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ABSTRAK

Penelitian berjudul teknik persuasi dalam wacana harian Kompas 
periode Februari 2013 ini dilakukan untuk mengetahui teknik persuasi 
berdasarkan tindak ilokusi dalamk wacana iklan. Teori yang 
digunakan dalam menganalisis teknik persuasi adalah teori Keraf. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang di 
ambil sebanyak 84 iklan, tetapi wacana iklan yang ditemukan 
berdasarkan teknik persuasi yang dikaitkan dengan tindak ilokusi 
sebanyak 64 iklan. Data yang digunakan adalah Koran harian Kompas 
periode Februari 2013. Teknik yang digunakan dalam analisis data 
adalah teknik yang terdapat dalam metode padan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa teknik persuasi rasionalsasi yang banyak 
digunakan yakni sebanyak 32 iklan. Teknik persuasi kompensasi yang 
paling sedikit digunakan yakni hanya 1 iklan. Implikasi hasil 
penelitian dengan pembelajaran bahasa Indonesia adalah siswa dapat 
diajak secara langsung membaca, menulis, maupun menanggapi 
wacana iklan sehinggga siswa dapat mengetahui makna pragmatis 
suatu wacana dan disarankan wacana iklan surat kabar harian ini 
dijadikan salah satu acuan dalam pembelajaran bahasa dan sastra di 
tingkat SMA. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu 
acuan dalam pengembangan kegiatan majalah dinding dan majalah 
sekolah.

Kata Kunci: Teknik Persuasi, Wacana Iklan Kompas Periode Februari 2013

Skripsi mahasiswa SI FKIP Universitas Sriwijaya 
Nama/NIM : Rahmi Hidayati 
Pembimbing I : Dra. Hj.Nurbaya, M.Pd 
Pembimbing II: Drs. R. H. M. Ali Masri, M.Pd



BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia, 
sebagai alat komunikasi dan interaksi dengan manusia lain. Bahasa merupakan alat 

berkomunikasi yang telah menjadi bagian dari hidup manusia. Salah satu peran 

komunikasi adalah mempengaruhi dan mengubah sifat penerima pesan (Mulyana, 

2009:18). Dalam wacana persuasi, bahasa merupakan faktor pendukung karena yang 

menjadi sasaran utama adalah penggunaan bahasa itu sendiri dalam sebuah 

persuasi. Persuasi itu sendiri adalah proses komunikasi yang kompleks ketika 

individu atau kelompok mengungkapkan pesan baik nonverbal maupun verbal.
Menurut Kridalaksana (1985:12), “bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang 

dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia”. Bahasa terdiri atas kata- 
kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna yaitu, hubungan abstrak 

antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili kumpulan kata 

atau kosakata itu oleh ahli bahasa disusun secara alfabetis, atau menurut urutan 

abjad,disertai penjelasan artinya dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus. 
Hal ini juga senada dengan Ihsan (2011:7), yang menyatakan bahasa adalah suatu 

sistem untuk menyampaikan pikiran, perasaan dan lain-lain dengan menggunakan 

bunyi yang diucapkan atau simbol-simbol yang disepakati bersama antara sesama 

penutur bahasa tersebut. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus mampu menampung 

perasaan dan pikiran pemakainya, serta mampu menimbulkan adanya saling mengerti 

antara penutur atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Seseorang dapat 
berkomunikasi dengan baik dalam suatu bahasa, sempurna atau tidaknya bahasa 

sebagai alat komunikasi umum sangat ditentukan oleh kesempurnaan.

Dalam media massa khususnya surat kabar, keberadaan bahasa tidak la

terutama

wacana

sebagai alat untuk mengabarkan sebuah realitas, tetapi dapat menentukan gambaran. » c 
(makna citra) mengenai suatu realitas-realitas media yang muncul dibenak khalayak i ’ \S

Si'3C[ 'y /
(Badara, 2012:9). Media yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan kepada



yarakat semakin kompleks. Bila dahulu hanya melalui mulut ke mulut atau hanya 

memakai alat tradisional, di era sekarang sudah mengenal media cetak sebagai 

saluran komunikasi.
Penulis mengambil salah satu media cetak sebagai saluran komunikasi sebagai 

penyalur pesan kepada masyarakat disebabkan dari sekian banyak media cetaklah 

yang dirasa paling merakyat dan efektif, begitu juga dalam mempromosikan iklan di 

media cetak.
Wacana iklan media cetak temasuk wacana yang memiliki fungsi bahasa 

direktif. Hal ini sejalan dengan Ibrahim (1993:27), menyatakan bahwa direktif adalah 

mengekspresikan sikap penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh 

mitratutur. Fungsi direktif ini yakni upaya untuk dapat mengajukan permintaan, 
saran, membujuk, dan meyakinkan. Untuk itu, pada penelitian ini berfokus pada 

penerima pesan atau pembaca yang disebut dengan wacana persuasi. Keraf 

(1985:119) menyatakan wacana persuasi adalah bentuk wacana yang bertujuan 

untuk mengubah pikiran pembaca agar pembaca menerima dan melakukan sesuai 

dengan kehendak periklanan.
Dalam wacana persuasi terdapat teknik-teknik penyampaian yang digunakan 

dalam menganalisis wacana persuasi. Apakah teknik persuasi iklan yang terdapat 
dalam koran Kompas sudah memenuhi syarat dalam pembuatan iklan pada koran 

Kompas itu sendiri, atau bahkan tidak ada yang menggunakan teknik persuasi. 

Menurut keraf (2003:124) berpendapat persuasi secara khusus menggunakan teknik 

rasionalisasi, identifikasi, sugesti, konformitas, konpensasi, proyeksi, dan 

penggantian. Sebagai contoh teknik yang terdapat dalam koran Kompas salah satunya 

memakai teknik rasionalisasi dan Kompas periode Februari 2013, tanggal 1, hal 29 

sebagai berikut.

mas

Pasar tablet pada rentang harga Rp 1 jutaan kini tidak lagi 
hanya dihuni merek lokal. Merek global sekelas Acer pun 
ikut terjun ke arena ini. Melalui produk terbarunya, Acer 
Iconia BI, pabrikan asal Taiwan ini mencoba bersaing 
dengan merilis tablet seharga Rp 1,599 juta. Iconia BI 
memiliki layar 7 inci dengan resolusi 1024 x 600 dan
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menggunakan teknologi IPS. Tablet ini menyediakan 
media penyimpan 8 GB dengan koneksi Wi-Fi.

Dari contoh data di atas teknik yang dipakai dalam iklan ini yakni

menggunakan teknik rasionalisasi, pada kalimat tersebut tergolong ke dalam teknik

rasionalisasi, karena iklan tersebut memberitahukan suatu hal tentang manfaat produk
yang diiklankan. Hal ini terlihat dari penulis mempromosikan produknya berwujud
sebuah alat komunikasi yang canggih dengan harga yang standar dan relatif murah.

Disamping itu, penulis mengiklankan wujud, manfaat, dan bentuk barang yang
diiklankan. Dalam hal ini, iklan mengedepankan logika misalnya pada kalimat “Pasar

tablet pada rentang harga Rp 1 jutaan kini tidak lagi hanya dihuni merek lokal. Merek
global sekelas Acer pun ikut terjun ke arena ini. Melalui produk terbarunya, Acer

Iconia BI, pabrikan asal Taiwan ini mencoba bersaing dengan merilis tablet seharga
Rp 1,599 juta”. Hal ini terlihat bahwa iklan yang disampaikan oleh penulis
mengedepankan logika serta menutupi kekurangan produknya. Penggunaan kata
“tidak lagi menggunakan merek lokal” tetapi penulis menegaskan bahwa produk

Taiwan pun bersaing dalam harga tersebut. Teknik rasionalisasi tersebut berhubungan
tindak ilokusi yakni menggunakan tindak ilokusi asertif. Perhatikan contoh berikut:

Pasar tablet pada rentang harga Rp 1 jutaan kini tidak lagi 
hanya dihuni merek lokal. Merek global sekelas Acer pun 
ikut terjun ke arena ini. Melalui produk terbarunya, Acer 
Iconia BI, pabrikan asal Taiwan ini mencoba bersaing 
dengan merilis tablet seharga Rp 1,599 juta. Iconia BI 
memiliki layar 7 inci dengan resolusi 1024 x 600 dan 
menggunakan teknologi IPS. Tablet ini menyediakan 
media penyimpan 8 GB dengan koneksi Wi-FF 
CKompas, 7 Februari 2013)

Iklan di atas yang memberitahukan produk Taiwan dapat merilis tablet dengan 

harga yang tidak terlalu mahal. Hal ini telihat pada kondisi tablet yang diiklankan 

dengan sejumlah kecanggihan manfaatnya seperti teknologi IPS (interpersoal

Service), menyimpan memori 8 GB dan juga bisa dinikmati dengan menggunakan 

koneksi Wi-fi.
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Berdasarkan uraian di atas, wacana iklan atau wacana persuasi di media massa 

cetak khususnya di koran harian Kompas edisi Februari 2013 perlu dilakukan untuk 

mengetahui teknik apa saja yang terdapat dalam iklan harian Kompas. Apakah dalam 

iklan harus menggunakan teknik-teknik yang dipakai oleh Keraf atau 

tidak. Dalam penelitian ini penulis dapat menentukan penafsiran makna dalam ujaran 

atau teks yang terdapat dalam teknik rasionalisasi, sugesti, identifikasi, konfomitas, 

konpensasi, penggantian dan proyeksi. Hal ini penulis menjadi tertarik dalam 

melakukan penelitian ini.
Penelitian mengenai Analisis Wacana Iklan sudah diteliti sebelumnya oleh 

Utari pada tahun 2012 dalam skripsinya berjudul “Analisis Wacana Persuasi pada 

Artikel Islami Majalah Hadila Edisi Agustus s.d Desember 2011”. Penelitian ini 
membahas mengenai karakteristik bahasa yang digunakan dalam wacana persuasi 

pada artikel islami majalah Hadila edisi Agustus s.d Desember 2011. Hasil penelitian 

ini ialah karakteristik bahasa yang digunakan dalam wacana persuasi pada artikel 
Islami di majalah Hadila dalam penelitian ini dibedakan menjadi (1) wujud klausa 

yang isinya bersifat nasihat; (2) wujud klausa yang isinya bersifat anjuran; (3) wujud 

klausa yang isinya bersifat saran; (4) wujud kata yang isinya bersifat menegaskan; (5) 

wujud klausa yang isinya bersifat perintah; (6) wujud kata yang isinya bersifat 
ajakan; (7) wujud kata yang isinya bersifat larangan; (8) pemakaian istilah bahasa 

asing (bahasa Inggris dan bahasa Arab), (9) pemakaian istilah bahasa daerah (bahasa 

Jawa), dan (10) penggunaan kata-kata bijak.

suatu wacana

Penelitian wacana persuasi juga pernah dilakukan oleh Isnawati yang berjudul 
“Analisis Wacana Persuasi Iklan Media Cetak pada Media Harian Kompas” pada 

tahun 2012. Penelitian ini membahas mengenai struktur yang digunakan dalam media 

cetak harian Kompas. Struktur yang digunakan dalam wacana persuasi iklan media 

cetak pada media harian Kompas yakni struktur lengkap dan tidak lengkap. Selain itu, 
penelitian ini membahas mengenai penggunaan register yang terdapat di dalam 

persuasi iklan media cetak pada media harian Kompas. Hasil dari penelitian 

ini adalah bagian-bagian struktur wacana terdiri dari (1) judul, (2) subjudul, (3) tubuh

wacana
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penjelasan, (4) penegasan, dan (5) tindakan. Dalam register membahas mengenai 

medan wacana, medan wacana umum, dan sarana wacana.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sudarmanto pada tahun 2009, 

dalam penelitiannya yang bejudul “ Analisis Wacana Iklan Radio di Kayu Agung 

90.4 FM Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini membahas bahasa yang 

digunakan dalam iklan. Selanjutnya, membedakan format iklan audio dengan televisi. 

Hasil dari penelitian ini adalah iklan yang terdapat dalam iklan radio ditemukan 

adanya pokok iklan, pendukung pokok iklan, dan keterangan tambah atau penjelas.

Penulis memilih analisis wacana persuasi iklan koran Kompas periode Februari 

2013 karena wacana iklan termasuk salah satu bentuk tuntutan alamiah yang memang 

sesuai dengan kajian wacana persuasi. Menurut pendapat Moefidah (2012), “wacana 

iklan merupakan salah satu jenis dari wacana persuasi.” Hal ini juga senada dengan 

pendapat Iriantara (1994:3) yang menyatakan periklanan sendiri merupakan upaya 

dalam persuasi yakni dengan cara meyakinkan konsumen, memberikan kepercayaaan 

serta membujuk agar konsumen termotivasi dalam mengungkapkan tujuan yang 

diiklankan itu. Oleh sebab itu, peneliti memandang penelitian ini melakukan kajian 

wacana. Adapun alasan penulis memilih media harian Kompas sebagai sumber data 

(1) media harian kompas merupakan salah satu media harian yang memiliki oplah 

terbesar, (2) media harian Kompas berlingkup nasional dengan produk bermutu tinggi 

untuk mencapai sasaran dari kalangan bawah sampai pada kalangan atas, (3) media 

harian Kompas merupakan media harian penyedot dana iklan terbesar dibandingkan 

dengan media harian lain, (4) berdasarkan pengamatan penulis media harian kompas 

merupakan media yang memuat iklan penawaran media cetak tebanyak dibandingkan 

dengan media harian lain. Selain itu, berdasarkan pengamat peneliti Kompas ini 

memuat iklan yang bervariasi dalam memenuhi kebutuhan para konsumen dan bahasa 

yang digunakan juga menggunakan bahasa yang resmi yakni bahasa Indonesia yang 

akrab dengan masyarakat.

atau
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1.2 Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah teknik persuasi apakah digunakan dalam 

iklan dengan mengaitkan pragmatik khususnya dalam tindak ilokusi pada 

koran harian Kompas periode Februari 2013?
wacana

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik-teknik persuasi dengan 

mengaitkan pragmatik khususnya dalam tindak ilokusi dalam wacana iklan di media 

cetak pada harian Kompas periode Februari 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian dapat bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, 
memberikan sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bidang wacana 

khususnya mengenai wacana persuasi. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan 

kontribusi bagi pengajar maupun pembelajar dalam pembelajaran bahasa. Dari segi 
pengajaran, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam memberikan 

contoh-contoh bahan pengayaan, khususnya dalam mengajar cara memberikan reaksi 
positif kepada informasi yang berkenaan dengan jurnalistik khususnya mengenai 

pemakaian teknik persuasi dalam wacana iklan harian Kompas periode Februari 2013.
cara
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