataupun informasi lain yang mempunyai kegunaan bagi 

konsumen. Tanpa adanya informasi seperti itu orang segan atau tidak akan 

mengetahui banyak tentang suatu barang (Swastha, 1984: 246). 

 

b. Membujuk atau Mempengaruhi 

Iklan tidak hanya bersifat memberitahu, tetapi juga bersifat membujuk 

terutama kepada pembeli-pembeli potensial, dengan menyatakan bahwa suatu produk 

adalah lebih baik daripada produk yang lain. Dalam hal ini, iklan yang sifatnya 

membujuk tersebut lebih baik dipasang pada media-media seperti televisi atau 

majalah. Umumnya, orang tidak ingin dibujuk atau didorong untuk membeli produk 

yang sudah jelas dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Tetapi apabila 
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ada dua produk yang sejenis, penjual akan mengeluarkan lebih banyak waktu dan 

tenaga untuk membujuk orang bahwa produknya lebih baik daripada yang lain. Akan 

lebih bermanfaat apabila uang yang dikeluarkan dipakai untuk membuat produk yang 

lebih baik dari pada untuk mengatakan atau membujuk bahwa produk tersebut adalah 

lebih baik (Swastha, 1984: 247). 

 

c. Menciptakan Kesan (Image) 

Dengan sebuah iklan, orang akan mempunyai suatu kesan tertentu tentang apa 

yang diiklankan. Dalam hal ini, pemasang iklan selalu berusaha untuk menciptakan 

iklan yang sebaik-baiknya, misalnya dengan menggunakan warna, ilustrasi, bentuk, 

dan layout yang menarik. Dari segi lain, periklanan juga dapat menciptakan kesan 

pada masyarakat untuk melakukan pembelian secara rasional dan ekonomis. 

Contohnya, dalam pembedaan produk (product differentiation), dimana penjual atau 

produsen berusaha untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa produknya 

berbeda dengan produk-produk lain (Swastha, 1984:247-248). 

 

d. Memuaskan Keinginan 

Sebelum memilih dan membeli produk, kadang-kadang orang ingin diberitahu 

lebih dulu. Sebagai contoh, mereka ingin mengetahui lebih dulu tentang gizi, 

vitamindan harga pada sebuah produk makanan yang paling baik untuk keluarga. 

Kadang-kadang orang juga ingin dibujuk untuk melakukan sesuatu yang baik bagi 

mereka atau bagi masyarakat. Misalnya dibujuk untuk menggosok gigi, membantu 

fakir miskin; penderita bencana, atau dibujuk untuk memperoleh pendidikan yang 

lebih baik.Jadi, periklanan merupakan suatu alat yang dapat dipakai untuk mencapai 
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tujuan, dan tujuan itu sendiri berupa pertukaran yang saling memuaskan (Swastha, 

1984: 248). 

 

e. Alat Komunikasi 

Periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah antara 

penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi dalam cara yang 

efisien dan efektif. Dalam hal ini, komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk 

mengadakan pertukaran yang saling memuaskan. Dengan iklan semacam ini dapat 

memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk menghubungi yang bersangkutan, 

sehingga akan terjadi pembicaraan kedua pihak (Swastha, 1984: 248-249). 

 

5. Bahasa Iklan 

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

Dalam iklan, penggunaan bahasa menjadi salah satu aspek penting bagi keberhasilan 

iklan. Oleh karena itu bahasa iklan harus mampu menjadi manifestasi atau presentasi 

dari hal yang diinginkan pihak pengiklan kepada masyarakat luas. Bahasa yang 

dimaksud adalah bahasa yang digunakan dalam siaran televisi. Misalnya dalam iklan 

kebutuhan bayi dan anak yang menggunakan bahasa yang khas, serta menggunakan 

slogan yang singkat tetapi mudah dipahami oleh pendengar. Tujuannya ialah untuk 

mempengaruhi masyarakat agar tertarik dengan sesuatu yang diiklankan (Mulyana, 

2005: 65). 

Bahasa iklan memegang peranan sangat vital dalam menyampaikan maksud 

iklan itu sendiri. Di media elektronik, seperti televisi misalnya, terkadang ditemukan 

iklan yang minim bahasa. Gejala itu tidak dengan sendirinya menafikkan pentingnya 
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bahasa dalam iklan. Persoalan sedikit banyaknya bahasa yang digunakan hanya 

berkutat pada pemahaman tentang aspek mana yang lebih perlu untuk ditonjolkan 

dalam iklan, gambar atau bahasa verbal. 

Pada kenyataannya, bahasa (iklan) sebagai kenyataan social (social reality) 

telah ikut mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pandangan, gagasan, dan 

perilaku mereka. Bahasa iklan yang terus-menerus didengar akan merasuk dan 

mengkristal di dalam pikiran dan jiwa masyarakat. Akibatnya, hal yang diiklankan 

akan secara otomatis dimunculkan tatkala seseorang menghadapi sesuatu persoalan. 

Bahasa iklan dengan demikian telah memperlihatkan fungsinya secara sosio-

kultural kepada masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan bahasa iklan, yang sering 

terjadi ialah gejala pencitraan dalam iklan yang berpengaruh besar terhadap kehidupan 

masyarakat pada umumnya. 

 

D. Slogan Iklan Produk Kebutuhan bayi dan Anak 

Slogan adalah kata-kata yang menarik atau mencolok dan mudah diingat yang 

dipakai untuk mengiklankan sesuatu (Poerwadarminta, 2007: 1136). Slogan biasanya 

menggunakan kata yang singkat dan mudah dipahami. Dengan adanya slogan yang 

singkat dan mudah dipahami memudahkan pemirsa untuk memahami maksud dari 

slogan tersebut. 

Slogan merupakan  gambaran dari visi dan misi perusahaan atau produk, 

prinsip, dan keterangan jati diri perusahaan atau produk sehingga hanya dengan 

mengetahui slogan-slogannya, khalayak dapat mengingat perusahaan atau produk 

tertentu. Dengan demikian, keberadaan slogan dapat memainkan peran yang dapat 

dijadikan sebagai salah satu pengingat terhadap suatu perusahaan atau produk. Oleh 
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sebab itu, slogan iklan cenderung menggunakan bahasa yang sederhana karena supaya 

mudah untuk dipahami tujuan dari slogan tersebut. 

Kebutuhan bayi dan anak sangat bermacam-macam, mulai dari makanan, 

minuman, vitamin, shampoo, sabun, dan pewangi. Kebutuhan bayi dan anak 

akantercukupi jika orang tua memperhatikan kebutuhannya. Kebutuhan adalah barang 

apa yang diperlukan (Poerwadarminta, 2007: 199). Bayi adalah anak yang belum lama 

lahir (Poerwadarminta, 2007: 113). Dengan begitu sebagai orang tua harus lebih bisa 

memahami maksud dari yang dibutuhkan oleh bayi, karena bayi belum bisa untuk 

berbicara dan memberitahu secara langsung apa yang diinginkan. 

Anak merupakan ia yang baru berumur enam tahun (Poerwadarminta, 2007: 

35). Anak yang berusia enam tahun sudah bisa berbicara dengan cukup jelas sehingga 

orang tua dapat dengan baik memahami kebutuhan dari anaknya. Dengan begitu maka 

kebutuhan bayi dan anak adalah sesuatu yang diperlukan oleh anak yang belum lama 

lahir dan anak yang berumur enam tahun. Apabila kebutuhan bayi dan anak dapat 

tercukupi dengan baik maka bayi dan anak akan merasa nyaman dan senang dalam 

beraktifitas. Produk kebutuhan bayi dan anak sekarang telah diiklankan di televisi 

yang disertai dengan slogan-slogan yang menggambarkan keunggulan dari produk 

yang ditawarkan bila dibandingan dengan produk yang lain. Dengan adanya iklan 

memudahkan orang tua untuk memilih produk yang tepat untuk anaknya. 

Slogan yang digunakan pada iklan produk kebutuhan bayi dan anak 

menggunakan bahasa yang singkat dan mudah dipahmi. Dengan bahasa yang singkat 

dan mudah dipahami menjadikan konsumen akan lebih mengetahui tentang kelebihan 

dari produk yang ditawarkan. Berdasarkan penjelasan di atas maka slogan merupakan 

kata-kata yang menarik atau mencolok dan mudah diingat yang dipakai untuk 

mengiklankan sesuatu berdasarkan ungkapan. 
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Ungkapan adalah perkataan atau kelompok kata yang khusus untuk 

menyatakan suatu maksud dengan arti kiasan (Poerwadarminta, 2007: 1341). Dari 

penjelasan tersebut, ungkapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

memaparkan sesuatu dalam bentuk wacana dalam slogan iklan produk kebutuhan bayi 

dan anak yang dilakukan oleh produsen. 
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