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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada kehidupan di masyarakat manusia selalu melakukan interaksi atau 

hubungan  sesamanya dengan menggunakan  bahasa. Bahasa dan manusia suatu 

hal yang tidak dapat dipisahkan, dalam arti keduanya berhubungan erat. Bahasa 

digunakan sebagai alat komunikasi yang paling penting bagi manusia, karena 

dengan bahasa manusia dapat mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran atau 

gagasannya. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik, manusia harus 

menguasai keterampilan berbahasa. 

Bahasa digunakan oleh manusia dalam segala aktivitas  kehidupan sehari-

hari. Bahasa dapat menggantikan peristiwa atau kegiatan yang seharusnya 

dilakukan oleh individu atau kelompok. Dengan bahasa, seorang individu atau 

kelompok dapat meminta individu atau kelompok lain untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Kalimat yang diucapkan oleh seorang individu kepada individu lain 

bersifat individual (Aslinda & Syafyahya, 2010: 2). 

Bahasa sebagai sistem lambang arbitrer dipakai untuk bekerja sama, 

berinteraksi, atau mengidentifikasikan diri. Meningkatkan bahasa sebagai 

lambang makna dalam bahasa lisan diwujudkan dalam bentuk tindak ujar dan 

dalam bahasa tulis wujud simbol tulisan sehingga keduanya memiliki tempat 

masing–masing. Dalam bahasa lisan maupun tulisan digunakan manusia untuk 

berkomunikasi. Komunikasi secara langsung, misalnya ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab. Komunikasi yang melalui media, contoh iklan di televisi, siaran di 

radio, penulisan opini atau artikel di majalah, surat kabar, dan lain–lain. 
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Perkembangan bahasa dapat diungkapkan atau diwujudkan dengan 

menggunakan berbagai sarana, sarana yang digunakan untuk merealisasikan 

tuturan tersebut dapat diungkapkan melalui media massa, yakni melalui media 

elektronik maupun media cetak. Media massa sebagai sarana komunikasi tidak 

hanya berarti pemberitahuan, namun berarti pula pengumuman, penerangan, 

penjelasan, penyuluhan, perintah, intruksi, nasehat, ajakan, rayuan, dan 

sebagainya. 

Usaha mengungkapkan ujaran dari diri seseorang tersebut, orang-orang 

tidak hanya menghasilkan tuturan yang mengandung kata-kata dan struktur-

struktur gramatikal saja, tetapi mereka juga memperlihatkan tindakan-tindakan 

melalui tuturan itu. Pada suatu saat tindakan yang ditampilkan dengan 

menghasilkan suatu tuturan mengandung tindakan yang saling berhubungan 

(Yule, 2006: 81-83). 

Kegiatan berbahasa baru terwujud apabila manusia terlibat didalamnya. Di 

dalam berbicara penutur dan lawan tutur sama-sama menyadari bahwa ada 

kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan 

interprestasi-interprestasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Setiap 

peserta tindak tutur bertanggung jawab terhadap tindakan pada kaidah kebahasaan 

di dalam interaksi lingual tersebut (Wijana, 1996: 45). 

Menurut Chaer (2010: 47) bahasa sebagai alat interaksi sosial  atau alat 

komunikasi manusia. Seseorang dapat juga menggunakan alat lain untuk 

berkomunikasi, tetapi tampaknya bahasa merupakan alat komunikasi yang paling 

baik diantara alat komunikasi lainnya. Dalam setiap komunikasi manusia saling 

menyampaikan informasi yang dapat berupa fikiran, gagasan, maksud, perasaan, 
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maupun emosi secara langsung. Dalam setiap proses komunikasi ini terjadilah apa 

yang disebut tindak tutur. 

Tindak tutur dalam bahasa dilihat sebagai suatu bentuk tindakan dengan 

memusatkan perhatiannya pada pertanyaan yang dilakukan ketika seseorang 

menggunakan bahasa (Budiman, 2004: 49). Tindak tutur digunakan sebagai alat 

penyampai pesan kepada masyarakat berwujud pernyataan  pertanyaan, dan 

perintah dalam berkomunikasi. 

Aslinda & Syafyahya (2010: 31-33) mengemukakan bahwa dalam setiap 

interaksi linguistik manusia saling menyampaikan informasi baik berupa gagasan, 

maksud, pikiran, perasaan, maupun emosi secara langsung. Tindak tutur 

cenderung sebagai gejala individu yang bersifat psikologis dan ditentukan oleh 

kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi peristiwa tertentu. 

Searle (dalam Aslinda & Syafyahya 2010: 33-34) mengemukakan bahwa 

semua interaksi lingual terdapat tindak tutur. Interaksi lingual bukan hanya lambang, 

kata atau kalimat, melainkan lebih tepat bila disebut produk atau hasil dari lambang, 

atau kalimat yang berujud perilaku tindak tutur. Tindak tutur  sebagai produk atau hasil 

dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan kesatuan terkecil dari interaksi lingual. 

Dengan demikian, perlu di pertimbangkan tuturan  dalam iklan layanan kesehatan 

masyarakat berbagai kemungkinan terdapat tindak tutur yang sesuai dengan posisi 

penutur, situasi tutur, dan kemungkinan struktur yang ada dalam bahasa itu. 

Seiring berkembangnya teknologi, munculnya media elektronik digunakan 

sebagai bentuk komunikasi secara lisan. Oleh sebab itu, alat komunikasi bahasa 

sebagai tindak tutur yang digunakan pada media elektronik  harus membekas pada 

ingatan penyimak. 
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Komunikasi sebagai alat publikasi tidak bisa lepas dari pengaruh ajaran 

bahasa. Di dalam komunikasi yang wajar dapat diasumsi bahwa seorang penutur 

mengartikulasi tuturan dengan maksud untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada 

mitra tuturnya. Tujuan terjalinnya komunikasi agar mitra tutur dapat memahami 

apa yang dikomunikasikan tersebut. Penutur harus berusaha agar tuturanya selalu 

relevan mudah untuk di pahami.Tuturan harus mudah di pahami dan diingat oleh 

mitra tutur. 

Menurut Budiman (2004: 49) teori tindak tutur dalam bahasa dilihat 

sebagai suatu bentuk tindakan. Teori ini memusatkan perhatiannya pada 

pertanyaan apa yang dilakukan orang ketika mereka menggunakan bahasa.Konsep 

utama tindak tutur sebagai sarana yang penting dalam penelitian wacana dalam 

iklan layanan kesehatan masyarakat, terutama dengan menekankan aspek aktif 

berbahasa atau bahasa sebagai tindakan (Budiman, 2004: 50). 

Pada bahasa iklan, para produsen bebas menggunakan bahasa sesuka 

mereka untuk menarik pemirsa atau pembaca agar produk yang diiklankan itu 

laku. Iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi antara produsen dan konsumen. 

Iklan digunakan untuk memperkenalkan dan menawarkan produk ataupun jasa. 

Pada umumnya iklan dirancang sedemikian rupa untuk menarik perhatian 

konsumen agar membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. 

Untuk itu, peran bahasa sangatlah penting. Dengan bahasa yang menarik, indah 

dan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai akan lebih mudah dimengerti. 

Bahasa di dalam iklan selama ini yang disiarkan dan ditayangkan tidak bisa lepas 

dari tindak tutur sebagai alatnya. Hal ini berpengaruh terhadap kesantunan tuturan 

yang digunakan. 
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Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat keberadaan 

iklan layanan kesehatan masyarakat sebagai sarana dalam mempromosikan barang 

dan jasa. Hal ini ditunjukkan dengan semakin beragamnya iklan layanan kesehatan 

masyarakat  yang terdapat pada media elektronik dengan bentuk dan tampilan yang 

sangat kreatif. Media semacam ini sering dimanfaatkan oleh pemerintah untuk 

menyebarluaskan program-programnya.Wacana iklan layanan kesehatan masyarakat 

diharapkan dapat membujuk dan mengajak masyarakat untuk melakukan program-

program yang diadakan oleh pemerintah tersebut. Pemerintah berusaha untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat dengan membuat program tersebut untuk  

menarik perhatian masyarakat. 

Wacana iklan layanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat membujuk 

dan mengajak masyarakat untuk melakukan program-program yang diadakan oleh 

pemerintah tersebut. Iklan tersebut juga berhubungan dengan kesantunan tuturan 

sebagai interaksi yang dihasilkan. Dalam iklan layanan kesehatan masyarakat, 

kesantunan bertutur dihasilkan sebagai bagian terkecil dalam interaksi lingual. 

Kesantunan bertutur digunakan sebagai alat penyampai pesan kepada masyarakat 

berwujud pernyataan, pertanyaan, dan perintah. 

Iklan layanan kesehatan masyarakat dirancang sedemikian rupa untuk 

menarik perhatian konsumen agar membeli atau menggunakan barang atau jasa 

yang ditawarkan. Untuk itu, peran bahasa sangatlah penting. Dengan bahasa yang 

santun, menarik, indah dan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai sehingga 

lebih mudah dimengerti. Bahasa di dalam iklan tersebut selama ini yang disiarkan 

dan ditayangkan tidak bisa lepas dari tindak tutur atau tindak ujar sebagai alatnya. 

Hal ini berpengaruh terhadap kesantunan tuturan yang digunakan. 
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Kesantunan tuturan yang diutarakan oleh penutur dalam iklan layanan 

kesehatan masyarakat dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Dalam 

hubungan ini bentuk-bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan 

untuk menyatakan maksud yang sama atau sebaliknya berbagai macam maksud 

dapat dibicarakan  dengan tuturan yang sama (Wijana, 1996: 11). 

Kehadiran iklan layanan kesehatan masyarakat dalam komunikasi yang 

wajar dapat diasumsi bahwa seorang penutur mengartikulasi kesantunan tuturan 

dengan maksud untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada mitra tuturnya dengan 

baik. Kesantunan bertutur kata perlu ditanamkan dengan baik karena bahasa 

berperan penting dalam interaksi sosial sekaligus cerminan karakter seseorang. 

Seseorang yang baik budi dan karakternya tentulah tutur katanya juga santun. 

Tujuan terjalinnya kesantunan bertutur kata dalamberkomunikasi agar mitra tutur 

dapat memahami dan menerima apa yang dikomunikasikan tersebut dengan baik.  

Kaidah kesantunan berbahasa telah dikemukakan oleh beberapa ahli 

bahasa diantaranya Brown dan Levinsin, Robin Lakof dan Geoffrey Leech. Pada 

penelitian ini akan digunakan prinsip kesantunan Leech (1983) karena dianggap 

mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan tuturan iklan layanan 

kesehatan masyarakat secara komprehensif. Leecch (1983) menjelaskan bahwa 

kesantunan berbahasa terdiri atas enam maksim, yaitu (a) maksim kearifan, (b) 

maksim kedermawanan, (c) maksim pujian, (d) maksim kerendahan hati, (e) 

maksim kesepakatan, dan (f) maksim simpati. Kesantunan berbahasa akan 

membuat lawan tutur merasa dihargai dan nyaman sehingga dapat meminimalisir 

konflik antara penutur dan lawan tutur. 
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Sebelumnya, penelitian mengenai kesantunan berbahasa sudah dilakukan 

oleh Supriyatin Ningsih (2009) dalam skripsinya berjudul “ Analisis Kesantunan 

Tindak Tutur Guru dalam Interaksi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia di Kelas 

XI SMA Negeri 9 Malang”. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian 

sebelumnya adalah sama-sama menggunakan kesantunan tuturan sebagai pisau 

analisis dan sama- sama menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, ada hal- hal 

yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya antara lain terletak pada objek penelitian. Jika objek penelitian yang 

digunakan Supriyatin Ningsih adalah pembelajaran di sekolah, maka pada 

penelitian ini objek yang digunakan adalah video iklan layanan kesehatan 

masyarakat. Selain itu, jika penelitian Supriyatin Ningsih dititikberatkan untuk 

mengetahui fungsi kesantunan tuturan guru yaitu fungsi kompetitif dan fungsi 

menyenangkan. Selain itu juga dipaparkan mengenai strategi kesantunan tuturan 

guru, yaitu strategi kesantunan positif dan negatif. Strategi kesantunan posistif 

meliputi (a) menarik perhatian, keinginan dan kebutuhan penutur, (b) melebih- 

lebihkan rasa ketertarikan kepada pendengar, menggunakan identitas kelompok. 

Strategi kesantunan negatif dilakukan dengan cara (a) meminta secara tidak 

langsung menurut kebiasaan, (b) bersikap pesimis, (c) meminimalkan 

pembebanan dan meminta maaf, maka pada penelitian kali ini lebih 

dititikberatkan untuk mendeskripsikan fungsi, makna, dan bentuk kesantunan 

tuturan dalam video iklan layanan kesehatan masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan kajian kesantunan tuturan terhadap iklan layanan kesehatan 

masyarakat yang ada dalam video iklan layanan kesehatan masyarakat 
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berdasarkan prinsip kesantunan Geofreey Leech. Akhir kata, peneliti 

menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis 

Kesantunan Tuturan dalam Video Iklan Layanan Kesehatan Masyarakat” 

sehingga dapat digunakan sebagai acuan kesantunan tuturan dalam iklan layanan 

kesehatan masyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

a. Bagaimana fungsi kesantunan tuturan yang terdapat pada video iklan 

layanan kesehatan masyarakat? 

b. Bagaimana makna kesantunan tuturan yang terdapat pada video iklan 

layanan kesehatan masyarakat? 

c. Bagaimana bentuk kesantunan tuturan yang terdapat pada video iklan 

layanan kesehatan masyarakat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkan, maka tujuan 

penelian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan fungsi kesantunan tuturan yang terdapat pada video iklan 

layanan kesehatan masyarakat. 

b. Mendeskripsikan makna kesantunan tuturan yang terdapat pada video iklan 

layanan kesehatan masyarakat. 

c. Mendeskripsikan bentuk kesantunan tuturan yang terdapat pada video iklan 

layanan kesehatan masyarakat. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran Bahasa Indonesia, manfaat penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis, dan diharapkan 

dapat memberikan sumbangan terhadap analisis kesantunan tuturan dalam video 

iklan layanan kesehatan masyarakat serta berguna sebagai referensi maupun 

sebagai pengembangan ilmu bahasa Indonesia khususnya di bidang pragmatik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

a. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan tentang kesantunan tuturan dalam bertutur kata. 

b. Bagi mahasiswa yang mengambil penelitian sejenis dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan  dalam penyusunan penelitian berikutnya. 

 

1.5 Definisi Operasional 

 Berikut definisi operasional atau penegasan istilah- istilah penting yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

a. Kesantunan Tuturan 

Kesantunan merupakan hal memperlihatkan kesadaran akan martabat orang 

lain (Kridalaksana,2011: 110). Di Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan 

bahwa santun adalah halus dan baik yang menyangkut budi bahasa maupun 
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tingkah laku serta sabar, tenang dan sopan. Dengan demikian, kesantunan 

tuturan merupakan perilaku berbahasa secara halus dan berbudi. 

b. Fungsi Kesantunan Tuturan 

Fungsi kesantunan merupakan penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu dan 

peran unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural dengan 

unsur lain (Kridalaksana, 2011: 67). Menurut Tarigan (2009: 6) bahwa 

peranan dan fungsi bahasa bergantung kepada situasi dan kondisi, serta 

bergantung pada konteks. Setiap tuturan dalam iklan terdapat fungsi- fungsi 

tertentu. Fungsi- fungsi bahasa yang berkaitan dengan kesantunan meliputi 

fungsi kompetitif, menyenangkan, dan fungsi bekerja sama. 

c. Makna Kesantunan Tuturan 

Menurut Kridalaksana (2011: 148) makna tuturan dapat diartikan sebagai 

maksud pembicara, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau 

perilaku manusia atau kelompok manusia, hubungan, dalam arti kesepadanan 

atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam di luar bahasa, atau antara 

ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya, dan cara menggunakan lambang- 

lambang bahasa. Makna tuturan dalam penelitian ini merupakan penafsiran 

tuturan iklan yang didasarkan pada faktor- faktor nonlinguistik, seperti 

pembicara, pendengar, bila dan dimana tuturan tersebut diujarkan serta daya 

ilokusi tuturan yang meliputi asertif, komisif, direktif, ekspresif, dan 

deklaratif. 

d. Bentuk Kesantunan Tuturan 

Bentuk kesantunan tuturan dalam penelitian ini berupa tuturan iklan yang ada 

dalam video iklan layanan kesehatan masyarakat yang memenuhi maksim 

kesantunan yang telah ditetapkan oleh Leech, yaitu maksim kearifan, maksim 
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kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim 

kesepakatan, dan maksim simpati.  

e. Iklan  

Iklan merupakan struktur informasi  dan susunan komunikasi nonpersonal 

yang biasanya dibiayai dan bersifat persuasif, tentang produk- produk 

(barang, jasa, dan gagasan) oleh sponsor yang terindetifikasi, melalui 

berbagai macam media (Noviani, 2002: 23). 

f. Iklan Layanan Kesehatan Masyarakat 

ILKM pada dasarnya merupakan alat untuk menyampaikan pesan sosial 

kepada masyarakat dan juga mempromosikan kesejahteraan masyarakat. 

Media semacam ini sering dimanfaatkan oleh pemerintah untuk 

menyebarluaskan program- programnya. Misalnya ILKM yang dibuat untuk 

menyukseskan program imunisasi sosial, pemberantasan nyamuk demam 

berdarah, virus flu burung, menjaga lingkungan hidup, membuang sampah 

pada tempatnya, budaya mencuci tangan, penyalahgunaan narkoba, dan 

sebagainya.  

 

 




