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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan 

sesamanya dalam kehidupan. Dalam berinteraksi sosial manusia yang satu dengan 

lainnya akan mengalami proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini ada 

sebuah penghubung yang dapat mewujudkan interaksi antar sesama manusia. 

Penghubung tersebut adalah bahasa dengan segala aspeknya. Nababan ( 1984: 32) 

menjelaskan bahwa bahasa merupakan suatu alat untuk mengungkapkan perasaan, 

pikiran dan kemauan yang murni dan manusiawi. Bahasa tidak hanya sebatas 

menyampaikan pikiran dan perasaan semata melainkan bahasa juga diperlukan 

untuk menjalankan segala aktivitas hidup manusia. Setiap bahasa memiliki 

keragaman dan keunikan tersendiri dari berbagai bidang yang digeluti manusia. 

Salah satu bahasa yang memiliki keragaman dan keunikan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah bahasa iklan. 

Iklan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Iklan selalu menjumpai masyarakat dalam beraktivitas, seperti saat menonton 

televisi, membaca media cetak bahkan ketika sedang online sekalipun. Pada 

dasarnya iklan merupakan sebuah informasi yang diberikan oleh produsen 

(pengiklan) kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengkonsumsi 

produk yang ditawarkan. Namun, iklan tidak hanya sekedar memberikan 

informasi mengenai produk yang ditawarkan, tetapi iklan juga mampu 

memanipulasi psikologis masyarakat untuk dapat mengubah persepsi dan sikap 

masyarakat untuk membeli produk yang diiklankan. Menurut Asmajasari (1997: 
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15), periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah antara 

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

efektif dan efisien. Dalam hal ini, iklan merupakan sebuah perantara untuk 

mengenalkan produk yang akan dijual kepada calon konsumen. 

Dewasa ini dunia periklanan semakin terus berkembang. Iklan dalam 

dunia bisnis semakin hari semakin bertambah banyak dan kreatif. Meningkatnya 

jumlah iklan membuktikan bahwa industri pembuatan produk masih memberikan 

kepercayaan kepada para pengiklan untuk mempromosikan produknya. 

Perkembangan dunia iklan ini banyak didukung oleh media teknologi, baik itu 

media cetak, papan reklame, maupun media elektronik seperti televisi, radio, 

internet, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih iklan yang terdapat pada media 

elektronik televisi. Alasan dipilihnya media elektronik televisi ini dikarenakan 

televisi merupakan media yang efektif dalam memberikan informasi, tidak hanya 

berupa audio saja melainkan tampilannya pun juga dapat dilihat atau audio visual. 

Dengan model audio visual yang dimiliki, siaran televisi sangat komunikatif 

dalam memberikan pesan-pesannya, maka dari itu televisi bermanfaat sebagai 

pembentukan sikap, perilaku, sekaligus pola pikir. Oleh karena itu, terpengaruh 

atau tidaknya pemirsa atau calon konsumen sangat ditentukan sejauhmana iklan 

televisi mengaplikasikan komunikasi persuasi yang menggugah kepada pemirsa 

atau calon konsumen.  

Terkait dengan penjelasan sebelumnya bahwa iklan merupakan sebuah alat 

atau media untuk mempersuasi seseorang atau calon konsumen. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (online) menjelaskan bahwa persuasi merupakan ajakan kepada 
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seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang 

meyakinkannya. Persuasi merupakan tujuan dari retorika. Pengetahuan tentang 

retorika selalu dimanfaatkan oleh manusia untuk dapat bertutur dengan baik. 

Persuasi dalam iklan bertujuan untuk memasarkan barang atau jasa sehingga calon 

konsumen tertarik pada produk yang ditawarkan dan akhirnya membeli produk 

tersebut. Agar produk yang ditawarkan tersebut dapat menarik perhatian dan 

simpatik calon konsumen, para pembuat iklan memanfaatkan retorika sebagai 

aspek untuk mendukung persuasi iklan tersebut. 

Pada dasarnya retorika merupakan suatu teknik pemakaian bahasa sebagai 

seni, baik lisan maupun tertulis, yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang 

tersusun baik (Keraf, 1994: 3). Retorika bertujuan untuk menerangkan kaidah-

kaidah yang menjadi landasan dari tulisan yang bersifat prosa atau wacana lisan 

untuk mempengaruhi sikap dan perasaan orang. Secara singkat, retorika 

membicarakan dasar-dasar yang fundamental untuk menyusun sebuah wacana 

yang efektif. 

Menurut Syafe’ie (1988: 2), retorika diartikan sebagai seni kemampuan 

menyatakan pendapat, mengemukakan pendapat, mengemukakan gagasan, 

menyampaikan informasi kepada orang lain secara efektif dengan bahasa sebagai 

alatnya baik lisan maupun tertulis. Hendrikus (1991: 14) mengatakan bahwa titik 

tolak retorika adalah berbicara. Berbicara berarti mengucapkan kata atau kalimat 

kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

(misalnya dalam menyampaikan informasi dan motivasi). Berbicara merupakan 

kemampuan khusus yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi tidak semua manusia 

dapat berbicara dengan baik dan benar dihadapan publik. Berdasarkan beberapa 
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pengertian retorika di atas, dapat disimpulkan bahwa retorika merupakan seni 

pemakaian bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang berfungsi untuk 

menyampaikan informasi kepada orang lain. 

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai unsur-unsur 

retorika yang terdapat dalam iklan. Unsur-unsur retorika di sini yang akan peneliti 

analisis mencakup rasionalitas bahasa yang digunakan dalam penyampaian iklan, 

etika moral yang terkandung dalam iklan, dan diksi atau pilihan kata yang 

digunakan dalam bahasa iklan. Syafi’ie (1988: 4) menjelaskan bahwa unsur-unsur 

retorika yang mencakup rasionalitas, etika dan moral, serta diksi merupakan unsur 

pokok dalam retorika. Oleh karena itu, peneliti tertarik pada penelitian ini 

disebabkan karena peneliti yakin bahwa bahasa yang terdapat pada iklan memiliki 

maksud yang tidak terungkap. Selain itu, semua peneliti juga ingin mencari tahu 

apakah bahasa iklan di televisi sudah memenuhi unsur-unsur retorika atau belum. 

Penelitian mengenai retorika sudah pernah dilakukan oleh Harsono (2005) 

dengan judul Analisis Retorika dalam wacana Dakwah Lisan KH.Abdullah 

Gymnastyar. Penelitian tersebut menghasilkan temuan berikut (1) Bentuk retorika 

dari segi pengarahan yang ditemukan berupa diksi, struktur kalimat, intonasi, dan 

gaya bahasa dalam wacana 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. 

Penelitian berikutnya Kholilah (2009) dengan judul Analisis Retorika 

dalam Interaksi Jual-Beli di Pasar Payaman Kabupaten Lamongan. Penelitian 
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tersebut menghasilkan temuan berikut (1) Wujud retorika ditinjau dari segi 

pengecilan pembeli; (2) Wujud retorika ditinjau dari segi pemanfaatan kelemahan 

pembeli; (3) Wujud retorika ditinjau dari segi pengerabatan terhadap pembeli; (4) 

Wujud retorika ditinjau dari segi pembesar-besaran barang; (5) Wujud retorika 

ditinjau dari segi pembeli. 

Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti wacana dengan menggunakan teori retorika. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian retorika sebelumnya yaitu terletak pada objek yang 

diteliti. Penelitian kali ini berobjek pada iklan komersial di televisi, yang menggunakan 

teori retorika untuk menganalisis rasionalitas bahasa iklan, etika dan moral iklan, dan 

pilihan kata iklan.  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul 

“Analisis Unsur-Unsur Retorika dalam Iklan Komersial di Televisi”. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Fokus masalah penelitian sangat sepatutnya ada dalam setiap penelitian 

agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan tepat pada sasaran yang 

diinginkan. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan mendeskripsikan  

unsur-unsur retorika yang terdapat dalam iklan di televisi swasta. Iklan yang akan 

peneliti analisis adalah iklan komersial. 

Inti kajian pada penelitian ini difokuskan kepada unsur-unsur retorika yang 

meliputi (a) Kerasionalan bahasa iklan yang tertuang pada bentuk argumen; (b) Etika 

dan moral yang akan ditampilkan dalam iklan yang tertuang pada bentuk tanggung 

jawab menggunakan bahasa persuasifnya; dan (c) Bahasa dengan penggunaan diksi 

atau pilihan kata yang tepat untuk membuat iklan menjadi lebih menarik. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut. 

a. Bagaimana rasionalitas bahasa dalam iklan komersial di televisi? 

b. Bagaimana etika dan moral dalam iklan komersial di televisi? 

c. Bagaimana diksi atau pilihan kata dalam iklan komersial di televisi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari sejumlah permasalahan yang telah peneliti paparkan, 

maka tujuan penelitian ini untuk memperoleh deskripsi unsur-unsur retorika 

dalam iklan di televisi, secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan rasionalitas dalam iklan komersial di televisi. 

b. Mendeskripsikan etika moral dalam iklan komersial di televisi. 

c. Mendeskripsikan diksi atau pilihan kata dalam iklan komersial di televisi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi 

untuk memahami mengenai unsur-unsur retorika dalam dunia periklanan di 

televisi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai rujukan untuk memilih pendekatan 

yang digunakan untuk menganalisis sebuah masalah yang sepadan dengan 

penelitian ini. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

bukti-bukti bagaimana penggunaan unsur-unsur retorika pada iklan-iklan 

yang ada di televisi. 

b. Bagi Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian 

yang sepadan dengan penelitian ini.  

c. Bagi Lembaga Periklanan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

agar dapat lebih memperhatikan penggunaan bahasa indonesia melalui ragam 

iklan yang baik dengan melihat gagasan atau pesan yang disampaikan dan 

bahasa yang digunakan. 

d. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

terhadap iklan yang dipromosikan sehingga mampu untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan masyarakat. 

 

1.6 Defenisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah 

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

sebagai berikut. 

a. Unsur-unsur retorika adalah unsur pembangun sebuah wacana yang terkait 

tentang teknik pemakaian bahasa sebagai seni, baik lisan maupun tertulis, 

yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik (Keraf, 1994: 3). 

b. Rasional atau logika merupakan pengetahuan yang mengatur cara berpikir 

dan hasil-hasil berpikir. Rasional dalam penelitian ini dituangkan dalam 
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bentuk argumen yang berusaha untuk membuktikan, meyakinkan kebenaran 

dengan mengggunakan prinsip-prinsip logika (Syafi’ie, 1988: 97). 

c. Argumen merupakan suatu bentuk retorika yang berusaha untuk 

mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka percaya dan 

akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau 

pembicara (Keraf, 1994: 3). 

d. Etika adalah bagian filsafat yang meliputi bagian hidup baik, menjadi orang 

yang baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup (Solomon C 

Robert, 1987: 2). 

e. Diksi atau pilihan kata adalah kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan 

suatu gagasan, bagaimana bentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau 

menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling 

baik digunakan dalam suatu situasi (Keraf, 1994: 24). 

f. Iklan merupakan semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan 

mempromosikan ide, barang, atau jasa secara nonpersonal yang dibayar oleh 

sponsor tertentu (Online). 

g. Persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan memberikan alasan dan 

prospek baik yang meyakinkannya (KBBI online). 


