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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai: (1) latar belakang; (2) 

fokus masalah; (3) rumusan masalah; (4) tujuan penelitian; (5) manfaat penelitian;  

dan (6) definisi operasional. Berikut akan diuraikan penjelasan yang berkaitan 

pendahuluan tersebut. 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi sangat diperlukan oleh manusia dalam kehidupan untuk 

berinteraksi dengan manusia lain dalam lingkungan masyarakat. Havland (dalam 

Sunarjo dan Djoenaesih S. Sunarjo, 1983:13) menyatakan bahwa komunikasi 

merupakan proses seorang individu (komunikator) mengoperkan perangsang 

(biasanya lambang-lambang bahasa) untuk mengubah tingkah-laku individu-

individu yang lain. 

Manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak akan bisa lepas dari 

komunikasi. Komunikasi merupakan bagian integral dari sistem tatanan 

kehidupan sosial manusia dan masyarakat. Kegiatan komunikasi itu dapat terlihat 

pada setiap aspek dalam kehidupan sehari-hari sejak dari bangun tidur di pagi hari 

sampai dengan beranjak tidur pada malam hari. 

Suatu proses komunikasi sering tidak dapat berjalan dengan mulus karena 

adanya gangguan atau hambatan. Tidak adanya kesadaran dari salah satu pihak 

partisipan merupakan suatu hambatan. Gangguan atau hambatan lain, misalnya 
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daya pendengaran salah satu partisipan yang kurang baik, suara bising di tempat 

komunikasi berlangsung, atau juga kemampuan penggunaan bahasa yang kurang. 

Komunikasi bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh Chaer dan Leonie 

Agustina (2010:21) ada dua macam, yaitu komunikasi searah dan komunikasi dua 

arah. Komunikasi searah, si pengirim tetap sebagai pengirim, dan si penerima 

tetap sebagai penerima. Komunikasi searah ini terjadi, misalnya, dalam 

komunikasi yang bersifat memberitahukan, khotbah di masjid atau gereja, 

ceramah yang tidak diikuti tanya jawab, dan sebagainya. Komunikasi dua arah, 

secara berganti-ganti si pengirim bisa menjadi penerima, dan penerima bisa 

menjadi pengirim. Komunikasi dua arah ini terjadi, misalnya, dalam rapat, 

perundingan, diskusi, dan sebagainya. 

Chaer dan Leonie Agustin a (2010:50) menjelaskan bahwa tindak tutur 

yang terorganisasikan yaitu untuk mencapai suatu tujuan. Kalau peristiwa tutur 

merupakan gejala sosial, maka tindak tutur merupakan gejala idividual, bersifat 

psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si 

penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih 

dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada 

makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur 

merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. 

Oka (1990:2) mengatakan bahwa  kegiatan bertutur mempunyai 

kedudukan dan fungsi yang penting sekali dalam kehidupan manusia 

bermasyarakat. Kegiatan bertutur secara khas menandai corak kehidupan manusia 

serta membedakannya dengan corak hidup makhluk-makhluk lainnya. Makhluk 
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lain seperti tumbuh-tumbuhan, binatang dan yang bukan manusia, belum terbukti 

bertutur dalam kehidupannya. Setidak-tidaknya mereka tidak bertutur seperti yang 

dilakukan manusia. Pentingnya arti bertutur adalah untuk menyepakati gagasan 

kehidupan bersama kemudian diwujudkan menjadi bentuk kehidupan bersama, 

misalnya keluarga, berukun tetangga, berukun kampung, bermasyarakat desa, 

bernegara, berorganisasi dan sebagaianya. 

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, kegiatan bertutur 

memainkan peranan yang sangat penting. Kegiatan bertutur juga termasuk salah 

satu kegiatan yang banyak dilakukan. Ketika bertamu, berbelanja, mengajar atau 

saat menyatakan rasa cinta misalnya, semua menggunakan tutur. Ada banyak hal 

yang dapat kita tuturkan kepada kawan atau orang yang kita kenal. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas. Bahasa mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam komunikasi, karena satu-satunya alat untuk bertutur 

adalah bahasa. Chaer (2009:30) menjelaskan bahwa bahasa adalah satu sistem 

lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang kemudian lazim ditambah yang 

digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinterkasi dan 

mengidentifikasi diri. 

Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi dan bahasa itu menjadi 

beragam dan bervariasi apabila terjadinya keragaman atau kevariasian. Terjadinya 

keragaman bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak 

homogen, tetapi juga karena kegiatan interkasi sosial yang mereka lakukan sangat 

beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman 

bahasa. Keragaman bahasa akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut 
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digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang sangat 

luas. 

Bahasa bersifat manusiawi, karena bahasa hanya dimiliki oleh manusia. 

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat interkasi. Di 

dalam peristiwa komunikasi sekalipun kedua partisipan ada, pesan yang 

disampaikan juga ada, dan alat yang digunakan juga ada yaitu bahasa, tetapi 

komunikasi tidak berlangsung dengan benar, karena kesadaran dari pihak 

penerima tidak ada. Tidak adanya kesadaran ini merupakan gangguan atau 

hambatan dalam proses komunikasi. 

Pemilihan bahasa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu 

partisipan, situasi, isi bicara, dan fungsi. Pada penelitian ini lebih menekankan 

pada partisipan yang berkaitan yaitu penjual dan pembeli. Pemilihan bahasa yang 

digunakan adalah bahasa lisan. Bahasa lisan terjadi bila paling kurang ada dua 

orang yang terjadi dalam interaksi sosial. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian 

ini akan mendapatkan bahasa lisan yang berlangsung antara penjual, dan pembeli. 

Jika diteliti dari bahasa lisan yang digunakan pasti ada perbedaannya berdasarkan 

topik pembicaraan, suasana pembicaraan, dan pemakaian bahasa. 

Ada empat aspek dalam keterampilan berbahasa yang perlu diperhatikan 

untuk menjalin komunikasi antarmanusia secara baik, yaitu (1) mendengar; (2) 

berbicara; (3) membaca; dan (4) menulis. Keempat keterampilan tersebut, yang 

menarik untuk diteliti, yaitu keterampilan berbicara. Berbicara merupakan 

kegiatan saling tukar pikiran melalui perkataan dengan menuangkan pendapat 

masing-masing. Berbicara itu sebenarnya mudah, tetapi untuk berbicara dengan 
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tepat memerlukan ilmu dan keterampilan karena berbicara adalah  alat komunikasi 

paling efektif dan efesien. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi 

supaya dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka sebaiknya penutur 

memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan, karena pada 

dasarnya berbicara mempunyai tiga maksud umum, yaitu: memberitahukan, 

menghibur dan mengajak/ meyakinkan. 

Nababan (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 2010:68) mengatakan bahwa 

variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya 

disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi ini biasanya dibicarakan 

berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana 

penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah 

menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, 

bidang sastra jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perkonomian, perdagangan, 

pendidikan, dan kegiatan keilmuan. 

Berkaitan dengan hal di atas, bahasa memegang peranan yang sangat 

penting dalam tutur perdagangan antara penjual dan pembeli. Oka (1990:2) 

menegaskan bahwa dengan tutur, antara manusia dengan manusia yang lain sering 

berhubungan, sehingga terjalin kebersamaan dan kehidupan, dalam berbagai 

tatanan masyarakat. Perangkat sistem kehidupan bersama, tata nilai budaya dan 

agama tidak akan mampu membina stabilitas masyarakat, jika tidak ditopang 

dengan kegiatan bertutur. Jadi, jelaslah bahwa bahasa mempunyai hubungan yang 

erat dalam kehidupan perdagangan. 
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Tutur jual beli atau yang lebih dikenal dengan sebutan tutur dalam 

perdagangan dipilih sebagai objek kajian ini, karena pertimbangan-pertimbangan 

sebagai berikut. Pertama, dari pengamatan yang peneliti lakukan terhadap tutur 

perdagangan dalam interaksi jual beli di pasar Payaman Kabupaten Lamongan 

tutur ini memiliki kekhasan tersendiri, kedua, setiap penjual pasti ingin barang 

dagangannya terjual dengan harga yang mahal, begitu juga sebaliknya pembeli 

ingin mendapatkan barang yang di belinya dengan harga yang murah dan untuk 

mencapai tujuan maka terjadilah kegiatan tawar-menawar, sejalan dengan adanya 

tawar menawar maka seorang penjual dan pembeli menggunakan tutur retorika.  

Keberhasilan tutur perdagangan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli 

tidak dapat dilepaskan dari efektifnya menggunakan retorika. Seorang penjual 

dengan memanfaatkan cara-cara berkomunikasi dengan baik, akan mampu 

menarik perhatian pembeli untuk bisa menjual barang yang dijualnya dengan 

harga yang lebih mahal, begitu juga dengan pembeli, jika pembeli berkomunikasi 

dengan menggunakan retorika pembeli bisa mendapatkan barang yang ia beli 

dengan harga yang murah. Retorika termasuk salah satu penentu dalam tutur 

perdagangan, dengan menggunakan retorika secara baik, semua tutur perdagangan 

akan menjadi menarik dan akhirnya penjual mampu mempengaruhi pembeli, 

begitu juga sebaliknya pembeli juga mampu mempengaruhi penjual. 

Oka (1990:7) menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan bertutur, 

seseorang  yang bersangkutan sebenarnya telah terlibat dengan retorika. Selama 

tindakan dan usaha itu dimaksudkan mempengaruhi pihak lain dan selama 

maksud mempengaruhi selalu ada dalam setiap kegiatan bertutur, selama itu pula 
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orang terlibat dalam masalah retorika. Tidak ada orang yang dapat terlepas sama 

sekali dengan retorika selama mereka masih menjadi bagian dari masyarakat. 

Dikatakan demikian, karena dalam hidup bermasyarakat orang akan selalu 

berhubungan dengan orang lain, bertukar pengetahuan dan pengalaman, 

menyebarluaskan nilai-nilai sosial budaya yang menjaga kestabilan hidup bersama 

dan lain sebagaianya. 

Pengetahuan tentang retorika akan selalu dimanfaatkan oleh manusia 

untuk bertutur dengan baik. Retorika difungsikan oleh seseorang untuk 

mempersiapkan, menata dan menampilkan tuturnya. Pemanfaatan ini sebagian 

didorong oleh keinginan untuk mendapatkan wacana yang menarik atau tutur 

yang dapat mempengaruhi pihak lain. 

Adapun tujuan retorika adalah persuasi, yang dimaksudkan dalam persuasi 

dalam hubungan ini adalah meyakinkan pendengar akan kebenaran gagasan hal 

yang dibicarakan pembicara. Artinya bahwa tujuan retorika adalah membina 

saling pengertian yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan 

kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat lewat kegiatan bertutur. 

Dalam perdagangan  di berbagai pasar banyak yang menggunakan retorika 

dalam kegiatan interkasi jual-beli sehari-harinya, khususnya pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan tempat penelitian ini difokuskan. Penelitian mengenai 

retorika sudah pernah dilakukan oleh Harsono (2005) meneliti Analisis Retorika 

dalam wacana Dakwah Lisan KH.Abdullah Gymnastyar. Penelitian itu 

menghasilkan temuan berikut (1) Bentuk retorika dari segi pengarahan yang 

ditemukan berupa diksi, stuktur kalimat, intonasi, dan gaya bahasa dalam wacana 
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dakwah Aa Gym; (2) Bentuk retorika dari segi penghakiman, yaitu diksi, struktur 

kalimat, intonasi, dan gaya bahasa yang terdapat dalam wacana dakwah Aa Gym; 

dan (3) Bentuk retorika dari segi pembakar semangat dalam wacana dakwah lisan 

Aa Gym, yaitu segi diksi, struktur kalimat, intonasi, dan gaya bahasa. 

Istyawati (2003) meneliti Telaah Unsur-unsur Retorika dalam wacana 

Lisan Iklan di Radio KDS 8 FM Malang. Penelitian itu menghasilkan temuan 

berikut (1) Bentuk rasionalitas dalam wacana lisan iklan Radio KDS 8 FM 

Malang; (2) Bentuk etika moral yang terdapat dalam wacana lisan iklan Radio 

KDS 8 FM Malang; dan (3) Penggunaan diksi atau pilihan kata dalam wacana 

lisan iklan Radio KDS 8 FM Malang. 

Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama meneliti dengan menggunakan teori retorika. Namun penelitian kali 

ini memiliki keunikan tersendiri karena penelitian ini berobjek pada interaksi jual-

beli di Pasar Payaman Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menekankan pada 

ciri-ciri retorika dalam perdagangan yang meliputi, pengecilan pembeli yang 

ditampilkan dalam tutur penjual, pemanfaatan kelemahan pembeli yang terdapat 

dalam tutur penjual, pengerabatan terhadap pembeli yang ada dalam tutur penjual, 

dan pembesar-besaran barang yang ditampilkan dalam tutur penjual, serta tuturan 

yang dihasilkan oleh pembeli untuk bisa mendapatkan barang yang ia inginkan 

dengan harga yang lebih murah. Semua ciri-ciri tersebut belum diteliti pada 

penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peniliti mengambil judul 

“Analisis Retorika dalam Interaksi Jual-Beli di Pasar Payaman Kabupaten 
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Lamongan”. Adapun judul tersebut  ditentukan sebagai objek kajian dalam 

penelitian ini, karena sebagian besar tutur lisan yang digunakan oleh penjual di 

pasar Payaman Kabupaten Lamongan ini banyak  yang menggunakan retorika. 

1.2 Fokus Masalah 

Penelitian ini perlu diadakan fokus masalah penelitian. Hal ini mengingat 

luasnya cakupan masalah yang harus dibahas. Maka pembahasan ini perlu 

difokuskan dengan beberapa masalah saja. Tujuannya supaya peneliti 

mendapatkan hasil yang jelas terhadap analisis data yang akan ditemukan 

berdasarkan teori retorika dalam perdagangan. 

Sehubungan dengan itu, fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

fenomena retorika dalam perdagangan yaitu pada ciri-ciri bentuk tutur penjual 

yang menandai retorika Jawa dalam perdagangan: (1) Pengecilan pembeli; (2) 

pemanfaatan kelemahan pembeli; (3) pengerabatan terhadap pembeli; dan (4) 

pembesar-besaran barang. Hal lain yang ditekankan dalam penelitian ini yaitu 

tuturan yang dihasilkan oleh pembeli, tuturan-tuturan pembeli itu meliputi empat 

ciri yaitu: (1) meyakinkan penjual; (2) membujuk penjual; (3) pengecilan barang; 

(4) pemanfaatan kelemahan penjual.  Objek yang di teliti yaitu tutur lisan jual-beli 

di pasar Payaman Kabupaten Lamongan, pasar ini merupakan pasar tradisional. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana wujud retorika dalam interaksi jual-beli di pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi pengecilan pembeli? 

2) Bagaimana wujud retorika dalam interaksi jual-beli di pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi pemanfaatan kelemahan pembeli? 

3) Bagaimana wujud retorika dalam interaksi jual-beli di pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi pengerabatan terhadap pembeli? 

4) Bagaimana wujud retorika dalam interaksi jual-beli di pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi pembesar-besaran barang? 

5) Bagaimana wujud retorika dalam interaksi jual-beli di pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi pembeli? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan wujud retorika dalam interaksi jual-beli di pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi pengecilan pembeli. 

2) Mendeskripsikan wujud retorika dalam interaksi jual-beli di pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi pemanfaatan kelemahan pembeli. 

3) Mendeskripsikan wujud retorika dalam interaksi jual-beli di pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi pengerabatan terhadap pembeli. 
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4) Mendeskripsikan wujud retorika dalam interaksi jual-beli di pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi pembesar-besaran barang. 

5) Mendeskripsikan wujud retorika dalam interaksi jual-beli di pasar Payaman 

Kabupaten Lamongan ditinjau dari segi pembeli. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi 

untuk memahami mengenai sebuah teori retorika dalam perdagangan pada 

interaksi jual-beli di pasar Payaman Kabupaten Lamongan, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai rujukan untuk memilih pendekatan yang digunakan untuk 

menganalisis sebuah masalah yang sepadan dengan penelitian ini. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan bukti-bukti 

bagaimana penggunaan retorika dalam perdagangan pada interkasi jual-beli di 

pasar Payaman Kabupaten Lamongan. 

2) Bagi Mahasiswa Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa 

untuk melakukan penelitian yang sepadan dengan penelitian ini. 
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah 

sebagai berikut. 

1) Retorika merupakan teknik pemakaian bahasa secara efektif yang berarti 

ketrampilan atau kemahiran dalam memilih kata-kata yang dapat 

mempengaruhi komunikan sesuai dengan situasi dan kondisi komunikan 

tersebut.  

2) Pengecilan pembeli maksudnya yaitu untuk mengecilkan pembeli. Cara 

pengecilan ini dengan jalan memakai pembandingan antar pembeli, yakni 

dengan menyebut pembeli lain yang dianggap memiliki kedudukan atau status 

yang lebih tinggi. 

3) Pemanfaatan Kelemahan pembeli maksudnya yaitu sebagai usaha persuasif 

oleh penjual untuk meyakinkan pembeli. 

4) Pengerabatan terhadap Pembeli maksudnya yaitu untuk membujuk pembeli, 

karena pada dasarnya kata saudara yang dipakai penjual tidak berkait dengan 

kepentingan dagang atau soal untung dan rugi. 

5) Pembesar-besaran barang maksudnya yaitu usaha yang dipakai oleh penjual 

untuk mempengaruhi pembeli dengan jalan membesar-besarkan barang adalah 

cara yang lazim dipakai oleh para pedagang Jawa. 

  




