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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan masyarakat 

untuk kepentingan berkomunikasi (Kridalaksana, 2008: 24). Pada dasarnya, 

bahasa dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan untuk kepentingan 

berkomunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun komunikasi tidak 

langsung. Komunikasi secara langsung terjadi ketika penutur mempunyai lawan 

bicara, sedangkan komunikasi tidak langsung cenderung membutuhkan media 

untuk menyampaikan pesan seperti, televisi, surat, koran, dan lain-lain.  

Kehidupan di dalam suatu kelompok masyarakat tidak akan pernah bisa 

terlepas dari proses komunikasi. Tentunya, komunikasi antarmasyarakat tercipta 

dengan menggunakan bahasa yang sudah mereka tentukan. Maka dari itu, bahasa 

tidak akan pernah lepas dari segala aspek kehidupan manusia, baik dalam 

kelompok maupun individu.  

Di dalam dunia periklanan, bahasa juga sangat dibutuhkan, bahasa yang 

digunakan dalam dunia periklanan cenderung persuasif, baik bahasa yang 

digunakan dalam iklan komersial maupun pada iklan nonkomersial. Pemilihan 

bahasa yang tepat pada sebuah iklan adalah kunci untuk menjadikan iklan tersebut 

berhasil mempengaruhi atau membuat masyarakat yang mendengar atau melihat 

iklan tergerak untuk mengikuti apa yang dimaksudkan oleh iklan tersebut.  

Di era ini, iklan tidak hanya ditayangkan melalui televisi dan radio saja. 

Banyak kanal media sosial yang digunakan untuk menyebarluaskan iklan
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contohnya seperti iklan di dalam kanal YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, 

dan berbagai kanal media sosial lainnya. Semakin banyak suatu iklan tayang di 

berbagai macam kanal media sosial, maka jangkauan iklan tersebut akan semakin 

luas dan banyak menarik perhatian para penonton ataupun pendengarnya.  

Bahasa dalam dunia periklanan seringkali terdengar unik dan 

mencerminkan suatu produk dalam iklan tersebut. Bahasa yang digunakan dalam 

iklan tidak melulu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Umumnya, bahasa 

yang digunakan dalam sebuah iklan menyesuaikan khalayak yang menjadi sasaran 

pemasaran dari sebuah produk yang diiklankan tersebut. Bahasa dalam sebuah 

iklan juga harus memiliki makna supaya calon konsumen dapat menerima dan 

tidak merasa bingung akan iklan tersebut. 

Pembuatan iklan suatu produk perlu menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti khalayak yang menjadi sasaran pemasaran. Oleh sebab itu, iklan juga 

perlu menggunakan bahasa yang lugas sehingga pendengar, pembaca, atau 

penonton yang melihat iklan produk tersebut dapat percaya akan manfaat dari 

sebuah produk tersebut.  

Sumarlam (2003: 16) berpendapat bahwa wacana terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis adalah wacana yang 

disampaikan secara tertulis, sedangkan wacana lisan adalah wacana yang 

disampaikan secara lisan.  

Selain itu, Kridalaksana (2008: 259) juga memberi pemaparan bahwa 

wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap. Wacana dapat diwujudkan dalam 

sebuah paragraf yang utuh berupa penjelasan atau diwujudkan sebagai kalimat-
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kalimat yang memiliki informasi lengkap. Kedua penjelasan tersebut apabila 

dikaitkan dengan bahasa yang digunakan dalam sebuah iklan produk, maka dalam 

sebuah iklan dibutuhkan wacana yang tersusun secara padu untuk meningkatkan 

keberterimaan sebuah pesan yang akan disampaikan dalam sebuah iklan kepada 

pendengar, pembaca, atau penonton iklan tersebut.  

Setiap iklan memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Ciri khas 

setiap produk berbeda-beda mulai dari segi bahasa, ilustrasi, fungsi, jingle, 

soundtrack, model yang berperan di dalam iklan tersebut, hingga semboyan yang 

digunakan. Penelitian ini menganalisis iklan dengan menggunakan teori analisis 

wacana Guy Cook. Cook (2001: 8) menyatakan bahwa teks berperan sebagai 

bentuk-bentuk dari linguistik yang bertujuan untuk menganalisis, dalam sebuah 

iklan terdapat konteks yang dibagi menjadi delapan bagian, meliputi; substansi, 

paralanguage, musik dan gambar, situasi, koteks, teks yang terkandung di 

dalamnya (interteks), peserta di dalam iklan tersebut, dan fungsinya.  

Data penelitian ini adalah iklan komersial produk rokok Gudang Garam 

Signature bertema “Yes You Can” di media televisi yang telah dimuat ulang di 

dalam kanal YouTube. Berdasarkan profil produk yang diambil dari laman resmi 

Gudang Garam, produk rokok berjenis kretek ini mulai berkiprah di Indonesia 

sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Produk rokok Gudang Garam tidak 

hanya disebarluaskan di Indonesia, melainkan sudah tersebar di berbagai negara.1 

Pada dasarnya, iklan komersial produk rokok Gudang Garam Signature 

memiliki banyak tema seperti; “Yes You Can”, “Committed to Greatness”, “New 

 
1 Diakses dari laman Gudang Garam “Tentang Kami” (PT. Gudang Garam Tbk, 2018) 
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Signature Mild”, “Signature Mild”, dan “Signature Moment”. Setiap tema iklan 

produk rokok Gudang Garam Signature tersebut memuat beberapa rangkaian yang 

berbeda-beda. Seperti contoh pada iklan rokok Gudang Garam Signature yang 

bertemakan “Yes You Can” memiliki 4 rangkaian iklan yang berbeda, baik dari 

segi kata-kata yang digunakan, ilustrasi, model yang berperan, dan situasi. 

Tidak sama dengan iklan produk makanan, pakaian, alat rumah tangga, 

atau produk lainnya, iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk 

rokok memiliki karakteristik iklan yang berbeda sehingga menarik untuk 

dianalisis. Fokus penelitian ini adalah iklan produk rokok Gudang Garam 

Signature “Yes You Can” yang diiklankan dalam media elektronik televisi yang 

sudah dimuat dalam kanal YouTube. Produk rokok Gudang Garam Signature 

“Yes You Can” dipromosikan melalui iklan secara tidak langsung, artinya 

terdapat makna di dalam slogan dan kata-kata dalam tayangan iklan tersebut.  

Penyampaian informasi mengenai produk rokok memang tidak dibolehkan 

untuk dilakukan secara langsung. Hal tersebut dilarang karena iklan produk rokok 

telah diatur dalam undang-undang penyiaran. Penayangan rokok, orang merokok, 

atau apa pun yang berhubungan dengan wujud asli dari rokok di dalam stasiun 

televisi akan dinilai melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam ketentuan-

ketentuan berikut2: 

1. Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Pasal 46 

ayat (3) huruf c berisikan tentang larangan iklan mempromosikan rokok yang 

menampilkan wujud rokok. 

 
2 Diakses dari laman Komisi Penyiaran Indonesia “Edaran untuk Lembaga Penyiaran 

perihal Iklan Rokok” (Komisi Penyiaran Indonesia, 2002) 
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2. SPS Pasal 58 ayat (4) huruf c berisikan larangan promosi rokok yang 

memperagakan tampilan atau wujud dari rokok. 

3. Etika Pariwara Indonesia, pada butir 2.2.2 huruf c, berisikan tentang iklan 

rokok dan produk tembakau tidak boleh memperagakan orang yang sedang 

merokok.  

Penelitian mengenai iklan produk, khususnya produk rokok, memang 

sudah pernah dilakukan. Akan tetapi, pesatnya perkembangan zaman juga 

membuat iklan-iklan baru banyak bermunculan. Penelitian mengenai iklan pernah 

dilakukan oleh Anwari & Yunus (2019) dengan judul Kode Simbolik Wacana 

Iklan Rokok di Televisi. Penelitian tersebut tidak menggunakan analisis wacana 

iklan Guy Cook dari iklan produk yang digunakan, namun objek yang digunakan 

sama-sama produk iklan rokok di televisi. Pada penelitian tersebut ditemukan 

adanya kode simbolik di dalam iklan yang didominasi oleh kode-kode berbentuk 

visualisasi dari ketenaran tokoh iklan dan variasi tulisan, latar periklanan, dan 

corak warna pengiklanan yang digunakan dalam iklan rokok di televisi. Simpulan 

dari penelitian tersebut adalah ditemukan adanya fungsi dari pengkodean simbol, 

seperti mempengaruhi penonton baik dalam emosinya, perasaannya, maupun 

tingkah lakunya agar mengikuti dan membeli barang-barang yang sudah 

diiklankan.  

Penelitian lain yang menggunakan objek iklan produk rokok di media 

televisi dilakukan oleh Prasetyaningtyas (2013) dengan judul Analisis Semiotik 

dan Wacana pada Iklan Rokok LA Lights “Yang Lain Bersandiwara, Gue Apa 

Adanya!” Versi Topeng Monyet di Media Televisi. Penelitian tersebut 
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menganalisis iklan produk rokok LA Lights “Yang Lain Bersandiwara, Gue Apa 

Adanya!” versi topeng monyet tersebut memiliki makna yang ingin disampaikan 

kepada masyarakat. Makna disampaikan melalui berbagai tanda yang dapat 

dipahami atas pembacaan iklan tersebut dan jenis-jenis wacana yang berperan 

dalam membangun makna pada iklan tersebut.  

Berdasarkan pemaparan penelitian sejenis terdahulu dapat diambil 

kesimpulan bahwa penelitian dengan menggunakan tinjauan analisis wacana 

menurut teori Guy Cook, yang ditinjau dari segi wacana teks dan konteks wacana 

terhadap objek iklan komersial produk rokok Gudang Garam Signature “Yes You 

Can” belum pernah dilakukan. Penelitian ini berjudul Wacana Iklan Komersial 

Produk Rokok Gudang Garam Signature “Yes You Can” di Media Televisi. 

Penelitian ini memuat analisis  dan bahasan bagaimana wacana teks dan konteks 

wacana dari iklan produk rokok Gudang Garam Signature “Yes You Can” secara 

terperinci. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk khalayak yang 

menjadi sasaran pemasaran serta dapat memahami apa yang dimaksud dari iklan 

produk rokok Gudang Garam Signature “Yes You Can” berdasarkan wacana teks 

dan konteks wacananya.  

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang, maka diperlukan 

adanya pembatasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus kepada wacana teks 

dan konteks wacana yang terdapat di dalam keempat rangkaian iklan komersial 

produk rokok Gudang Garam Signature “Yes You Can”. Adanya pembatasan 
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masalah tersebut bertujuan agar mempermudah peneliti dalam mencari dan 

mengolah data, serta penelitian ini akan lebih mengerucut dan terarah.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana teks wacana iklan yang digunakan dalam rangkaian iklan produk 

rokok Gudang Garam Signature “Yes You Can”? 

2. Bagaimana konteks wacana iklan yang terdapat di dalam rangkaian iklan 

produk rokok Gudang Garam Signature “Yes You Can”? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bagaimana teks wacana iklan produk rokok Gudang Garam 

Signature “Yes You Can”. 

2. Mendeskripsikan bagaimana konteks wacana iklan yang terdapat di dalam 

iklan produk rokok Gudang Garam Signature “Yes You Can”. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoretis dan 

manfaat praktis sebagaimana berikut: 

1. Manfaat teoretis  
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

kebahasaan atau linguistik, khususnya dalam lingkup wacana. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah dalam penelitian 

mengenai analisis wacana.  

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca guna untuk 

menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebahasaan atau linguistik 

ruang lingkup wacana, serta memberi ilmu pengetahuan baru mengenai teks 

dan konteks wacana dalam sebuah iklan produk. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan tentang kerangka laporan penelitian dan 

memudahkan peneliti untuk menerangkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Berikut sistematika penulisan penelitian ini. 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan: (1) latar belakang masalah, 

berupa latar belakang pemilihan topik dan gambaran singkat mengenai data yang 

akan diteliti; (2) pembatasan masalah, berupa batasan penelitian supaya peneliti 

tetap terarah dan pembahasan tidak akan keluar dari batasan yang sudah 

ditentukan; (3) rumusan masalah, berupa arah penelitian; (4) tujuan penelitian, 

berupa jawaban dari rumusan masalah; (5) manfaat penelitian, berupa penjelasan 

dari manfaat teoretis dan manfaat praktis dari penelitian ini; dan (6) sistematika 

penulisan, berupa penjabaran kerangka penulisan pada penelitian ini.  
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Bab II memuat kajian pustaka, landasan teori, dan kerangka berpikir. 

Berikut penjabarannya: (1) kajian pustaka, berisikan tentang penelitian-penelitian 

sejenis yang sudah dilakukan oleh peneliti lain sebagai validasi bahwa penelitian 

ini adalah penelitian terbaru dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya; (2) 

landasan teori, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian ini; (3) kerangka berpikir, bertujuan untuk menggambarkan arah tuju 

peneliti dalam penelitian ini.  

Bab III merupakan bagian metode penelitian. Bab ketiga berisi beberapa 

subbab, seperti: (1) jenis penelitian, berupa penjelasan tentang jenis penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti; (2) data dan sumber data, berupa paparan data dan 

sumber pengambilan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini; (3) 

metode dan teknik penyediaan data, berupa penjelasan mengenai metode yang 

digunakan dan teknik penyediaan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini; (4) metode dan teknik analisis data, berupa paparan metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini dan gambaran teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini; (5) metode penyajian hasil analisis data, 

berupa gambaran hasil penelitian yang disajikan peneliti dalam penelitian ini. 

Bab IV ialah analisis data, pada bab keempat ini peneliti memaparkan 

pembahasan dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dan dianalisis 

menggunakan teori analisis wacana iklan Guy Cook secara lengkap dan 

menyeluruh.  

Bab V berisi penutup dan saran. Pada bab kelima ini berisi: (1) penutup, 

berupa simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Simpulan akan dimuat 
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secara ringkas dan mewakili keseluruhan hasil penelitian; (2) saran diletakkan 

setelah penutup subbab selanjutnya adalah saran, peneliti akan mengungkapkan 

saran untuk peneliti berikutnya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


