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ABSTRAK 

 

Siska Christina Siallagan, NIM 208212035, Analisis Implikatur dalam Wacana 

Iklan di Stasiun Televisi Swasta. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Program Studi Sastra Indonesia/S-1. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 

Medan. 

Iklan merupakan salah satu sarana penyampaian informasi tentang suatu produk 

oleh produsen kepada khalayak konsumen dengan cara-cara kreatif melalui media 

tertentu, salah satunya melalui media televisi. Tujuan disampaikannya informasi tersebut 

kepada khalayak konsumen adalah untuk mengajak dan mempengaruhi konsumen agar 

menggunakan produk tersebut. Oleh sebab itu, iklan haruslah menarik dan unik, baik dari 

segi visual mau pun dari segi bahasa dengan harapan iklan tersebut mudah diingat oleh 

konsumen. Salah satu teknik untuk menciptakan iklan yang menarik dan unik adalah 

dengan penggunaan implikatur. Implikatur merupakan makna yang mungkin 

dimaksudkan atau disarankan penutur yang bukan merupakan bagian dari apa yang 

dituturkan dan disimpulkan oleh mitra tutur melalui penafsiran. Karena sifatnya yang 

tersirat, implikatur sulit untuk dipahami tanpa melakukan penafsiran terhadap ujaran yang 

disampaikan.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui implikatur yang terdapat dalam wacana iklan di 

stasiun televisi swasta. Data penelitian diperoleh dengan cara merekam iklan-iklan di 

stasiun televisi swasta. Ada pun objek yang diteliti adalah implikatur dalam wacana iklan 

di stasiun televisi swasta, sedangkan datanya adalah ujaran-ujaran dan konteks yang 

mengikat ujaran dalam wacana iklan tersebut. Subjek penelitian adalah tokoh-tokoh 

dalam iklan. Implikatur dalam wacana iklan di televisi ini dianalisis berdasarkan bahasa 

verbal, bahasa non-verbal, dan konteks situasi yang ada dalam wacana iklan televisi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikatur yang terdapat dalam wacana 

iklan televisi pada umumnya mengandung informasi tentang masalah yang sering 

dihadapi oleh masyarakat umum dan solusi untuk masalah tersebut. Tujuan utama 

penggambaran masalah yang dihadapi masyarakat dan penawaran solusi untuk masalah 

tersebut adalah mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 

Permasalahan dan solusi tersebut dirangkum dalam satu wacana yang singkat. Oleh sebab 

itu, penggunaan implikatur selain untuk menciptakan bahasa yang mudah diingat juga 

dimaksudkan untuk merangkum masalah, solusi, dan keunggulan sekaligus dalam satu 

wacana yang singkat.  


