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ABSTRAK
Panuntun, V. O. (2022). Nilai Rasa Bahasa dan Makna Pragmatik Iklan Makanan
di Televisi Swasta. Skripsi. Yogyakarta: PBSI, FKIP, USD.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dua persoalan utama,
yaitu (1) Nilai rasa bahasa apa sajakah pada kata-kata yang digunakan dalam
menyampaikan iklan makanan?, (2) Makna pragmatik apa sajakah yang terkandung
dalam nilai rasa kata-kata dalam iklan jenis makanan di televisi swasta?. Sumber
data lokasional dari penelitian ini adalah delapan televisi swasta di Indonesia, yaitu
RCTI, MNCTV, GTV, SCTV, Indosiar, ANTV, Trans TV, dan Trans 7. Sementara
itu, sumber data substansial dari penelitian ini adalah iklan-iklan dari jenis produk
makanan yang berasal dari delapan stasiun televisi swasta tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskrptif kualitatif. Pendekatan
deskriptif kualitatif bertujuan untuk melukiskan realitas sosial yang kompleks
dengan cara mendeskripsikan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menafsirkan data
sesuai dengan kondisi alaminya. Termasuk penelitian kualitatif karena penelitian
ini akan dilakukan dengan mengamati langsung kejadian berdasarkan kealamian
kejadian tersebut terjadi.
Hasil penelitian ini menemukan nilai rasa bahasa pada iklan makanan di
televisi swasta Indonesia, yaitu nilai rasa penasaran, semangat, senang dan
bahagia, tenang, bangga, kasih sayang, yakin, aman, kagum, kecewa, percaya diri,
bijak, cinta, tersanjung, cemburu, dan nilai rasa hubungan, sedangkan makna
pragmatik yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi makna pragmatik
menyampaikan informasi, mengajak, menyatakan pendapat, mempertanyakan
menyatakan perasaan, membandingkan, menyemangati, dan permohonan maaf.
Nilai rasa bahasa “penasaran” merupakan nilai rasa bahasa yang paling
menonjol dan paling banyak muncul dalam penelitian ini. Makna pragmatik
“menyampaikan informasi” dan “mengajak” merupakan dua makna pragmatik
yang paling menonjol dan sering muncul dibandingkan makna pragmatik lainnya.

Kata kunci: Nilai Rasa Bahasa, Makna Pragmatik, Iklan Makanan.
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ABSTRACT
Panuntun, V. O. (2022). The Value of Language Taste and Pragmatic Meaning of
Food Advertisements on Private Television. Thesis. Yogyakarta: PBSI, FKIP,
USD.
This study aims to describe two main issues, namely (1) What is the taste
value of the words used in conveying food advertisements?, (2) What are the
pragmatic meanings contained in the taste value of words in food advertisements?
on private television?. Sources of locational data from this research are eight
private television stations in Indonesia, namely RCTI, MNCTV, GTV, SCTV,
Indosiar, ANTV, Trans TV, and Trans 7. Meanwhile, the source of substantial data
from this research is advertisements for food products. from the eight private
television stations.
This type of research is a qualitative descriptive research. Qualitative
descriptive approach aims to describe complex social realities by describing,
classifying, analyzing, and interpreting data according to their natural conditions.
Including qualitative research because this research will be carried out by
observing directly the incident based on the nature of the incident.
The results of this study found the value of language taste in food
advertisements on Indonesian private television, namely the value of curiosity,
enthusiasm, joy and happiness, calm, proud, affection, sure, safe, amazed,
disappointed, confident, wise, love, flattered, jealousy, and the value of a sense of
connection, while the pragmatic meanings found in this study include the pragmatic
meaning of conveying information, inviting, expressing opinions, questioning
expressing feelings, comparing, encouraging, and apologizing.
The "curious" language sense value is the most prominent language sense
value and appears the most in this study. The pragmatic meanings of "delivering
information" and "inviting" are the two most prominent pragmatic meanings and
often appear compared to other pragmatic meanings.

Keywords: Language Taste Value, Pragmatic Meaning, Food Advertising.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dewasa ini, teknologi semakin berkembang pesat. Perkembangan
teknologi yang sedemikian rupa di era seperti sekarang ini membawa
banyak sekali perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seharihari. Perkembangan teknologi tersebut dapat dilihat dalam kehidupan
sehari-hari. Dahulu, radio merupakan salah satu media hiburan yang umum
digunakan. Setelahnya, muncul inovasi media hiburan baru, yaitu televise,
televisi seolah menjadi primadona baru bagi orang-orang untuk
mendapatkan hiburan. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuat
radio sendiri berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga
sekarang radio berbasis daring/online kembali mendapat tempat tersendiri
di hati penggemarnya. Perkembangan teknologi juga membawa dampak
perubahan pada berbagai sektor lainnya. Berbagai sektor kehidupan seharihari juga mulai merambah perkembangannya menjadi bentuk digital. Salah
satu yang cukup menonjol perkembangannya adalah sektor/bidang
periklanan.
Bidang periklanan juga tidak luput dari sentuhan modernisasi oleh
perkembangan teknologi. Iklan merupakan cara dan sarana seseorang untuk
mempromosikan sesuatu, baik itu produk, ataupun jasa yang dimiliki
olehnya. Bagi produsen dari suatu produk barang atau jasa, iklan merupakan
salah satu cara untuk memperkenalkan produk atau jasa yang mereka miliki
kepada

khalayak

ramai

(Lukitaningsih,

2013).

Dengan

adanya

perkembangan teknologi yang sekarang, masyarakat berlomba-lomba untuk
mengiklankan produknya melalui berbagai media yang tersedia. Salah satu
media yang paling menonjol digunakan untuk media periklanan suatu
produk maupun jasa adalah melalui televisi. Iklan di televisi umumnya
didominasi oleh pengiklanan suatu barang/produk tertentu seperti pasta
gigi, produk pangan, dan lain sebagainya, namun juga disisipi dengan iklan
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suatu tayangan tertentu yang merupakan program tayangan dari channel
televisi itu sendiri.
Hampir semua iklan televisi swasta menayangkan iklan makanan.
Di televisi, iklan produk makanan merupakan iklan yang paling sering
ditayangkan. Iklan produk mie instan misalnya. Mie instan dari berbagai
merk banyak dipromosikan melalui televisi. Selain produk makanan mie
instan, masih banyak lagi contoh produk makanan yang juga diiklankan di
televisi, misalnya produk-produk makanan berupa snack atau makanan
ringan, hingga jenis-jenis bumbu masakan juga banyak diiklankan di
televisi.
Kita pasti sudah tidak asing dengan kalimat-kalimat khas yang
digunakan untuk mengiklankan suatu produk makanan di televisi. Indomie
adalah salah satu jenis produk makanan berupa mie instan yang sangan
ikonik di Indonesia. Hampir semua kalangan di Indonesia tahu produk mie
instan yang satu ini. Indomie memiliki satu slogan yang sangat khas dalam
iklan mereka di televisi, yaitu “Indomie, seleraku”. Slogan ini sangat
berbekas pada orang-orang yang menyaksikan iklannya. Bahkan, hampir
semua orang di Indonesia tahu dan hafal slogan tersebut. Pemilahan
penggunaan slogan atau kalimat yang baik dan ikonik merupakan hal yang
penting dalam mengiklankan suatu produk.
Persaingan pasar yang semakin ketat membuat semu produsen suatu
produk, termasuk makanan akan berlomba-lomba untuk mempromosikan
produk yang mereka miliki. Produsen suatu produk akan saling berlombalomba untuk mengiklankan produknya supaya orang-orang merasa tertarik
untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Berbagai media juga
digunakan untuk menarik perhatian pelanggannya, mulai dari memasang
iklan di media-media sosial, menyebarkan iklan dalam bentuk selebaran,
serta memasang iklan di televisi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk
menginformasikan dan menarik perhatian khalayak umum kepada produk
mereka. Walaupun pengiklanannya dilakukan dengan berbagai cara, caracara pengiklanan tersebut tetap memiliki satu persamaan, yaitu adanya
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penggunaan bahasa. Khususnya pada iklan di televisi, aspek kebahasaan
yang digunakan untuk mengiklankan produk atau jasa tersebut merupakan
unsur yang sangat penting. Kalimat yang disusun untuk mengiklankan
produk atau jasa tersebut haruslah disusun dengan sedemikian rupa
sehingga iklan yang akan ditayangkan akan menjadi lebih efektif sesuai
dengan tujuan pengiklanannya.
Televisi adalah salah satu media yang dirasa akan sangat efektif
untuk dimanfaatkan sebagai media pengiklanan suatu produk. Hal ini bukan
tanpa alasan. Televisi telah menjadi hal yang lumrah untuk dimiliki oleh
setiap rumah. Televisi bisa dikatakan masih menjadi primadona andalan
oleh masyarakat untuk mendapatkan hiburan. Oleh karena itu, memasang
iklan suatu produk barang ataupun jasa, termasuk makanan di televisi dinilai
akan cukup efektif karena kemungkinan untuk disaksikan secara langsung
oleh masyarakat sasaran akan semakin besar.
Iklan yang bagus akan berpengaruh dengan naiknya minat
masyarakat terhadap priduk yang diiklankan. Iklan makanan akan dianggap
berhasil apabila mereka yang menyaksikan iklan itu merasa tertarik dengan
produk yang diiklankan, sehingga tingkat permintaan terhadap produk
tersebut juga ikut meningkat. oleh karena itu, penggarapan iklan yang
bertujuan untuk mempromosikan suatu produk tidak bisa dibuat dengan
sembarangan.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tujuan pengiklanan suatu
produk ataupun jasa melalui televisi adalah untuk menarik perhatian dan
minat dari produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, bahasa yang
disusun untuk mengiklankan produk atau jasa tersebut harus mampu
membangkitkan rasa atau kesan yang baik dari penontonnya. Hal inilah
yang disebut sebagai nilai rasa. Nilai rasa merupakan perasaan yang muncul
dari seseorang setelah mendengar atau membaca sesuatu. Dengan
memanfaatkan nilai rasa dalah penyusunan kalimat untuk pengiklanan
barang atau jasa tersebut, tujuan utama dari pengiklanan barang atau jasa
tersebut akan berjalan dengan lebih baik dan efektif.
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Keefektifan nilai rasa dalam suatu kalimat juga berkaitan dengan
makna pragmatik dalam kalimat tersebut. Makna pragmatik dalam suatu
kalimat dapat dimanfaatkan untuk memperkuat efek dari nilai rasa yang
ingin ditimbulkan dalam perasaan dan benak orang yang dituju.
Nilai rasa akan bisa muncul dengam maksimal jika diimbangi juga
dengan pemilihan kata yang baik dalam kalimatnya. Iklan di televisi sangat
menekankan pada aspek visual dan kalimatnya. Visual digunakan agar yang
menyaksikan tayangan iklan tersebut memiliki gambaran mengenai bentuk
produk yang ditawarkan, sedangkan kalimat periklanannya lebih digunakan
untuk memberikan sugesti kepada yang menyaksikan tayangan iklan
terseput agar lebih tertarik dengan produk yang ditawarkan. Oleh
karenanya, pemilihan kata dalam menyusun suatu kalimat dengan tujuan
mengiklankan suatu produk adalah hal yang penting dan berpengaruh. Oleh
karena unik dan pentingnya penggunaan kata yang tepat dalam suatu
kalimat untuk mengiklankan suatu produk beserta kaitannya dengan nilai
rasa dan makna pragmatik dalam iklan suatu produk di televisi, penulis
merasa tergerak untuk meneliti mengenai nilai rasa bahasa Indonesia dan
makna pragmatik dalam iklan di televisi. Khususnya, iklan yang akan di
perhatikan adalah iklan suatu produk makanan yang ditayangkan di televise
channel swasta.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah utama penelitian
ini adalah bagaimana nilai rasa bahasa Indonesia dalam iklan makanan di
televisi swasta? Berdasarkan rumusan masalah utama di atas, peneliti
merumuskan submasalah sebagai berikut.
a. Nilai rasa bahasa apa sajakah pada kata-kata yang digunakan dalam
menyampaikan iklan makanan?
b. Makna pragmatik apa sajakah yang terkandung dalam nilai rasa kata-kata
dalam iklan jenis makanan di televisi swasta?
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1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan sub masalah yang telah
dirumuskan, dapat dipaparkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Mendeskripsikan nilai rasa yang digunakan dalam menyampaikan iklan
makanan, dan
2. Mendeskripsikan makna pragmatik yang terkandung dalam nilai rasa
kata dalam iklan jenis makanan di televisi swasta.
1.4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoretis
Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu
memberikan kontribusi keilmuan mengenai nilai rasa bahasa Indonesia
dan makna pragmatik dalam iklan makanan di televisi.
b. Manfaat Praktis
Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam memahami dan menguasai nilai bahasa dan makna pragmatik
dalam iklan makanan di televisi.
1.5. Batasan Istilah
1. Pragmatik
Pragmatik merupakan salah satu bidang kajian dari linguistik. Leech
dalam (Rohmadi, 2014) menyatakan bahwa paragmatics studies
meaning in relation to speech situation. Berdasarkan definisi tersebut,
secara singkat prakmatik merupakan cabang ilmu linguistic yang
membahas mengenai konteks tuturan sangat berpengaruh terhadap
makna dari suatu tuturan/ujaran. Lebih lanjutnya, Yule dalam (Yuliana,
Rohmadi, dan Suhita, 2013) menjelaskan pengertian pragmatik, yaitu
studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai
bentuk-bentuk bahasa.
2. Nilai Rasa
Poerwadarminta dalam (Muljani, 2013) menjelaskan bahwa nilai
rasa adalah kadar rasa yang tercantum dalam isi kata itu. Nilai rasa
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berhubungan dengan pemilihan kata yang baik. Nilai rasa berhubungan
erat dengan makna dari suatu ujaran. Pemilihan kata yang baik akan bisa
membantu pendengar/pembaca memahami dengan lebih baik maksud
dari

ujaran

tersebut.

Perasaan

yang

timbul

dalam

diri

penonton/pendengar suatu ujaran bisa dikatakan sebagai nilai rasa yang
timbul dari ujaran itu sendiri.
3. Teknologi
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan
sebuah trend yang tidak dapat dibendung dan terbendung lagi (Ahmad,
2012). Era globalisasi membuat perkembangan teknologi menjadi
semakin canggih dai masa ke masa. Perkembangan teknologi juga mulai
banyak merambah ke berbagai aspek, misalnya adalah ranah informasi
dan komunikasi. Perkembangan internet dan televise merupakan contoh
nyata dari perkembangan teknologi dalam dua aspek kehidupan seharihari tersebut.
4. Televisi
Televisi merupakan salah satu media massa merupakan media yang
paling digemari sebagai media hiburan dan informasi (Abdullah dan
Puspitasari, 2018). Televisi banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak
pemilik suatu acara untuk menghibur masyarakat luas, mulai dari
menyiarkan tayangan-tayangan hiburan sampai mengiklankan suatu
produk atau jasa.
5. Iklan
Periklanan merupakan salah satu bentuk komunikasi perusahaan
kepada konsumen yang menyampaikan informasi mengenai produknya
(Azmi dan Sarma, 2018). Bidang periklanan pada era modern ini juga
memanfaatkan adanya teknologi televisi untuk mengiklankan produk
atau jasa yang mereka tawarkan. Tujuan utama dari iklan adalah untuk
menginformasikan kepada khalayak ramai mengenai barang/produk dan
jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen.
6. Konteks pragmatik
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Pragmatik tidak bisa dilepaskan dari konteks. Konteks akan sangat
berpengaruh pada makna yang ditimbulkan. Konteks pragmatik bisa
dilihat dari pemahaman dari mitra tutur saat penutur mengatakan
sesuatu. Dalam hal ini, penutur beranggapan bahwa mitra tuturnya
memiliki pemahaman mengenai yang diujarkannya. Jika ternyata mitra
tutur tidak memahami konteks yang dimaksudkan, artinya ujaran
tersebut akan menjadi gagal. Oleh karenanya, penting bagi mitra tutur
maupun penutur untuk mengerti tentang adanya konteks dalam
percakapan. Konteks dalam percakapan tersebut bisa dihubungkan
dengan adanya pemahaman umum yang dimiliki, baik oleh penutur
ujaran maupun mitra tuturnya. (Rahardi, 2015).

1.6. Sistematika Penulisan
Laporan penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab 1 merupakan
pendahuluan. Bab pendahuluan ini memaparkan enam hal, yaitu: latar
belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan. Bab 2 merupakan
kajian pustaka yang terdiri atas pragmatik, nilai rasa, teknologi, televisi, dan
iklan. Bab 3 memaparkan mengenai metodologi penelitian. Pada bab ini
memaparkan mengenai jenis penelitian, sumber data dan data, teknik
pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data dan
triangulasi data. Bab 4 merupakan bagian pembahasan yang berisikan
mengenai deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan. Bab 5
merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian sebelumnya yang relevan
Pada kegiatan penelitian guna penyusunan skripsi ini, peneliti
mengambil judul “Nilai Rasa Bahasa dan Makna Pragmatik Iklan
Makanan di Televisi Swasta”. Untuk memperdalam dan mendapatkan
gambaran lebih jelas mengenai judul tersebut, peneliti mencari beberapa
sumber penelitian terdahulu yang relevan yang sudah berhasil dilakukan
oleh peneliti lain. Berikut adalah penelitian relevan terdahulu yang berhasil
peneliti kumpulkan dan pekajari.
Yang pertama, merupakan milik Dini Suryani pada tahun 2012.
Penelitian ini berjudul “Nilai Rasa Bahasa Pada Diksi Dalam Dialog
Interaktif di Mata Najwa, Metro TV Bulan Oktober dan November 2012”.
Peneliti berfokus rumusan masalah utama, yaitu mengenai nilai rasa bahasa
Indonesia pada diksi dalam dialog interaktif di Mata Najwa, Metro Tv pada
bulan Oktober dan November 2012. Oleh karena rumusan penelitian
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis nilai
rasa dan ciri-ciri nilai rasa bahasa Indonesia pada diksi dalam dialog
interaktif di Mata Najwa, Metro TV bulan Oktober dan November 2012.
Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, peneliti mendapatkan kesimpulan
terdapat 18 macam jenis nilai rasa yakni, nilai rasa halus, nilai rasa kasar,
nilai rasa sehat, nilai rasa takut, nilai rasa yakin, nilai rasa heran, nilai rasa
bersalah, nilai rasa benci, nilai rasa menerima, nilai rasa cinta, nilai rasa
tertekan, nilai rasa psimis, nilai rasa bebas, nilai rasa malu, dan nilai rasa
bosan.

8
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Kedua penelitian Sujti Muljani, dari PBSID-FKIP UPS Tegal.
Penelitian ini mengambil judul “Nilai Rasa Bahasa dalam Kidung Nina
Bobok “Eman-eman”. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian
ini ialah nilai rasa apa sajakah yang muncul dalam lirik kidung Nina Bobok
“Eman-eman”, sehingga tujuan utama dari jurnal penelitian ini adalah
mengidentifikasi jenis-jenis nilai rasa yang muncul pada lirik kidung Nina
Bobok “Eman-eman”. Syair kudng Nina Bobok “Eman-eman” akan
digunakan sebagai sumber data utamanya, sedangkan teknik penelitian yang
digunakan adalah teknik penelitian simak dan catat. Hasil penelitiannya
akan disajikan menggunakan metode informal. Pada hasil penelitiannya,
didapatkan lima nilai rasa yang muncul pada syair kidungan tersebut, yaitu:
nilai rasa kasih sayang, sanjungan, harapan, doa untuk kepentingan dunia
dan akhirat, serta doa dan harapan sebagai umat Islam untuk menjalankan
perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menjalankan rukun Islam yang
lima.
Keempat penelitian Yona Fransiska dari program studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Penelitian ini mengambil judul “Penggunaan Unsur Intralingual dan
Ekstralingual dalam Daya Bahasa dan Nilai Rasa Bahasa pada Novel
Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer Sebagai Penanda Kesatuan
Berkomunikasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan unsur
intralingual dan ekstralingual yang digunakan untuk memunculkan daya
bahasa serta nilai rasa dalam sebuah novel yang berjudul “Perawan Remaja
dalam Cengktaman Militer” sebagai penanda kesatuan berkomunikasi.
Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Pada unsur
ekstralingual, peneliti lebih banyak mendapatkan hasil penekanan hasil
penelitiannya pada bagian konteks tuturan. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Yona Fransiska pada penelitian ini, ditemukan hasil bahwa
penggunaan unsur intralingual dan ekstralingual pada novel tersebut
memunculkan adanya 23 jenis daya bahasa serta 28 jenis nilai rasa.
Kekhasan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap data
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mengenai daya bahasa dan nilai rasa, sedangkan yang akan peneliti lakukan
pada penelitian ini adalah nilai rasa bahasa serta makna pragmatik terhadap
data penelitian yang akan diteliti.
Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di
atas, dapat dilihat bahwa masing-masing memiliki fokus penelitian pada
nilai rasa serta unsur intralingual dan ekstralingual. Kekhasan yang ingin
peneliti tonjolkan adalah adanya pembahasan mengenai makna pragmatik
yang juga bisa digunakan untuk menegaskan nilai rasa yang terdapat dalam
suatu ujaran.

2.2. Pragmatik
Pragmatik merupakan bagian dalam kajian ilmu linguistik.
Linguistik merupakan ilmu yang membahas mengenai bahasa. Levinson
dalam (Yuliana et al., 2013) menjelaskan bahwa pragmatik adalah telaah
mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu
catatan atau laporan pemahaman bahasa. Sementara itu, dijelaskan juga
bahwa kajian pragmatik tidak dapat terlepas dari konteks tuturan (Rohmadi,
2014). Sederhananya, pragmatik merupakan pemahaman yang membahas
mengenai hubungan bahasa dan konteks. Lebih spesifiknya, fokus utama
dari ilmu pragmatik adalah membahas makna dibalik suatu tuturan
berdasarkan kaitannya dengan konteks luar tuturannya.
Sejauh yang peneliti pahami, kajian pragmatik berusaha untuk
menjelaskan makna sebenarnya, atau bisa juga disebut sebagai makna
terdalam dalam suatu ujaran yang telah disampaikan serta ujaran tersebut
dalam pemaknaannya ditafsirkan berdasarkan konteks luar yang meyertai
tuturan tersebut. Situasi sekitar bisa dijadikan sebagai salah satu acuan
untuk menafsirkan makna suatu tuturan dalam kajian pragmatik. Ada begitu
banyak contoh nyata pelaksanaan kajian pragmatik ini dalam kehidupan
sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Salah satu contoh yang paling
sederhana adalah sebagai berikut. Sedang dilaksanakan perkuliahan di suatu
ruang kelas. Kondisi kelas tersebut jendelanya tertutup dan pendingin
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ruangannya mati/tidak dinyalakan. Saat dosennya masuk, sang dosen
berkata kepada para mahasiswanya, “Di sini panas sekali, ya”. Ujaran
tersebut, jika ditinjau dari sudut pandang pragmatik bukanlah ujaran
pemberitahuan biasa.
2.2.1

Makna Pragmatik
Manusia melakukan kegiatan komunikasi untuk menyampaikan

pesan maupun informasi. Terkadang, dalam penyampaian pesan dari
penutur kepada mitra tutur tidak serta merta secara gambling menunjukkan
maksudnya dalam tuturannya. Suatu ujaran seringkali menjadi sangat
kompelas, sehingga cenderung sulit untuk dipahami dan mitra tutur
seringkali kurang mampu untuk memahami makna sebenarnya yang ingin
disampaikan oleh si penutur (Tiya & Yanti, 2019). Oleh karena itu, dalam
memahami suatu makna pragmatik perlu bagi mitra tutur untuk
memperhatikan juga konteks yang dapat mendukung dalam memahami
ujaran yang konpeks tersebut.

2.3. Nilai Rasa
Nilai rasa merupakan kadar perasaan yang terkandung dalam suatu
tuturan karena penutur mengungkapkan domain afektifnya menggunakan
bahasa dalam berkomunikasi sehingga mitra tutur dapat menyerap kadar
perasaan yang terdapat dalam tuturan (Pranowo, 2016). Pradopo dalam
(Muljani, 2013) menyebutkan bahwa nilai rasa bahasa dapat muncul melalui
permainan bunyi, kata, gaya bahasa, ungkapan, konteks.
Umumnya, nilai rasa yang muncul pada suatu ujaran akan bisa
mempengaruhi perasaan dari pendengar/penontonnya. Apabila suatu
kalimat ajakan memiliki nilai rasa yang baik dan berkesan pada pendengar
dan penontonnya, pendengar dan penontonnya secara otomatis akan dengan
sadar mengikuti ajakan tersebut. Contoh kasus lainnya adalah pada sebuah
iklan, baik pada televisi, pamflet, maupun media lainnya. Apabila kalimat
yang

tertulis/disampaikan

pada

iklan

tersebut

berkesan

pada

pembaca/penontonnya, iklan tersebut bisa digolongkan sebagai iklan yang
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efektif, sehingga produk yang diiklankan juga akan menjadi berkesa pada
pembaca maupun penontonnya. Pada intinya, nilai rasa adalah nilai yang
terkandung pada suatu ujaran yang mampu meninggalkan kesan tersendiri
bagi penonton, pendengar, maupun pembacanya, sehingga nilai dan kesan
yang sampai tersebut bisa memberikan efek sugesti/pengaruh pada mereka
dengan satu tujuan tertentu. Nilai yang muncul pada setiap orang juga bisa
berbeda-beda, misalnya nilai rasa yang muncul bisa berupa senang, sedih,
khawatir, penasaran, takut, marah, kecewa, ataupun bingung. Nilai yang
muncul juga bisa jadi berbeda tergantung pada suasana hati serta situasi
lingkungan sekitar.

2.4. Konteks Pragmatik
Saifudin (2018) dalam hasil penelitiannya mneyatakan bahwa
terdapat empat jenis konteks nonlinguistik dalam kajian linguistik, yaitu
konteks fisik, konteks psikologis, konteks sosial, dan konteks pengetahuan
bersama. Penelitian ini akan memakai konteks nonlinguistik “pengetahuan
bersama” untuk dapat memahami dan menemukan makna pragmatik yang
terdapat dalam teks iklan yang akan diteliti. Jenis konteks nonlinguistijk
“pengetahuan bersama” ini merupakan yang terutama dalam kajian makna
dalam pragmatik. Konteks “pengetahuan bersama” sangat didasarkan pada
kesamaan konsep pemikiran dari penutur dan mitra tutur, sehingga makna
sebenarnya dari ungkapan yang disampaikan oleh penutur akan bisa
dipahami dengan baik oleh mitra tuturnya.
Ilustrasi 1:
Maria

: “Besok kita jadi ke pantai?”

Putri

: “ Udah siap baju ganti, nih. Masa iya batal.”

Mega

: “Wah. Oke. Bagus kalau begitu.”
Dilihat dari ilustrasi 1 tersebut, tokoh Putri sama sekali tidak

mengatakan “ya” ataupun “tidak” untuk menjawab pertanyaan Maria.
Namun, jika diperhatikan, tokoh Maria memahami maksud dari jawaban
Putri. Maria bertanya “Besok kita jadi ke pantai?” dan dijawab oleh tokoh
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Putri dengan jawaban “ Udah siap baju ganti, nih. Masa iya batal”. Apabila
diperhatikan dengan lebih jelas, tampak bahwa Putri tidakmemberikan
jawaban tegas secara langsung, melainkan hanya mengatakan dia sudah
menyiapkan baju ganti. Maria memahami yang dimaksud oleh Putri karena
kalau dia sudah menyiapkan baju ganti, artinya memang besok mereka jadi
berangkat ke pantai.
Ilustrasi 2:
Ferdi

: “Besok kita jadi pergi ke Solo naik motor?”

Phillip

: “Tenang. Bensin udah full kok.”

Ferdi

: “Siap. Syukurlah kalau begitu.”
Jika dilihat dari contoh ilustrasi 2 di atas, tokoh Ferdi bertanya

tentang kepastian keberangkatan hari besok ke Solo dengan mengendarai
motor. Tokoh Phillip menjawab dengan bensin motor sudah full tanpa
memberikan konformasi jawaban secara langsung “ya” atau “tidak” kepada
tokoh Ferdi. Walaupun demikian, tokoh Ferdi ternyata mengerti dengan
yang dimaksud oleh tokoh Phillip walaupun jawaban yang diperoleh
darinya bukan jawaban konfirmasi langsung seperti “iya, jadi”, “wah,
sepertinya tidak” atau jawaban-jawaban konfirmasi kepastian lainnya yang
sejenis. Gambaran ini menjelaskan bahwa tokoh Ferdi memahami yang
dimaksud oleh Phillip. Hal ini juga menandakan bahwa Ferdi memahami
konteks percakapan yang dilakukannya dengan Phillip. Ferdi bertanya
mengenai kepastin kepergian besok ke Solo menggunakan motor dan Phillip
menjawab dengan mengatakan bahwa bensin motor sudah full.
Gambaran di atas menunjukkan bahwa kajian pragmatik sangat
berkaitan dngan adanya konteks. Tanpa adanya konteks dalam suatu ujaran
dalam percakapan, maka percakapan tersebut menjadi tidak ada artinya.
Percakapan tampa konteks hanya akan menjadi percakapan kosong belaka
yang tidak ada artinya (Saifudin, 2018).
Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pelibatan konteks
pada suatu ujaran. Penutur menggunakan satu konteks teretntu yang
berhubungan dengan ujaran yang disampaikannya dalam suatu percakapan
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dengan mitra tuturnya, maka penutur memiliki anggapan bahwa mitra
tuturnya memiliki pemahaman yang sama dengan yang dimiliki oleh
penutur ujaran tersebut dalam memahali ujaran dalam percakapan yang
dilakukan. Kajian pragmatik tanpa adanya konteks dalam ujaran adalah
ujaran kosong belaka, begitu juga dengan mitra tutur yang gagal memahami
konteks yang dimaksud oleh penutur ujaran. Mitra tutur yang gagal
memahami konteks yang dimaksud oleh penutur ujaran juga akan membuat
ujaran yang disampaikan menjadi sia-sia belaka.
Oleh karenanya, penting bagi penutur maupun mitra tutur untuk
memiliki pandangan dan pengetahuan yang sama untuk memahami konteks
yang digunakan dalam ujaran mereka. Memahaminujaran dengan konteks
yang benar akan membentuk makna yang benar dalam pikiran mitra tutur
mengenainujaran yang disampaikan. Jika mitra tutur tidak memahami
konteksnya, makna yang muncul juga pastiakan berbeda. Oleh karena itu,
kesatuan pemahaman antara penutur dan mitra tutur dalam membentuk dan
memahamikonteks ujaran dalam percakapan dadalah hal yang penting.
Pemahaman

yang

dimaksud

bukanlah

pemahaman

yang

berat

layaknyabharus memahami yang dimaksud dengan semantik, linguistik,
atau hal sejenisnya. Pemahaman umum yang sama antara penutur ujaran
dengam mitra tuturnya sudah cukup untuk membuat mereka bisa memahami
konteks yang sama dalam melakukan suatu percakapan (Rahardi, 2015).

2.5. Televisi
Dahulu, radio merupakan salah satu teknologi paling mutakhir pada
masanya. Radio merupakan media hiburan yang paling diminati pada masa
itu.

Seiring

perkembangan

zaman,

muncullah

televisi.

Sejak

kemunculannya, televisi mampu menari perhatian orang-orang dengan
pesonanya. Televisi awalnya hanya menayangkan tayangan hitam putih,
dengan pilihan tontonan yang terbatas, serta desain televisi itu sendiri
yangcenderung kurang menarik. Setelah perkembangan zaman, televisi
terus berubah dan bertransformasi seperti yang kita lihar sekarang dengan
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pilihan tontonan yang lebih beragam, gambar berwarna serta desain yang
lebih trendy, sehingga televisi menjadi sarana hiburan utama bagi sebagian
orang.
Menurut Hurlock dalam (Ferry, 2014), terdapat beberapa pengaruh
televisi terhadap remaja. Menurutnya, pengaruh itu adalah: “pengaruh fisik,
pengaruh pada bentuk bermain lainnya, pengaruh pada pekerjaan sekolah,
pengaruh

pada

hubungan

keluarga,

motivasi

untuk

memperoleh

pengetahuan, pengaruh pada sikap, pengaruh pada nilai, pengaruh pada
perilaku, pengaruh pada cara berbicara, model untuk peran dalam hidup,
pengaruh pada keyakinan”. Seiring dengan perkembangannya, fungsi dari
televisi juga menjadi lebih berkembang. Bukan hanya untuk menayangkan
acara atau siaran hiburan, namun juga menjadi tempat bagi para produsen
dan distributor mengiklankan produk dan jasa yang mereka tawarkan.

2.6. Iklan
Iklan merupakan suatu bentuk informasi produk maupun jasa dari
produsen kepada konsumen maupun penyampaian pesan dari sponsor
melalui suatu media (Lukitaningsih, 2013), sedangkan Chuan Chu dalam
(Yuniyanto dan Sirine, 2018) menjelaskan bahwa “iklan bisa membentuk
persepsi konsumen saat akan memilih suatu produk atau merek”. Di era
modern ini, banyak sekali produsen maupun distributor dari suatu produk,
baik barang maupun jasa berlomba-lomba untukmenawarkan produk
mereka. Berbagai usaha mereka lakukan, termasuk memasang iklan di
televisi. Memasang iklan di televisi dianggap sebagai salah satu cara terbaik
untuk memperkenalkan produk dan merek mereka kepada khalayak ramai.
Iklan televisi dan kesadaran merek merupakan dua hal yang tidak
terpisahkan (Febriana, 2015). Dengan mengiklankan mereknya di televisi,
secara otomatis banyak yang akan melihatnya. Semakin banyak yang
melihat, semakin banyak yang mengetahui merek dagang mereka. Dengan
demikian, diharapkan pula nilai jual produk dari merek mereka akan
meningkat.
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Dengan banyaknya saingan dalam memasarkan produk merek
dagang di televisi, produsen maupun distributor barang tersebut harus bisa
menyusun suatu konsep ikan yang menarik dan sekreatif mungkin, sehingga
iklan mereka bisa menarik perharian masyarajat luas dengan keunikan
penyampaiannya. Iklan yang kreatif adalah iklan yang dapat membedakan
dirinya dari iklan-iklan massa yang sedang-sedang saja, iklan yang tidak
biasa dan berbeda. (Sukmana, Achmad, dan ZA, 2018).
Setidaknya ada tiga tujuan utama dari iklan (Hastuti, 2013), yaitu:
1. Pengiklanan untuk memberikan informasi (informative)
Pengiklanan dengan tujuan untuk memberikan informasi. Hal ini
memberikan arti bahwa tujuan dari iklan adalah untuk memberikan
informasi/memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak
ramai. Pelaksanaan pengiklanan dengan tujuan perkenalan seperti ini
biasanya dilakukan saat ada suatu produk barang atau jasa baru yang
sebelumnya belum diketahui oleh banyak orang. Oleh karenanya, melalui
iklanlah produsen ingin memperkenalkan produk atau jasa baru mereka
tersebut. Salah satu bentuk dari pengiklanan suatu produk atau jasa
dengan tujuan memberikan informasi adalah adanya promosi barang atau
jasa baru tersebut secara besar-besaran saat awal peluncuran produk atau
jasa baru tersebut.
2. Pengiklanan untuk membujuk (persuasive)
Pengiklanan dengan tujuan untuk membujuk orang untuk membeli
atau memakai produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan seperti ini
biasanya sudah mulai naik tahap dari mengiklankan produk atau jasa
untuk tujuan pengenalan produk atau jasa tersebut menjadi ke tahap
kompetitif. Setelah produk atau jasa yang ditawarkan sudah mulai
dikenal oleh publik, tujuan berikutnya dari pengiklanan produk atau jasa
adalah untuk membujuk dan meyakinkan konsumen atau pemakai
produk dan jasa untuk menggunakan produk danjasa mereka
dibandingkan dengan produk danjasa serupa yang ditawarkan oleh pihak
kompetitor. Tujuan dari iklan ini adalah untuk membuat produk dan jasa
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yang ditawarkan oleh suatu produsen menjadi terlihat lebih menarik dan
meyakinkan dibandingkan dengan produk danjasa serupa yang
ditawarkan oleh produsen saingan yang menawarka produk dan jasa yang
serupa. Oleh karena itu, iklan dengan tujuan seperti ini akan berusaha
untuk lebih menonjolkan kelebiham dari produk dan jasa yang
ditawarkan dibandingkan dengan produk dan jasa serupa dari pesaingpesaingnya.
3. Pengiklanan untuk mengingatkan (reminding)
Pengiklanan dengan tujuan ini biasanya digunakan untuk
memberikan penyegaran informasi dari informasi sebelumnya yang
sudah diterima oleh khalayak ramai. Pengiklanan dengan tujuan seperti
ini biasanya banyak digunakan mengiklankan produk atau jasa yang
sudah dewasa dan dikenal oleh banyak orang. Tujuan dari pengiklanan
tahap reminding ini adalah untuk tetap mempertahankan informasiinformasi yang telah diterima oleh khalayak, sehingga loyalitas dan
kepercayaan dari konsumen tersebut pada produk atau jasa yang
ditawarkan tetap bisa terjaga.
2.7. Kerangka Berpikir
Penelitian ini mengambil judul “Nilai Rasa Bahasa Indonesia dan
Makna Pragmatik Iklan di Televisi Swasta”. Penelitian ini memiliki
kerangka berpikir. Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar pemikiran
yang akan digunakan selama proses penelitian berlangsung. Tujuan dari
kerangka berpikir adalah untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan
alur penelitian yang akan dilakukan mengenai nilai rasa bahasa Indonesia
pada kata sifat dalam iklan di televisi.
Penelitian mengenai nilai rasa bahasa Indonesia pada kata sifat
dalam iklan di televisi ini akan dilakukan dengan berpegang pada definisi
dari nilai rasa itu sendiri. Penilitian akan dimulai dengan mengumpulkan
data dari penelitian ini. Data diambil dari beberapa channel. Data dari
penelitian ini akan mengambil 56 kalimat iklan dari keseluruhan channel
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tersebut. Kemudian, peneliti akan menganalisis kata sifat dalam kalimatkalimat iklan tersebut. Setelahnya, peneliti akan menarik kata sifat tersebut
pada definisi dari nilai rasa bahasa Indonesia seperti yang sudah dijabarkan
oleh Prof. Dr. Pranowo, M.Pd. pada penelitian beliau. Terakhir, peneliti
akan mendeskripsikan pengaruh kata sifat tersebut terhadap munculnya
nilai rasa yang kemungkinan akan dirasakan oleh pengdengar dari iklan
tersebut.
Untuk lebih bisa memahami alur dari penelitian ini sebagaimana
telah dijabarkan di atas, berikut adalah bagan dari alur penelitian yang
mengambil judul “Nilai Rasa Bahasa Indonesia dan Makna Pragmatik
Iklan di Televisi Swasta” ini:
Kerangka Berpikir
NILAI RASA BAHASA DAN MAKNA
PRAGMATIK IKLAN MAKANAN DI
TELEVISI SWASTA

Kajian Pragmatik

Nilai Rasa

Nilai Rasa
Bahasa dalam
Iklan

Makna
Pragmatik Nilai
Rasa Bahasa
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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini membahas mengenai “Nilai Rasa Bahasa dan Makna
Pragmatik Iklan Makanan di Televisi Swasta”. Jenis penelitian ini adalah
penelitian deskrptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan
untuk

melukiskan

realitas

sosial

yang

kompleks

dengan

cara

mendeskripsikan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menafsirkan data
sesuai dengan kondisi alaminya. Termasuk penelitian kualitatif karena
penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati langsung kejadian
berdasarkan kealamian kejadian tersebut terjadi. Yang akan diteliti adalah
kejadian tindak tuturan yang terjadi secara alamiah, bukan yang telah
diskenario atau telan direncanakan sebelumnya.
3.2. Sumber Data dan Data Penelitian
Sumber data lokasional dari penelitian ini adalah delapan televisi
swasta di Indonesia, yaitu RCTI, MNCTV, GTV, SCTV, Indosiar, ANTV,
Trans TV, dan Trans 7. Sementara itu, sumber data substansial dari
penelitian ini adalah iklan-iklan dari jenis produk makanan yang berasal
dari delapan stasiun televisi swasta tersebut.
Data utama dari penelitian ini adalah teks iklan beserta visualisasi
gambar dari iklan makanan yang berasal dari delapan stasiun televisi
swasta tersebut. Iklan akan dikumpulkan dari kedelapan stasiun televisi
swasta tersebut, kemudian akan dipilah dan dibatasi.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan

data

yang

akan

dilakukan

untuk

mengumpulkan data adalah dengan melakukan teknik observasi dan simak.
Melalui teknik observasi dan simak ini, peneliti akan melakukan penelitian
mengamati secara langsung iklan televisi di channel RCTI, MNCTV,
GTV, SCTV, Indosiar, ANTV, Trans TV, dan Trans 7, kemudian peneliti
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akan mencatat lima teks iklan makanan yang yang ditayangkan pada
channel tersebut dan melakukan dokumentasi berupa foto iklan makanan
tersebut sebagai data utama.
3.4. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah catatan yang
digunakan peneliti untuk mencatat data-data yang diperoleh pada iklan
makanan di televisi. Peneliti secara langsung melihat, menyimak, mencatat
teks iklan makanan, serta mendokumentasikan iklan tersebut, kemudian
menuliskannya pada format lembar catatan sebagai berikut:
No.
1.

Data Tuturan Afektif

Nilai Rasa Bahasa

Data tuturan:………
Data Iklan:……….,
Konteks:……….,….

2.

Dst.

No.
1.

Data Tuturan Afektif

Makna Pragmatik

Data tuturan:………
Data Iklan:……….,
Konteks:……….,….

2.

Dst.

3.5. Teknik Analisis Data
Langkah konkret teknik analisis data pada penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1) Identifikasi data
Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi data dengan tujuan
untuk mengetahui nilai rasa dan makna pragmatik yang terkandung dalam
iklan makanan pada televisi swasta di Indonesia. Para meter utama dari
identifikasi data ini adalah nilai rasa bahasa Indonesia dan makna yang
terkandung dalam konteks pragmatik pada iklan makanan tersebut.
2) Klasifikasi data
21
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Pada tahap klasifikasi data ini, peneliti akan melakukan pemilahan data
yang berupa iklan yang ditayangkan di televisi swasta di Indonesia. Data
yang diklasifikasikan berupa teks iklan makanan. Peneliti kemudia akan
memilah iklan yang akan dijabarkan lebih lanjut untuk dipaparkan nilai
rasa serta makna pragmatiknya yang muncul.
3) Interpretasi data
Pemaknaan data akan dilakukan pada iklan-iklan yang sudah diseleksi
dan dikelompokkan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan
pemaknaan pada data-data tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah
didapatkan sebelumnya, sehingga peneliti dapat menemukan nilai rasa dan
makna pragmatik pada iklan makanan di televisi swasta tersebut.
4) Pelaporan hasil analisis data
Pelaporan data akan dilakukan dengan menjabarkan hasil temuan
secara deskriptif. Peneliti akan menjabarkan temuan hasil intepretasi yang
telah dilakukan sebelumnya. Peneliti akan menjabarkan nilai rasa yang
timbul dan terkandung dalam iklan makanan tersebut, juga peneliti akan
menjabarkan makna pragmatik yang muncul dan terkandung dalam teks
iklan tersebut.
3.6. Triangulasi Data
Triangulasi data merupakan teknik pemerikasaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi
yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
Dalam penelitian ini dilakukan juga triangulasi diskusi. Triangulasi data
pada penelitian ini akan dilakukan dengan berdiskusi bersama Dr. R
Kunjana Rahardi, M.Hum. selaku triangulator.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. DESKRIPSI DATA
Sumber data dari penelitian ini adalah delapan televisi swasta yang ada
di Indonesia, yaitu RCTI, MNCTV, GTV, SCTV, Indosiar, ANTV, Trans
TV, dan Trans 7. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini akan
disampaikan pada bab 4 ini. Dari delapan televisi swasta yang telah
disebutkan sebelumnya, peneliti telah mengambil data berupa sejumlah teks
iklan makanan untuk kemudian dilakukan penelitian mengenai nilai rasa
bahasa dan makna pragmatik yang terkandung dalam teks iklan makanan
tersebut.
Hasil dari pengumpulan data tersebut, peneliti berhasil mengumpulkan
56 teks iklan makanan dari delapan televisi swasta tersebut. 56 teks iklan
tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan nilai rasa bahasa dan makna
pragmatik yang terkandung di dalamnya. Data yang telah dikumpulkan dan
dianalisis oleh peneliti telah melalui proses triangulasi dengan bantuan dari
dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yakni Dr. R.
Kunjana Rahardi, M.Hum. Hasil triangulasi ini telah disetujui oleh dosen
triangulator sejak tanggal 8 Oktober 2021.
4.2. HASIL ANALISIS
4.2.1.
Analisis Jenis-jenis Nilai Rasa Bahasa
Setelah peneliti menganalisis teks iklan makanan yang diambil dari
delapan channel televisi swasta yang ada di Indonesia, peneliti menemukan
beberapa jenis nilai rasa bahasa yang muncul. Analisis terhadap nilai rasa
ini didasarkan pada konteks “pemahaman bersama” antara tokoh atau
narator dalam iklan dengan penonton, sehingga rasa yang ingin disampaikan
oleh tokoh atau narator dapat tersampaikan, dipahami, dan dirasakan oleh
penonton. Setiap jenis nilai rasa bahasa yang muncul pada diri penonton dari
teks iklan makanan tersebut, berikut ini adalah pemaparannya.
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4.2.1.1. Nilai Rasa Penasaran
Penasaran merupakan suatu kondisi perasaan dalam diri manusia ketika
mereka merasa ingin mengetahui suatu hal untuk menjawab rasa
keingintahuan mereka. Pertanyaan mengenai suatu hal yang kemungkinan
belum mereka ketahui sebelumnya bisa menimbulkan perasaan ini. Peneliti
menemukan adanya nilai rasa bahasa penasaran dalam teks iklan makanan
yang diteliti ini. Nilai rasa penasaran dalam teks iklan makanan ini muncul
sebanyak 9 kali. Di bawah ini merupakan lima contoh pemaparan teks iklan
makanan di televisi swasta Indonesia yang mengandung nilai rasa bahasa
penasaran.
Data (1)
Iklan Biskuat Wonderfuls – RCTI
Tokoh ayah
:“Cash-nya kurang”
Tokoh anak
:“Cashu-ku
banyak.
Di
Biskuat
Wonderfuls”
Konteks: Tokoh ayah memberi informasi bahwa cash (uang)
miliknya kurang (sedikit). Tokoh anak menimpali perkataan
ayahnya dengan mengatakan cashu (keju) miliknya banyak
(berlimpah).
Data (2)
Iklan Qtela Ayam Geprek - GTV
“Pernah ga sih ngerasain ayam geprek di tiap kres-nya Qtela?”
Konteks: Narator dalam iklan memberikan pertanyaan kepada
penonton mengenai pernahkan mereka merasakan adanya rasa
ayam geprek di produk Qtela.
Data (3)
Iklan Wafer Chocolatos – SCTV
“Baru. Chocolatos wafer cream.”
Konteks: Tokoh dalam iklan menyampaikan informasi pada
penonton bahwa produk Chocolatos memiliki varian baru.
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Data (4)
Iklan Chitato –Life is never flat- ANTV
“Mau tahu kenapa Chitato bisa seenak ini?”
Konteks: Narator dalam iklan menanyakan kepada penonton
mengenai kesiapan penonton untuk mengetahui rahasia enaknya
rasa Chitato.
Data (5)
Iklan Serelag – MNCTV
“Udah cukup belum ya nutrisinya?”
Konteks: Tokoh dalam iklan ingin memberi MPASI (Makanan
Pendamping ASI) kepada anaknya dan dia mempertanyakan
kecukupan nutrisi yang terkandung dalam MPASI-nya.
Data (1) ini menggambarkan percakapan antara tokoh ayah dan anak.
Tokoh ayah digambarkan sedang menghitung uang kemudian berkata
bahwa cash-nya kurang dengan wajah yang terlihat sedih. Tokoh anak yang
melihat itu kemudian menghampiri ayahnya dengan senyum, meletakkan
satu bungkus Biskuat di meja sambil berkata bahwa cashu miliknya banyak,
di Biskuat Wonderful. Pada bagian ini, penonton akan dibuat merasa
penasaran mengenai maksud si anak. Penonton akan dibuat bertanya-tanya
mengenai maksud sebenarnya yang ingin disampaikan oleh tokoh anak
dalam iklan tersebut.
Pada data (2) tersebut, digambarkan adanya produk Qteka rasa ayam
geprek diletakkan di atas sebuah cobek dan kemudian tampilan berganti
dengan ditampilkannya ayam yang kemudian digeprek. Saat tayangan itu
berlangsung, narator memnyampaikan narasi berupa pertanyaan “pernah ga
sih ngerasain ayam geprek di tiap kres-nya Qtela?”. Hal bisa menimbulkan
rasa penasaran pada penontonnya. Pertanyaan tersebut berkenaan dengan
pengalaman dari penontonnya mengenai gabungan rasa antara ayam geprek
dengan kerenyahan keripik Qtela. Karena memang ini adalah varian rasa
baru dari Qtela, reaksi yang muncul dalam diri penonton terhadap stimulan
dari narator adalah timbulnya rasa penasaran dari diri penonton yang bisa
saja penonton akan bertanya-tanya dalam rasa penasarannya “Oh iya.
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Apakah ada enaknya rasa ayam geprek pada setiap kres-nya produk
Qtela?”.
Pada iklan data (3), seorang tokoh di dalam iklan tersebut digambarkan
sedang memotek sebuah wafer kemudian berkata “Baru. Chocolatos wafer
cream.”. Pernyataan tokoh tersebut bisa menimbulkan rasa penasaran
dalam diri penonton. Seseorang akan selalu memiliki rasa penasaran
mengenai suatu hal yang baru. Ini merupakan hal yang wajar karena pada
dasarnya manusia memang memiliki keinginan yang tinggi untuk mencoba
hal-hal yang baru. Hal ini juga berlaku bagi sesuatu produk makanan yang
baru. Chocolatos selama ini dikenal dengan produknya yang berupa
masterpiece mereka yang berbentul roll. Namun, Chocolatos pada
variannya yang baru juga menggunakan bentuk yang baru, dari yang
awalnya adalah berbentuk roll, sekarang Chocolatos juga mengeluarkan
produk mereka yang tidak berbentuk roll lagi, yaitu wafer cream. Hal ini
bisa menimbulkan rasa penasaran mengenai rasa dari produk baru
Chocolatos wafer cream tersebut.
Pada teks iklan data (4), digambarkan ada beberapa tokoh yang sedabg
memakan produk Chitato. Mereka digambarkan sangat menikmati cita rasa
dari produk tersebut. Kemudian, narator iklan tersebut menyampaikan satu
pertanyaan “Mau tahu kenapa Chitato bisa seenak ini?”. Hal tersebut juga
bisa memancing rasa penasaran dalam diri penontonnya. Narator dalam
iklan tersebut memancing rasa penasaran penontonnya dengan adanya
penggunaan “mau tahu” dalam kalimat pertanyaan yang dilontarkannya
berkenaan dengan rahasia dari produk Chitato yang memiliki cita rasa yang
enak.
Berikut adalah hasil analisis dari data (5). Tokoh dalam iklan ini adalah
tokoh ayah, ibu, dan seorang anak balita. Tokoh ayah dan ibu dalam iklan
ini sedang membuat produk MPASI untuk diberikan kepada anak mereka.
MPASI adalah makanan pendamping yang biasanya diberikan kepada anak
yang masih dalam usia menyusui. Oleh karenanya, MPASI yang diberikan
juga tidak boleh sembarangan. Dalam iklan ini, saat sedang membuat
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MPASI-nya, tokoh tersebut tiba-tiba merasa khawatir mengenai kecukupan
nutrisi yang terkandung dalam MPASI, sehingga dia mempertanyakan
kecukupan nutrisinya. Hal ini juga bisa menimbulkan rasa penasaran bagi
para penontonnya mengenai kecukupan nutrisi dari MPASI yang biasa
mereka berikan pada anak mereka, khususnya bagi mereka yang memiliki
anak yang masih dalam usai menyusui.
4.2.1.2. Nilai Rasa Semangat
Semangat merupakan suatu kondisi dalam perasaan atau batin seseorang
yang membuat mereka merasa bergairah untuk melakukan ataupun
mengerjakan suatu hal. Kata-kata motivasi merupakan salah satu contoh hal
yang mampu memicu semangat dalam diri seseorang. Selain itu, seseorang
juga akan merasa sangat bersemangat untuk melakukan/mengerjakan
pekerjaan/kegiatan tertentu apabila mereka memiliki tujuan yang ingin
dicapau dengan cara menyelesaikan pekerjaan/kegiatan tersebut. Dalam
iklan makanan di televisi, peneliti menemukan beberapa kalimat yang
mampu menimbulkan rasa semangat dalam diri penontonnya. Nilai rasa
semangat ditemukan sebanyak enam kali dalam penelitian ini. Di bawah ini
adalah pemaparan dua contoh kalimat iklan tersebut.
Data (6)
Iklan Indomie Goreng – GTV
“Ayo, semangat lagi bareng Indomie rasa Ayam Geprek,
Indomie Mi Goreng Aceh, dan Indomie Mi Goreng Rendang
yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru.”
Konteks: Tokoh dalam iklan mengajak penonton untuk
membangkitkan lagi semangat mereka.
Data (7)
Iklan Madu TJ – SCTV
“Virus Corona, jangan mengurangi produktivitas kita.”
Konteks: Pandemi yang disebabkan virus Corona
mengakibatkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.
Pada data (6), iklan di awali dengan ditampilkannya produk Indomie
rasa Ayam Geprek, Indomie Mi Goreng Aceh, dan Indomie Mi Goreng
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Rendang yang dibarengi dengan narator iklan menyampaikan kalimat sesuai
dengan data (6) tersebut. Seseorang sering kali seseorang akan merasa lelah
dengan kegiatan sehari-hari yang dijalaninya. Rasa lelah inilah yang
kemudian membuat orang berpikir bahwa rutinitas yang dijalaninya adalah
beban dan mulai bosan atau malas menjalaninya. Apabila seseorang sudah
berada di titik seperti itu mereka membutuhkan sesuatu yang bisa
membangkitkan semangat mereka untuk menjalani kegiatan mereka lagi.
Pada iklan tersebut, narator mempromosikan produk Indomie goreng
dengan berbagai varian rasa, yaitu Indomie rasa Ayam Geprek, Indomie Mi
Goreng Aceh, dan Indomie Mi Goreng Rendang yang disebutkan oleh
narator bisa membangkitkan semangat. Hal ini bisa mempengaruhi pola
pikir

penonton

bahwa

produk

tersebut

bisa

membantu

untuk

membangkitkan rasa semangat dalam diri mereka untuk menghadapi hari
yang baru.
Pada data (7), iklan di awali dengan ditayangkannya gambaran bentuk
virus Corona yang dibarengi dengan tokoh dalam iklan menyampaikan
kalimat sesuai dengan data (7) di atas. Pandemi yang disebabkan oleh
menyebarnya virus Corona mengakibatkan pemerintah pusat kemudian
mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan mayarakat.
Masyarakat dilarang untuk berkerumun. Hal ini menyebabkan adanya
perubahan jalannya sistem kehidupan. Sekolah, bekerja, bahkan ibadah juga
mulai dilakukan secara daring (online) untuk menghindari adanya
kerumunan. Tokoh dalam iklan ini mengajak masyarakat untuk tetap
semangat untuk melakukan kegiatan produktif meskipun kita sedang berada
dalam pembatasan kegiatan.
4.2.1.3. Nilai Rasa Tenang
Perasaan tenang adalah perasaan yang dirasakan oleh manusia ketika
mereka merasa tidak terganggu oleh suatu hal tertentu. Rasa tenang juga
lebih berhubungan pada suatu kondisi ketika seseorang merasa tidak gelisah
dan tidak kacau. Meskipun rasa tenang dan rasa aman memiliki konsep yang
hampir mirip, keduanya memiliki konteks yang masih bisa dibedakan.
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Dalam teks iklan makanan di televisi yang telah diteliti ini, nilai rasa tenang
ditemukan sebanyak enam kali. Di bawah ini akan dipaparkan dua contoh
di antaranya.
Data (8)
Iklan Permen Kiss Mint – SCTV
“Terkuak rahasia tetep segar pakai masker seharian”
“Caranya?” “Segerin pakai kiss beneran segar & wangi.”
Konteks: Bau mulut adalah hal yang sangat menganggu saat
seseorang mengenakan masker.
Data (9)
Iklan Pocky – Trans TV
“Enak, ga berantakan.”
Konteks: Makanan yang sejenis dengan Pocky (roti kering
maupun biskuit) biasanya akan menghasilkan remahan ketika
dimakan.
Pada data (8), digambarkan beberapa tokoh sedang mengenakan
masker, namun kelihatannya kurang nyaman karena terganggu karena bau
mulut. Kemudian, salah satu tokoh yang sebelumnya digambarkan ada di
layar plasma LED melompat turun sambil membagikan permen Kiss.
Pandemi yang diakibatkan oleh merebaknya virus Corona mengakibatkan
seseorang harus mengenakan masker ketika beraktivitas di luar.
Penggunaan masker dalam jangka waktu yang tidak sebentar saat
beraktivitas di luar juga memiliki satu masalah tersendiri. Bau mulut (nafas
yang tidak segar) akan sangat menganggu bagi seseorang ketika mereka
mengenakan masker. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi sebagian
orang. Iklan ini menawarkan solusi untuk mengatasi masalah bau mulut
tersebut, yaitu dengan memakan permen Kiss sebelum mengenakan masker
untuk menghilangkan bau mulut tersebut. Rekomendasi dari narator dalam
iklan ini akan menjadi solusi tersendiri bagi mereka yang merasa memiliki
masalah bau mulut ketika mengenakan masker, sehingga mereka akan
merasa lebih tenang karena telah menemukan solusi dari permasalahan bau
mulut mereka ketika sedang mengenakan masker untuk beaktivitas di luar.
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Berikut ini adalah hasil analisis terhadap data (9). Iklan ini melibatkan
beberapa tokoh, yaitu tokoh ayah, ibu, kakak perempuan, dan adik laki-laki.
Situasi iklan digambarkan dengan tokoh kakak perempuan menggigit Pocky
dan dibarengi dengan narator yang menyampaikan bahwa Pocky itu “Enak,
ga berantakan”. Ketika seseorang memakan makanan kering, seperti roti
kering ataupun biskuit, biasanya makanan itu akan menghasilkan remahremah ketika digigit. Ketika remahan itu jatuh ke lantai, kasur, maupun sofa,
hal itu bisa mengotori tempat tersebut. Hal ini biasanya akan membuat
seseorang merasa resah karena jika remahan tersebut tidak dibersihkan
dengan benar bisa membuat remahan tersebut dikerubungi oleh semut.
Pocky mengklaim bahwa produknya tidak akan menghasilkan remahan
makanan ketika digigit saat akan dimakan. Hal ini bisa membuat orang yang
akan memakannya merasa tenang karena tidak aka nada remahan makanan
yang bisa mengundang serangga.
4.2.1.4. Nilai Rasa Senang dan Bahagia
Rasa senang dan bahagia sebenarnya memiliki konsep yang mirip. Oleh
karena itu dalam pemaparannya peneliti akan menggabungkannya. Rasa
senang umumnya adalah perasaan yang dialami oleh seseorang ketika
mereka merasa puas ataupun lega. Sementara untuk bahagia, sebenarnya
definisinya hampir mirip, namun bisa dikatakan bahwa perasaan bahagia
umumnya adalah perasaan yang lebih dalam daripada perasaan senang.
Sederhananya, bisa dikatakan bahwa perasaan bahagia merupakan kondisi
saat seseorang merasa sangat senang. Dalam penelitian ini, peneliti
menemukan adanya nilai rasa senang sebanyak enam kali dan rasa bahagia
sebanyak satu kali. Di bawah ini akan dipaparkan satu nilai rasa bahagia
tersebut dan dua contoh nilai rasa senang.
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Data (10)
Iklan Pocky – Trans TV (nilai rasa bahagia)
“Kumpul keluarga, makin seru bareng Pocky.”
Konteks: Kumpul keluarga merupakan hal yang sangat
berharga. Keseruan dari kegiatan ini tidak bisa tergantikan oleh
apapun.
Data (11)
Iklan Mie Lemonilo – RCTI
“Mie Lemonilo itu, tanpa pengawet, penguat rasa, dan pewarna
buatan. Karena aku mau, kita jadi yang terbaik.”
Konteks: Mie Lemonilo adalah mie yang tergolong sehat
dibanding produk lainnya dan bisa dijadikan pilihan yang
terbaik. Tokoh dalam iklan mengatakan bahwa dia mau “kita
jadi yang terbaik.”
Data (12)
Iklan Cornetto Black and White – GTV
“Berawal dari paduan es krim coklat dua rasa yang creamy,
saus dan butiran coklat dalam wafer conenya. Cornetto black
and white, Cuma Rp5000.”
Konteks: Es krim Cornetto dipakai untuk media PDKT tokoh
dalam iklan.
Perasaan yang dirasakan oleh seseorang ketika sedang melakukan
kegiatan kumpul keluarga adalah perasaan yang lebih besar dibanding
sekadar perasaan senang. Perasaan yang muncul dalam diri seseorang ketika
melakukan kegiatan tersebut jauh lebih dalam dibanding perasaan senang.
Alih-alih termasuk perasaan senang, keseruan yang dirasakan ketika
kumpul keluarga lebih mengacu pada perasaan bahagia. Hal ini seperti yang
disampaikan oleh narator dalam iklan makanan dalam data (10). Pocky
sebagai kudapan saat sedang melakukan kegiatan kumpul keluarga diklaim
bisa lebih membuat keseruan tersebut semakin terasa. Oleh karenanya,
kebahagiaan yang dirasakan oleh tiap anggota keluarganya akan jadi lebih
terasa.
Pada data (11) ini, penayangan iklannya digambarkan dengan seorang
tokoh laki-laki yang sedang memasak Mie Lemonilo sambil bernarasi sesuai
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denagan yang tertulis di data (11) di atas. Produk mie instan biasanya
mengandung pengawet supaya produk mereka tahan lama. Mie Lemonilo
hadir sebagai varian produk dari mie instan yang tidak mengandung
pengawet seperti yang dikatakan oleh tokoh dalam iklan pada data (11).
Selain itu, mie Lemonilo juga tidak menggunakan penguat rasa dan pewarna
buatan. Oleh karena itu, mie Lemonilo tergolong sebagai produk mie instan
yang terbilang sehat, sehingga mie ini bisa dijadikan pilihan yang terbaik.
Adanya ungkapan “kita jadi yang terbaik” bisa membuat penonton menjadi
senang karena umumnya seseorang selalu ingin mendapatkan sesuatu ang
terbaik sekaligus menjadi yang terbaik.
Berikut adalah hasil analisis terhadap data (12). Iklan ini digambarkan
dengan datangnya seorang tokoh laki-laki ke suatu pantai. Ketika dia ada di
sana, tokoh laki-laki ini melihat seorang perempuan dan sepertinya dia
merasa tertarik dengan perempuan tersebut. Ketika seseorang merasa jatuh
cinta pada orang lain, dia biasanya akan melakukan proses PDKT dengan
orang tersebut. Pada tahap ini, dia akan mencoba melakukan berbagai hal
agar orang yang disukainya merasa tertarik dengannya. Salah satu hal yang
paling umum dilakukan adalah dengan memberikan sesuatu. Pada iklan ini,
tokoh pria memberikan es krim Cornetto Black and White sebagai media
PDKTnya. Es krim ini tergolong murah karena hanya dibandrol dengan
harga Rp5000,- saja. Oleh karena itu, penonton akan merasa senang karena
melalui iklan ini mereka bisa terinspirasi untuk memerikan produk tersebut
dengan harganya yang terjangkay untuk melakukan PDKT dengan orang
yang mereka suka.
4.2.1.5. Nilai Rasa Yakin
Perasaan yakin adalah suatu rasa yang dialami oleh seseorang ketika
mereka merasa sudah pasti, bersungguh-sungguh, ataupun mantab dalam
mengambil suatu keputusan. Perasaan yakin juga bisa muncul ketika
seseorang merasa bahwa sesuatu yang dia ketahui merupakan hal yang
benar. Dalam situasi lain, perasaan yakin dalam diri seseorang juga bisa
muncul ketika mereka menerima suatu informasi dan merasa bahwa
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informasi yang dia terima adalah benar adanya kemudian menerima dengan
baik serta memegang teguh informasi yang telah diterimanya itu. Dalam
teks iklan makanan yang telah diteliti ini, peneliti menemukan teks iklan
yang bisa memancing nilai rasa yakin dalam diri penonton muncul sebanyak
tiga teks iklan. Di bawah ini akan dipaparkan dua contoh di antaranya.
Data (13)
Iklan Mie Sedapp Laksa Singapura – Trans TV
“Mie Sedapp Singapore Spicy Laksa, try it now!”
Konteks: Tokoh dalam iklan mengajak penonton untuk
mencoba Mie Sedapp Laksa Singapura. Tokoh dalam iklan
sebelumnya menjelaskan bahwa produk tersebut memiliki cita
rasa asli khas laksa Singapura.
Data (14)
Iklan Serelag – MNCTV
“Cerelag, semangkuk nutrisi penuh kebaikan.”
Konteks: Nutrisi yang terkandung dalam MPASI yang akan
diberikan kepada anak adalah hal yang sangat penting.
Pada data (13) ini, tokoh dalam iklan tersebut memegang produk Mie
Sedapp Laksa Singapura sambil mengatakan “try it now!”. Ungkapan dari
tokoh dalam iklan tersebut dapat mempengaruhi penonton, sehingga
penonton akan merasa yakin untuk mencoba produk tersebut, yaitu Mie
Sedapp Laksa Singapura.
Pada data (14) tersebut dikatakan bahwa kandungan nutrisi yang
lengkap dalam MPASI (Makanan Pendamping ASI) adalah hal yang sangat
penting. Kecukupan nutrisi dalam MPASI akan berpengaruh pada tumbu
kembang anak. Serelag adalah produk MPASI yang memiliki nutrisi
lengkap yang diperlukan. Oleh karena itu, orang tua (khususnya ibu) akan
merasa yakin untuk memberikan Serelag sebagai MPASI untuk anak
mereka yang masih ada pada usia menyusui.
4.2.1.6.
Nilai Rasa Bangga
Perasaan bangga adalah salah satu jenis perasaan manusia yang biasnaya
akan muncul dalam diri seseorang ketika mereka merasa bisa bermegah diri
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dalam suatu hal yang mereka miliki. Perasaan bangga juga bisa muncul
ketika seseorang merasa bisa bermegah diri dalam keungulan yang mereka
miliki, bisa berupa pencapaian yang mereka dapatkan, maupun kelebihan
lainnya yang mereka miliki. Dalam penelitian ini, nilai rasa bangga
ditemukan sebanyak tiga kali. Berikut adalah salah satu contoh dari hasil
penelitian mengenai nilai rasa bangga tersebut.
Data (15)
Iklan Indomie Goreng – GTV
“Rintangan, kita tepis. Apa pun yang halangin, kita gocek.
Kalau kita semangat lagi, kita bisa terus maju dan terus kasih
yang terbaik.”
Konteks: Tokoh dalam iklan menjelakan bahwa Indomie
goreng bisa membantu membangkitkan semangat.
Dalam iklan pada data (15) tersebut, si tokoh menjelaskan bahwa
Indomie goreng bisa membantu membangkitkan semangat. Apabila kita
sudah kembali bersemangat kita akan bisa menghadapi semua rintangan
yang kita hadapi. Apabila tantangan bisa kita hadapi dengan baik kita akan
bisa memberikan usaha terbaik yang bisa kita lakukan, sehingga kita juga
bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari yang kita kerjakan. Penonton juga
akan merasa bangga pada diri mereka ketika mereka berhasil mendapatkan
hasil terbaik dari sesuatu yang mereka perjuangkan.
4.2.1.7.
Nilai Rasa Kasih Sayang
Perasaan kasih sayang adalah perasaan yang muncul dalam diri
seseorang memiliki suatu ikatan kasih yang erat dengan orang lain.
Hubungan kasih sayang memiliki konteks yang cukup luas. Hubungan kasih
sayang juga terjadi dengan sangat intens antara orang tua dan anak. Dalam
penelitian ini, teks iklan makanan yang mengandung nilai rasa kasih sayang
muncul sebanyak tiga kali. Di bawah ini akan dipaparkan salah satu
contohnya.
Data (16)
Iklan Cerelag – MNCTV
“Nutrisi penting untuk dukung tumbuh kembang si kecil.”
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Konteks: MPASI adalah makanan yang diberikan oleh orang
tua kepada anaknya yang masih dalam usia menyusui sebagai
pendamping pemberian ASI.
Orang tua memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar kepada anakanaknya. Oleh karena itu, karena besarnya kasih sayang orang tua kepada
anaknya, orang tua pastilah akan memberikan yang terbaik bagi anaknya.
Bagi anak yang masih dalam usia menyusi, pemberian MPASI sangat
dianjurkan. Oleh karena itu, MPASI bagi anak haruslah makanan yang
terbaik dan memiliki kandungan nutrisi yang cukup untuk mendukung
tumbuh kembang anak. Kalimat yang diucapkan oleh narator dlaam iklan
tersebut akan mampu memunculkan rasa kasih sayang tersebut dari para
orang tua kepada anaknya untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi anakanaknya.
4.2.1.8.
Nilai Rasa Kagum
Kagum adalah suatu perasaan yang muncul dalam diri seseorang ketika
mereka merasa terpukau dengan suatu hal yang mereka dengar, lihat,
sentuh, maupun rasakan. Peneliti melakukan penelitian terhadap teks iklan
makanan di televisi swasta Indonesia dan berhasil menemukan dua teks
iklan yang bisa memunculkan nilai rasa kagum. Di bawah ini akan
dipaparkan salah satu contohnya.
Data (17)
Iklan Supermi Nutrimi
“Dapet enaknya rasa steak ayam, dapat baiknya brokoli di
dalam mie, dan dapat baiknya rasa gurih kaldu jamur lengkap
dengan topping wortel dan jagung.”
Konteks: Tokoh menjelaskan kelebihan Supermi Nutrimi yang
diklan sehat dibanding produk mie instan lainnya.
Mie instan biasanya hanya memberikan topping berupa bawang goreng
dalam kemasannya. Mie instan juga biasanya menawarkan produk mereka
yang umumnya memiliki kaldu rasa ayam. Supermi Nutrimi hadir dengan
varian yang berbeda. Mereka menawarkan topping berupa wortel dan
jagung. Mereka juga menawarkan kaldu yang memiliki cita rasa jamur yang
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gurih. Perbedaan yang ditawarkan oleh produk ini dapat menimbulkan rasa
kagum pada diri penonton karena penawaran rasa dan topping yang
ditawarkan berbeda dari biasanya.
4.2.1.9.
Nilai Rasa Kecewa
Kecewa adalah ungkapan rasa yang timbul dari dalam diri seseorang
ketika harapan, hasil, maupun hal lainnya yang mereka dapatkan tidak
sesuai dengan ekspektasi mereka. Perasaan kecewa juga bisa muncul ketika
seseorang merasa tidak puas dengan sesuatu yang mereka dapatkan, bisa
berupa informasi, maupun hasil. Dalam penelitian terhadap teks iklan
makanan di televisi ini, peneliti menemukan nilai rasa kecewa sebanyak satu
kali. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai hasilnya.
Data (18)
Iklan Biskuat Wonderfuls – RCTI
Tokoh ayah
: “Cash-nya kurang”
Tokoh anak
: “Cashu-ku banyak. Di Biskuat Wonderfuls”
Konteks: Tokoh ayah memberi informasi bahwa cash (uang)
miliknya kurang (sedikit)
.
Iklan yang baik adalah iklan yang mampu membuat penonton
memposisikan diri seolah-olah mereka adalah tokoh dalam iklan tersebut.
Pada percakapan antara tokoh ayah dan anak di atas, tokoh ayah berkata
bahwa “Cash-nya kurang”. Artinya, tokoh ayah berkata bahwa uang yang
dia dapatkan itu kurang (sedikit jumlahnya). Hal ini bisa memicu satu nilai
rasa pada diri penonton. Ketika penonton memiliki suatu usaha misalkan,
kemudian pendapatan yang dia terima pada suatu hari ternyata kurang, maka
mereka sering kali bisa merasa kecewa dengan hal tersebut. Oleh karena itu,
teks iklan tersebut bisa ikut menimbulkan rasa kecewa pada diri
penontonnya.
4.2.1.10.
Nilai Rasa Percaya Diri
Percaya diri adalah suatu rasa yang dialami oleh seseorang ketika
mereka merasa yakin terhadap kemampuan diri mereka. Dalam penelitian
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ini, peneliti menemukan munculnya nilai rasa percaya diri sebanyak satu
kali. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai hasilnya.
Data (19)
Iklan Cornetto Black and White
“Gimana pun PDKT-nya, Cornetto-in aja.”
Konteks: Tokoh dalam iklan melakukan PDKT dengan orang
yang disukainya dengan memberikan es krim Cornetto Black
and White.
Tokoh dalam iklan (laki-laki) digambarkan sedang berada di pantai. Dia
kemudia melihat seorang perempuan dan jatuh cinta padanya. Tokoh tersebut
kemudian hendak melakukan proses PDKT (pendekatan) pada perempuan
tersebut. Dalam proses PDKT-nya, tokoh tersebut memberikan Cornetto
Black and White pada orang yang dia suka. Narator kemudian mengajak
penonton untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan PDKT dengan
memberikan Cornetto Black and White pada orang yang disuka. Hal ini bisa
memicu rasa percaya diri pada diri penonton untuk lebih berani melakukan
PDKT dengan orang yang mereka suka.
4.2.1.11.
Nilai Rasa Bijak
Secara harfiah, bijak berarti pandai, mahir, atau menggunakan akal
budinya. Seseorang sering kali mengatakan bahwa orang lain itu bersikap
bijak. Namun, tak sedikit juga orang yang merasa bahwa diri mereka sendiri
itu adalah orang yang bijak. Apabila seseorang merasa bahwa diri mereka
sendiri itu bijak, oran tersebut merasa bahwa mereka telah menggunakan akal
budinya (dan kepandaiannya) dalam melakukan suatu hal, seperti
mengerjakan suatu pekerjaan, menyikapi suatu informasi yang mereka dapat,
maupun dalam hal mengambil suatu keputusan. Peneliti dalam penelitian ini
menemukan nilai rasa bijak sebanyak satu kali. Di bawah ini akan dipaparkan
mengenai hasilnya.
Data (20)
Iklan Mie Gelas Baso Sapi – GTV
“Ibu bijak, pilih mie gelas sehat. Tanpa pengawet, tanpa
pewarna sintetis.”
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Konteks: Ibu yang bijak adalah ibu yang mampu memilih
makanan yang terbaik bagi anaknya.
Sebagai seorang ibu, memilihkan makanan yang terbaik untuk anaknya
adalah hal yang sangat penting. Kebijaksanaan dari seorang ibu sangat
diperlukan dalam hal ini. Dengan kebijaksanaannya tersebut, seorang ibu
akan memberikan makanan yang sehat terhadap anaknya. Kalimat iklan di
atas juga bisa menimbulkan kebijaksanaan dalam diri para ibu untuk
memilihkan yang terbaik, sehingga para ibu juga akan merasa bahwa diri
mereka bijak karena telah menggunakan seluruh akal budi mereka dengan
memilihkan makanan yang sehat bagi anaknya.
4.2.1.12.
Nilai Rasa Cinta
Cinta adalah perasaan yang sangat kuat yang dirasakan oleh seeoran
terhadap individu lain, sehingga dalam dirinya muncul perasaan ingin
memiliki dan bersama selalu dengan individu lain tersebut. Rasa cinta juga
adalah rasa mengikat yang awalnya muncul dalam diri seorang laki-laki
dengan seorang perempuan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk
mengarungi hubungan yang lebih serius, yaitu hubungan rumah tangga.
Rasa cinta inilah yang menjadi salah satu pondasi utama dari terjalinnya
hubungan rumah tangga tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan
adanya nilai rasa cinta sebanyak satu kali. Di bawah ini akan dipaparkan
penjelasannya.
Data (21)
Iklan Roma Waffelo – ANTV
Tokoh laki-laki: “Aku ada kejutan buat kamu.”
Tokoh perempuan: “Ada apa sih? Mataku sampe ditutup
segala.”
Tokoh laki-laki: “Udah. Kamu ikut aja.” “Sayang. Sekarang
boleh buka mata kamu.”
Tokoh perempuan: “Wah, ada apa ini?”
Tokoh laki-laki: “Maaf, ya. Aku belum bisa ajak kamu ke
Roma. Makanya, aku bawa Italia aja ke sini.”
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Konteks: Terjadi percakapan antara tokoh laki-laki dan
perempuan. Tokoh laki-laki memberikan hadiah kepada tokoh
perempuan.
Ketika seseorang mencintai orang lain, mereka terkadang akan
melakukan hal apapun untuk membahagiakan orang yang mereka cintai.
Hal ini digambarkan dalam iklan ini, tokoh laki-laki memberikan kejutan
kepada si tokoh perempuan. Hal ini bisa menimbulkan perasaan dalam diri
penontonnya untuk ikut memberikan kejutan seperti yang sudah
dicontohkan oleh tokoh dalam iklan. Memberikan visualisasi mengenai
membahagiakan orang yang dicintai. Iklan ini juga bisa menjadi inspirasi
tersendiri dalam diri penontonnya, sehingga menimbulkan adanya rasa cinta
yang semakin dalam dalam diri penonton dengan orang yang mereka cintai.
Alur iklan yang santai juga bisa membuat diri penonton merasa seolah-olah
mereka adalah tokoh dalam iklan tersebut. Diberi hadiah oleh orang yang
terkasih, hal ini akan menimbulkan rasa cinta dalam diri penontonnya.
4.2.1.13.
Nilai Rasa Cemburu
Cemburu berarti merasa iri, kurang percaya, maupun curiga. Ketika
orang lain mendapat suatu keberuntungan, sering kali ada yang iri dengan
orang tersebut. Artinya, seseorang yang merasa cemburu tersebut merasa iri
hati dengan keberuntungan yang didapatkan oleh orang lain tersebut. Rasa
cemburu juga bisa muncul ketika seseorang merasa tidak suka ketika orang
yang mereka cintai dekat atau memikirkan orang lain. Dalam penelitian ini,
peneliti menemukan nilai rasa cemburu sebanyak satu kali. Di bawah ini
akan dipaparkan penjelasannya.
Data (22)
Iklan Roma Waffelo – ANTV
Tokoh perempuan: “Cita rasa Waffelo, bikin aku berasa di
Roma bareng sama cowok Italia.”
Tokoh laki-laki: “Bayangin cowok Italia siapa kamu?”
Tokoh perempuan: “Ya kamu lah sayang.”
Konteks: Roma Waffelo memiliki cita rasa khas Italia dan
mampu membuat seseorang merasa seolah-olah seperti sedang
beradao di Itali.
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Ketika dua orang telah terikat hubungan cinta yang erat, cemburu
merupakan hal yang sangat wajar. Seseorang akan merasa cemburu ketika
pasangan/orang yang mereka suka memikirkan orang lain. Hal ini juga
digambarkan dalam percakapan tokoh di iklan tersebut. “Bayangin cowok
Italia siapa kamu?” merupakan bentuk perasaan cemburu dari satu tokoh
kepada tokoh lainnya dalam iklan tersebut. Hal ini juga bisa mempengaruhi
perasaan penontonnya yang juga bisa memunculkan rasa cemburu ketika
membayangan orang yang mereka cintai memikirkan orang lain.
4.2.1.14.
Nilai Rasa Tersanjung
Tersanjung adalah perasaan yang dialami oleh seseorang ketika
mereka merasa bahwa mereka telah disanjung oleh seseorang. Tersanjung
memiliki kata dasar “sanjung”. Sanjung juga memiliki kata turunan lainnya,
yaitu “sanjungan”. Sanjungan merujuk pada kata-kata pujian yang
diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Seseorang merasa dipuji oleh
orang lain dalam dirinya akan muncul suatu perasaan seperti campuran
antara rasa senang sekaligus malu, reaksi rasa inilah yang umumnya dikenal
dengan istilah “tersanjung”. Selain itu, rasa tersanjung dalam diri seseorang
juga bisa muncul ketika seseorang secara spesial memberikan kita suatu
hadiah berupa suatu hal yang sangat kita sukai, bisa berupa barang maupun
makanan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan nilai rasa tersanjung
sebanyak satu kali. Di bawah ini akan disampaikan pemaparannya.
Data (23)
Iklan Roma Waffelo – ANTV
“Wah. Kamu juga siapin Waffelo coklat dan butter caramel
kesukaan aku?”
Konteks: Tokoh perempuan merasa tersanjung karena tokoh
laki-laki memberikan makanan kesukaan si tokoh perempuan
sebagai kejutan spesial yang telah disiapkan si tokoh laki-laki.
Setiap orang pasti memiliki barang maupun makanan favorit mereka
masing-masing. Tokoh perempuan dalam iklan ini memiliki satu makanan
favoritnya, yaitu Roma Waffelo. Ketika dia menerima kejutan dari tokoh
laki-laki, ternyata tokoh laki-laki juga menyiapkan makanan tersebut
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sebagai bagian spesial dari kejutan yang diberikannya. Tokoh perempuan
itu pun merasa tersanjung dengan pemberian tokoh laki-laki. Hal ini juga
bisa menimbulkan rasa tersanjung pada diri penonton karena mereka juga
membayangkan diberi hadiah berupa makanan kesukaan kita oleh orang
yang dicintai.
4.2.1.15.
Nilai Rasa Hubungan
Nilai rasa hubungan adalah suatu jalinan istimewa ketika seseorang
merasa secara jiwa dan raga sangat dekat dengan orang lain. Hubungan
antara ibu dan anak merupakan salah satu contohnya. Setiap ibu pastilah
sangat sayang terhadap anak-anaknya. Karena besarnya rasa kasih sayang
dari seorang ibu kepada anak, sering kali seorang ibu akan memiliki suatu
keterikatan batin yang snagat erat dengan anaknya. Inilah yang disebut
dengan nilai rasa hubungan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan nilai
rasa hubungan sebanyak satu kali. Di bawah ini akan disampaikan
pemaparannya.
Data (24)
Iklan Serelag – MNCTV
“Dari suapan pertama si kecil, perjalanan makannya dimulai.”
Konteks: MPASI merupakan titik awal saat anak
mengkonsumsi makanan selain ASI.
MPASI adalah makanan pendukung yang diberikan kepada anak pada
usia menyusui sebagai pendamping pemberian ASI. Oleh karenanya, nutrisi
yang terkandung dalam MPASI adalah hal yang sangat penting. Kalimat
iklan tersebut bisa membangun pola pikir dari para orang tua- khususnya
ibu, untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Seorang ibu pastinya
selalu ingin memberikan makanan terbaik bagi anaknya untuk mendukung
tumbuh kembangnya. Salah satu faktor pembangun keinginan para ibu
tersebut adalah karena adanya keterikatan hubungan jiwa dan raga yang
snagat kuat antara ibu dan anak. Oleh karenanya, kalimat iklan tersebut bisa
membangun adanya nilai rasa hubungan, khususnya antara para ibu dengan
anak mereka.
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4.2.2. Analisis Jenis-jenis Makna Pragmatik
Hasil penelitian dan analisis terhadap nilai rasa bahasa dalam teks iklan
makanan di televisi swasta Indonesia menunjukkan bahwa teks iklan
makanan tersebut juga mengandung makna pragmatik tertentu. Peneliti
menemukan beberapa makna pragmatik yang terkandung dalam teks-teks
iklan makanan tersebut, yaitu: 29 menyampaikan informasi, 12 mengajak, 5
menyatakan pendapat, 4 mempertanyakan, 3 menyatakan perasaan, 1
membandingkan, 1 menyemangati, dan 1 permohonan maaf.
Untuk lebih jelasnya, di bawah dapat dilihat mengenai makna pragmatik
yang ditemukan dalam teks makanan iklan
4.2.2.1 Makna Pragmatik Menyampaikan Informasi
Analisis makna pragmatik dalam teks iklan makanan ini menemukan
adanya makna pragmatik “menyampaikan informasi”. Teks iklan makanan
yang mengandung makna pragmatik “menyampaikan informasi” rata-rata
berisi narator atau tokoh dalam iklan memberikan/menyampaikan informasi
kepada penonton mengenai produk makanan yang diiklankan, bisa berupa
kandungan yang ada di dalamnya, mempromosikan produk tersebut sebagai
varian baru, ataupun menyampaikan manfaat atau kahsiat dari produk
makanan tersebut. Peneliti dalam penelitian ini menemukan 29 makna
pragmatik “menyampaikan informasi”. Di bawah ini akan dipaparkan 5
contoh dari 30 makna pragmatik menyampaikan informasi.
Data (25)
Iklan Supermi Nutrimi – RCTI
“Dapet enaknya rasa steak ayam, dapat baiknya brokoli di
dalam mie, dan dapat baiknya rasa gurih kaldu jamur lengkap
dengan topping wortel dan jagung.”
Penutur: Tokoh dalam iklan
Konteks: Tokoh dalam iklan memaparkan kandungan yan ada
di Supermi Nutrimi.
Tujuan: Tokoh dalam iklan memberikan informasi dan
gambaran kepada penonton tentang kandungan yang ada dalam
Supermi Nutrimi.
Data (26)
Iklan Wafer Chocolatos – SCTV
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“Baru, Chocolatos wafer cream.”
Penutur: Tokoh dalam iklan
Konteks: Tokoh dalam iklan menyampaikan informasi bahwa
Chocolatos memiliki varian baru, yaitu Chocolatos Wafer
Cream.
Tujuan: Tokoh dalam iklan memberikan informasi tersebut
supaya penonton tahu bahwa Chocolatos memiliki varian baru,
yaitu Chocolatos Wafer Cream.
Data (27)
Iklan Kiss Mint – SCTV
“Kiss pakai masker nafas tetep seger.”
Penutur: Narator dalam iklan
Konteks: Narator memberikan informasi bahwa memakan
permen Kiss dapat membantu menghilangkan bau mulut,
sehingga tetap terasa segar saat mengenakan masker.
Tujuan: Narator memberikan solusi untuk memakan permen
Kiss sebelum mengenakan masker agar tidak merasa tergangu
dengan aroma mulut yang kurang sedap.
Data (28)
Iklan Madu TJ – SCTV
“Lakukan 5TJ. Tetap Jaga kebersihan, Tetap Jalani aktivitas di
rumah, Tetap Jaga daya tahan tubuh, dengan Tetap Jaga pola
makan sehat, dan bila perlu, minum Madu TJ.”
Penutur: Tokoh dalam iklan
Konteks: Tokoh dalam iklan menjelaskan kepada penonton
mengenai langkah 5TJ.
Tujuan: Tokoh menyampaikan langkah 5TJ agar penonton
mengikutinya untuk mendukung aktivitas yang lebih produktif
di masa pandemi.
Data (29)
Iklan Mie Sedapp Laksa Singapura – Trans TV
“Baru, Mie Sedapp Selection Singapore Spicy Laksa. Rasanya,
laksa Singapore beneran.”
Penutur: Tokoh dalam iklan
Konteks: Tokoh dalam iklan menjelaskan bahwa Mie Sedapp
Selection Singapore Spicy Laksa memiliki cita rasa khas dan asli
dari laksa Singapura.
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Tujuan: Tokoh dalam iklan memberikan informasi tersebut
agar penonton tahu bahwa bahwa Mie Sedapp Selection
Singapore Spicy Laksa memiliki cita rasa khas dan asli dari laksa
Singapura.
Teks iklan data (25) tersebut mengandung makna pragmatik
“menyampaikan informasi”. Dalam iklan tersebut, tokoh dalam iklan
menyampaikan informasi berupa kandungan yang terdapat di Supermi
Nutrimi, yaitu: mie yang terbuat dari sari brokoli dengan rasa steak ayam,
menggunakan kuah jamur, dan memiliki topping wortel dan jagung.
Pemberian informasi oleh tokoh dalam iklan kepada penonton ini bertujuan
untuk memberikan gambaran kepada penonton terhadap produk Supermi
Nutrimi tersebut.
Teks iklan data (26) tersebut mengandung makna pragmatik
“menyampaikan informasi”. Informasi yang diperikan oleh tokoh dalam
iklan berupa pemberitahuan bahwa Chocolatos memiliki varian baru, yaitu
Chocolatos Wafer Cream. Produk Chocolatos biasanya dikenal sebagai
produk yang berbentuk roll rasa coklat. Varian wafer cream oleh Chocolatos
jelas merupakan hal yang baru bagi para penonton.
Teks iklan data (27) di atas mengandung makna pragmatik
“menyampaikan informasi”. Aroma nafas/bau mulut yang tidak sedap akan
meganggu saat sedang mengenakan masker. Hal ini juga banyak dialami
oleh orang-orang di luar sana. Oleh karena itu, narator dalam iklan
memberikan informasi kepada penonton bahwa memakan permen Kiss
dapat membantu menghilangkan bau mulut yang kurang sedap, sehingga
tetap terasa segar saat mengenakan masker.
Teks data (28) di atas mengandung makna pragmatik “menyampaikan
informasi”. Di masa pandemi, kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang
sangat dibatasi. Meskipun pelaksanaan kegiatan sedang dibatasi,
masyarakat juga diajak untuk tetap produktif. Untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan yang tetap produktif, kesehatan harus diperhatikan.
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Tokoh dalam iklan menjelaskan tentang langkah 5TJ untuk membantu
menjaga kesehatan mereka.
Teks iklan data (29) di atas mengandung makna pragmatik
“menyampaikan informasi”. Tokoh dalam iklan sedang memakan Mie
Sedapp Selection Singapore Spicy Laksa. Kemudian, dia mengatakan
bahwa makanan yang sedang dimakan olehnya memiliki cita rasa seperti
laksa Singapura yang asli. Ungkapan tersebut dia tuturkan supaya penonton
tahu bahwa bahwa Mie Sedapp Selection Singapore Spicy Laksa memiliki
cita rasa khas dan asli dari laksa Singapura.
4.2.2.2 Makna Pragmatik Mengajak
Teks iklan makanan di televisi yang memiliki makna pragmatik
“mengajak” biasanya memiliki ungkapan atau kata-kata tertentu dari narator
atau tokoh dalam iklan untuk membujuk penonton melakukan suatu hal.
Makna pragmatik “mengajak” juga bisa dikontekstualisasikan oleh naratpr
atau tokoh dalam iklan untuk mempromosikan makanan tersebut dengan
cara memasukkan unsur-unsur kehidupan sehari-hari dalam iklannya atau
bisa juga secara langsung mengajak penonton untuk mencoba produk yang
diiklankan tersebut. Dalam penelitian ini, ditemukan munculnya makna
pragmatik “mengajak” sebanyak 12 kali. Di bawah ini akan disampaikan 3
contoh dari 12 makna pragmatik mengajak.
Data (30)
Iklan Indomie Goreng – GTV
“Ayo, semangat lagi bareng Indomie rasa Ayam Geprek,
Indomie Mi Goreng Aceh, dan Indomie Mi Goreng Rendang
yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru.”
Penutur: Narator dalam iklan
Konteks: Narator dalam iklan mengajak penonton untuk
membangkitkan semangat mereka lagi setelah memakan satu
porsi indomie goreng dengan beberapa rasa yang tersedia.
Tujuan: Supaya semangat penonton bisa kembali bangkit
setelah memakan seporsi Indomie goreng.
Data (31)
Iklan Cornetto Black and White –GTV
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“Gimana pun PDKT-nya, Cornetto-in aja.”
Penutur: Narator dalam iklan
Konteks: Narator dalam iklan mengajak penonton untuk
melakukan PDKT dengan memberikan Cornetto.
Tujuan: Supaya penonton melakukan PDKT dengan orang
yang mereka sukai dengan memberikan es krim Cornetto.
Data (32)
Iklan GuriBee Layers – SCTV
“Tunggu apa lagi? Cobain sensasi krispinya, GuriBee Layers.
Buruan cobain!”
Penutur: Tokoh dalam iklan
Konteks: Tokoh dalam iklan mengajak penonton untuk segera
mencoba GuriBee Layers.
Tujuan: Supaya penonton segera mencoba produk terbaru
tersebut, yaitu GuriBee Layers.
Teks iklan data (30) di atas mengandung makna pragmatik “mengajak”.
Penggunaan kata “ayo” pada ungkapan di atas merupakan tanda utama juga
maksud dari narator dalam iklan itu memang untuk mengajak penontonnya.
Dalam narasinya, narator mengajak penonton untuk membangkitkan
semangat mereka lagi setelah mengkonsumsi satu porsi Indomie goren yang
tersedia dalam beberapa varian rasa.
Teks iklan data (31) di atas mengandung makna pragmatik “mengajak”.
Narator dalam iklan mengajak supaya penonton memberikan es krim cone
Cornetto dalam melakukan proses PDKT denga orang yang mereka sukai.
Teks iklan data (32) di atas mengandung makna pragmatik “mengajak”.
GuriBee Layers merupakan produk makanan baru. Makanan ini mengklaim
bahwa mereka memiliki tesktur yang renyah dengan adanya empat lapis
dalam sekali gigitan. Tokoh dalam iklan megajak penonton untuk segera
mencoba produk tersebut dengan adanya ungkapan “Tunggu apa lagi” dan
“Buruan cobain!”.
4.2.2.3 Makna Pragmatik Menyatakan Pendapat
Teks iklan yang mengandung makna pragmatik “menyatakan pendapat”
biasanya melibatkan pernyataan pendapat secara pribadi oleh tokoh atau
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narator dalam iklan mengenai produk yang akan diiklankan untuk
membangun suasana iklan yang lebih baik agar bisa memberi kesan yang
baik mengenai produk yang diiklankan tersebut dari dalam diri penonton.
Dalam penelitian ini, peneliti menjumpai dalam teks iklan makanan di
televisi adanya makna pragmatik “menyatakan pendapat” sebanyak lima
kali. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disampaikan dua contoh dari
lima makna pragmatik “menyatakan pendapat”.
Data (33)
Iklan Chitato – Life is never flat –ANTV
“Chitato enak banget.”
Penutur: Tokoh dalam iklan
Konteks: Tokoh dalam iklan menyatakan pendapatnya bahwa
Chitato itu enak.
Tujuan: Supaya penonton tahu bahwa Chitato itu enak
berdasarkan ungkapan pendapat tokoh dalam iklan.
Data (34)
Iklan Mie Sedapp Laksa Singapura
“Makan laksa Singapura enak nih.”
Penutur: Tokoh dalam iklan
Konteks: Tokoh dalam iklan sedang merasa lapar dan ingin
makan laksa Singapura.
Tujuan: Supaya penonton tahu yang ingin tokoh tersebut makan
untuk mengilangkan laparnya.
Teks iklan data (33) di atas menagndung makna pragmatik “menyatakan
pendapat”. Setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Dalam iklan
ini, tokoh dalam iklan sedang memakan produk Chitato bersama dengan
beberapa rekannya. Tokoh tersebut kemudian menyampaikan pendapatnya
mengenai produk Chitato dengan mengatakan bahwa Chitato memiliki rasa
yang enak.
Teks iklan data (34) di atas menagndung makna pragmatik “menyatakan
pendapat”. Dalam iklan, tokoh tersebut digambarkan sedang merasa lapar.
Oleh karenanya, dia mengatakan bahwa dia ingin makan laksa Singapura.
“Makan laksa Singapura enak nih”. Penggunaan frasa “enak nih”
menekankan bahwa yang dia katakana adalah pendapat pribadinya.
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Pendapat yang dinyatakan untuk menekankan bahwa cara terenak
menurutnya untuk memuaskan rasa laparnya saat itu adalah dengan
memakan laksa Singapura.
4.2.2.4 Makna Pragmatik Mempertanyakan
Teks iklan makanan di televisi yang mengandung makna pragmatik
“mempertanyakan” merupakan teks iklan makanan yang dalam iklannya
tokoh atau narator dalam iklan akan melontarkan sebuah pertanyaan yang
bisa digunakan untuk membangun persepsi awal dari penonton berkenaan
tentang makanan yang akan diiklankan. Dalam penelitian ini, peneliti
menemukan teks iklan makanan yang mengandung makna pragmatik
“mempertanyakan” sebanyak empat kali. Untuk lebih rincinya, di bawah ini
akan

dipaparkan

dua

contoh

dari

empat

makna

pragmatik

“mempertanyakan” ini.
Data (35)
Iklan Qtela Ayam Geprek – GTV
“Pernah ga sih ngerasain ayam geprek di tiap kres nya Qtela?”
Penutur: Narator dalam iklan
Konteks: Narator dalam iklan mempertanyakan pengalaman
penontonnya dalam mencoba cita rasa ayam geprek dalam
produk Qtela.
Tujuan: Supaya penonton yang menyaksikan membayangkan
adanya cita rasa khas ayam geprek dalam produk Qtela.
Data (36)
Iklan Serelag – MNCTV
“Udah cukup belum ya nutrisinya?”
Penutur: Tokoh dalam iklan.
Konteks: Tokoh dalam iklan mempertanyakan kecukupan
nutrisi dari MPASI yang akan diberikannya kepada anaknya.
Tujuan: Supaya penonton juga bertanya-tanya mengenai
kecukupan nutrisi dari MPASI yang akan diberikan.
Teks

iklan

data

“mempertanyakan”.

(35)
Narator

ini

mengandung

dalam

iklan

ini

makna

pragmatik

mencoba

untuk

memperkenalkan varian rasa baru dari produk Qtela, yaitu Qtela ayam
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geprek. Untuk membangun suasana iklan yang bagus, narator mula-mula
menayakan pernahkan penonton merasakan cira rasa ayam geprek dalam
produk Qtela. Hal ini akan membuat penonton yang menyaksikan
membayangkan adanya cita rasa khas ayam geprek dalam produk Qtela.
Teks iklan (36) ini mengandung makna pragmatik “mempertanyakan”.
Tokoh dalam iklan hendak memberikan MPASI kepada anaknya.
Kecukupan nutrisi dalam MPASI untuk anak adalah hal yang sangat
penting. Oleh karena itu, tokoh dalam iklan kemudian mengkhawatirkan
mengenai hal ini, sehingga dia mempertanyakan kecukupan nutrisi dari
MPASI yang akan diberikannya kepada anaknya. Hal ini juga bisa membuat
penonton bertanya-tanya mengenai kecukupan nutrisi dari MPASI yang
akan diberikan.
4.2.2.5 Makna Pragmatik Menyatakan Perasaan
Teks iklan makanan yang mengandung makna pragmatik “menyatakan
perasaan” merupakan teks iklan makanan yang melibatkan unsur ungkapan
afektif yang dirasakan secara personal oleh tokoh dalam iklan tersebut.
Dalam penelitian ini, peneliti menemukan munculnya makna pragmatik
“menyatakan perasaan” dalam teks iklan makanan di televisi sebanyak tiga
kali. Untuk lebih rincinya, di bawah ini akan disampaikan satu contoh dari
tiga makna pragmatik “menyatakan perasaan” ini.
Data (37)
Iklan Mie Lemonilo – RCTI
“Lemonilo adalah tanda cintaku buat kamu.”
Penutur: Tokoh dalam iklan
Konteks: Tokoh dalam iklan memberikannya pada pasangannya
sebagai tanda cinta darinya untuk pasangannya.
Tujuan: Supaya penonton tahu bahwa pemberian hadiah kepada
orang yang disayangi tidak harus berupa barang mahal.
Teks iklan data (37) di atas mengandung makna pragmatik “menyatakan
pendapat”. Tokoh dalam iklan sedang memasak Mie Lemonilo kemudian
dia memberikannya pada pasangannya sebagai tanda cinta darinya untuk
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pasangannya. Dia mengatakan bahwa Mie Lemonilo yang dia berikan untuk
pasangannya merupakan suatu “tanda cinta” darinya untuk pasangannya.
4.2.2.6 Makna Pragmatik Membandingkan
Teks iklan yang mengandung makna pragmatik “membandingkan”
yang peneliti temukan adalah teks percakapan yang dilakukan oleh dua
tokoh dalam iklan yang secara tidak langsung menggunakan permainan
perbandingan kata antara kedua tokoh tersebut. Dalam penelitian ini,
peneliti menemukan munculnya makna pragmatik “membandingkan”
dalam teks iklan makanan di televisi sebanyak satu kali. Untuk lebih
rincinya,

di

bawah

ini

akan

disampaikan

makna

pragmatik

“membandingkan” tersebut.
Data (38)
Iklan Biskuat Wonderfuls – RCTI
Tokoh ayah: ”Cash-nya kurang.”
Tokoh anak: “Cashu (Keju)-ku banyak. Di biskuat
wonderfulls”
Penutur: Tokoh ayah dan anak dalam iklan.
Konteks: Tokoh ayah mengatakan bahwa “cash-nya” kurang.
Tokoh anak menimpalinya dengan mengatakan”cashu (keju)”.
Tujuan: Tokoh anak melakukan perbandingan dalam
permainan kata tersebut untuk menghibur ayahnya.
Teks percakapan pada data (38) dalam iklan di atas mengandung makna
pragmatik “membandingkan”. Dalam iklannya, tokoh ayah mengatakan
bahwa

“cash-nya”

kurang.

Tokoh

anak

menimpalinya

dengan

mengatakan”cashu (keju)” sebagai pembanding dari kata “cash” yang
sebelumnya telah diucapkan oleh ayahnya. Tokoh anak melakukan
perbandingan dalam permainan kata tersebut untuk menghibur ayahnya.
4.2.2.7 Makna Pragmatik Menyemangati
Teks iklan yang memiliki makna pragmatik “menyemangati” di
dalamnya adalah teks iklan yang tokoh atau narator dalam iklan tersebut
mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik secara langsung ataupun tidak
langsung memberikan motivasi bagi penonton untuk membangkitkan
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semangatnya. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan munculnya makna
pragmatik “menyemangati” dalam teks iklan makanan di televisi sebanyak
satu kali. Untuk lebih rincinya, di bawah ini akan disampaikan makna
pragmatik “menyemangati” tersebut.
Data (39)
Iklan Indomie Goreng – GTV
“Rintangan, kita tepis. Apa pun yang halangin, kita gocek.
Kalau kita semangat lagi, kita bisa terus maju dan terus kasih
yang terbaik.”
Penutur: Narator dalam iklan.
Konteks: Narator dalam iklan menyemangati penonton supaya
mereka bisa memberikan yang terbaik.
Tujuan: Agar penonton bisa membangkitkan semangat mereka
lagi dan terus berjuang memberikan yang terbaik dengan
menepis semua rintangan yang mengahalangi.
Teks iklan data (39) di atas mengandung makna pragmatik
menyemangati. Narator dalam iklan memberikan kalimat penyemangat
kepada penonton untuk terus semangat dan berjuang memberikan yang
terbaik dengan menepis semua rintangan yang menghalangi.
4.2.2.8 Makna Pragmatik Permohonan Maaf
Teks iklan makanan yang mengandung makna pragmatik “permohonan
maaf” adalah teks iklan yang disampaikan oleh tokoh atau narator dalam
iklan yang berhubungan dengan permintaan maaf oleh tokoh dalam iklan
tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan munculnya makna
pragmatik “permohonan maaf” dalam teks iklan makanan di televisi
sebanyak satu kali. Untuk lebih rincinya, di bawah ini akan disampaikan
makna pragmatik “permohonan maaf” tersebut.
Data (40)
Iklan Roma Waffelo – ANTV
Tokoh laki-laki: “Aku ada kejutan buat kamu.”
Tokoh perempuan: “Ada apa sih? Mataku sampe ditutup
segala.”
Tokoh laki-laki: “Udah. Kamu ikut aja.”“Sayang. Sekarang
boleh buka mata kamu.”
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Tokoh perempuan:“Wah, ada apa ini?”
Tokoh laki-laki: “Maaf, ya. Aku belum bisa ajak kamu ke
Roma.” “Makanya, aku bawa Italia aja ke sini.”
Penutur: Tokoh laki-laki dan perempuan dalam iklan.
Konteks: Tokoh laki-laki mengajak tokoh perempuan dari
ruang tamu ke taman belakang untuk memberikannya kejutan.
Tujuan: Tokoh laki-laki meminta maaf kepada tokoh
perempuan karena belum bisa membawa dia ke Roma.
Teks iklan data (40) di atas mengandung makna pragmatik
“permohonan maaf”, khususnya pada bagian ungkapan tokoh laki-laki yang
berbunyi “Maaf, ya. Aku belum bisa ajak kamu ke Roma”.
4.3. PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai rasa bahasa dan
makna pragmatik. Sumber data dari penelitian ini diambil dari delapan
televisi swasta di Indonesia, yaitu RCTI, MNCTV, GTV, SCTV, Indosiar,
ANTV, Trans TV, dan Trans 7. Data dari penelitian ini berupa teks iklan
makanan yang diambil dari delapan stasiun televisi swasta di Indonesia
tersebut. Di bawah ini peneliti akan membahas hasil data yang telah
dipaparkan sebelumnya.
4.3.1.

Nilai Rasa Bahasa dalam Teks Iklan Makanan di Televisi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap teks iklan

makanan dari delapan stasiun televisi swasta di Indonesia, dijumpai adanya
penggunaan 16 nilai rasa, yaitu nilai rasa penasaran, semangat, senang dan
bahagia, tenang, bangga, kasih sayang, yakin, aman, kagum, kecewa,
percaya diri, bijak, cinta, tersanjung, cemburu, dan nilai rasa hubungan.
Nilai rasa bahasa dalam suatu ujaran sangat berhubungan dengan aspek
afektif. Penutur dalam mengungkapkan suatu ujaran sering kali
menekankan aspek afektif miliknya, sehingga dia berharap mitra tuturnya
juga bisa ikut merasakan dan menyerap kadar perasaan yang dia berikan
dalam ujarannya (Pranowo, 2014). Aspek afektif yang diberikan oleh
penutur kepada mitra tutur inilah yang kemudian dalam diri mitra tuturnya
bisa memunculkan nilai rasa dalam diri mitra tuturnya sesuai dengan afeksi
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yang dimasukkan oleh penuturnya. Ujaran yang memunculkan nilai rasa
dalam diri mitra tutur tidak hanya bisa terjadi saat penutur bertatapan
langsung dengan mitra tutur. Percakapan tidak langsung antara penutur
dengan mitra tutur melalui media perantara juga bisa menghasilkan
munculnya nilai rasa bahasa dalam diri mitra tutur melalui ungkapan si
penutur.
Ikan yang disiarkan di televisi juga dapat memuat unsur afektif dari
narator maupun tokoh dalam iklan tersebut melalui ungkapan-ungkapan
yang mereka sampaikan. Ungkapan dalam suatu iklan biasanya
disampaikan oleh narator/tokoh dalam iklan untuk membangun suasana
dalam iklan sekaligus untuk megiklankan produknya. Dalam iklan
makanan, kekuatan afektif dari suatu ungkapan yang disampaikan oleh
narator/tokoh akan sangat berpengaruh terhadap penontonnya.
Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Oleh karenanya,
para produsen belomba-lomba untuk membuat produk makanan yang
kiranya akan disukai oleh khalayak ramai. Mereka kemudian akan membuat
produk-produk makanan baru, mulai dari makanan ringan sampai makanan
berat (makanan menu utama). Apabila produsen berhasil membuat satu
produk makanan baru, mereka perlu mengiklankan makanan buatan mereka
supaya khalayak ramai tahu akan adanya produk mereka. Hal ini juga
dilakukan untuk meyakinkan produsen untuk mencoba makanan produk
baru yang telah mereka hasilkan. Oleh karena itu, pengiklanan dari suatu
produk yang benar-benar baru dalam ikalnnya akan menggunakan
ungkapan-ungkapan yang kiranya akan membangun rasa penasaran dalam
diri penonton mengenai produk baru tersebut dan di akhir iklan akan
disampaikan juga ungkapan yang meyakinkan penonton untuk mencoba
produk makanan baru tersebut. “Baru, pertama di Indonesia. GuriBee
Layers, sekali gigit empat kali krispinya. Bayangin kalau makan empat.”
(Iklan GuriBee Layers – SCTV). Ungkapan dalam iklan tersebut
bertujuan untuk mempromosikan salah satu produk makanan baru, yaitu
GuriBee. GuriBee merupakan satu produk makanan baru. Oleh karena itu,
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produsen perlu untuk mengiklankan produk tersebut supaya khalayak
tahu bahwa ada produk makanan ringan dengan merk GuriBee.
Penggunaan kata “baru” pada iklan tersebut bisa membangun rasa
penasaran dalam diri penonton karena pada dasarnya manusia memang
menyukai hak-hal yang baru. Terlebih lagi, dalam iklan juga disampaikan
oleh tokoh berupa ungkapan “sekali gigit empat kali krispinya. Bayangin
kalau makan empat” yang akan membuat penonton merasa semakin
penasaran.
Produk makanan baru bukan satu-satunya produk yang membutuhkan
jasa pengiklanan untuk mempromosikan produknya. Seperti yang sudah
disinggung di atas bahwa makanan adalah salah satu kebutuhan pokok. Oleh
karenanya, permintaan akan adanya makanan tidak mungkin menurun.
Akibatnya, para produsen akan terus bersaing untuk mendapatkan
konsumen setia di pasaran. Dengan adanya produk baru, produsen lama
harus melakukan inovasi terhadap produk yang telah mereka miliki. Produk
mie instan dapat dijadikan salah satu contohnya. Di Indonesia, ada dua merk
mie instan yang paling luas di kenal, yaitu Indomie dan Mie Sedapp. Karena
ketatnya persaingan membuat masing-masing dari mereka juga harus terus
berinovasi mengeluarkan varian rasa baru dari masing-masing produk
mereka. Varian rasa baru inilah yang kemudian akan diiklanakan. Konsep
pengiklanan dari varian rasa baru ini sama dengan pengiklanan produk baru,
yaitu di awal iklan menggunakan segenap ungkapan yang bisa membuat
penonton penasaran dan di akhir iklan akan disampaikan kalimat yang
mampu meyakinkan penonton untuk mencoba varian baru tersebut. “Baru,
Mie Sedapp Selection Singapore Spicy Laksa. Rasanya, laksa Singapore
beneran.” (Iklan Mie Sedapp Laksa Singapura – Trans TV). Mie Sedapp
adalah produk yang sudah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia.
Dikarenakan ketatnya persaingan pasar, mereka mengeluarkan satu varian
rasa baru dari Mie Sedapp, yaitu Mie Sedapp Selection Singapore Spicy
Laksa. Penggunaan kata “baru” pada ungkapan oleh tokoh dalam iklan
tersebut dapat memunculkan nilai rasa penasaran dalam diri penontonnya.
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“Mie Sedapp Singapore Spicy Laksa, try it now!” (Iklan Mie Sedapp
Laksa Singapura – Trans TV). Di akhir iklan, tokoh dalam iklan biasanya
akan mengungkapkan suatu ungkapan yang bertujuan untuk mengajak
sekaligus meyakinkan penonton untuk mencoba produk tersebut. Dalam
iklan tersebut bisa ditandai dengan adanya ungkapan “try it now!”, sehingga
bisa memunculkan nilai rasa bahasa yakin dalam diri penontonnya.
Nilai rasa bahasa yang muncul dalam diri penonton berkenaan dengan
ungkapan yang disampaikan oleh narator/tokoh dalam iklan juga bisa
berhubungan dengan situasi di dunia nyata yang sedang terjadi. Dunia saat
ini sedang dilanda oleh pandemi akibat merebaknya virus Corona. Virus ini
menyebabkan adanya pembatasan sosial secara ketat. Di Indonesia sendiri,
efek dari menyebarnya virus ini membuat pemerintah harus mengeluarkan
kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas yang
bisa memancing keramaian. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk
sebisa mungkin melakukan aktivitas dari rumah, seperti beribadah di rumah,
bekerja dari rumah, bahkan sekolah/kuliah dari rumah. Namun, pembatasan
kegiatan masyarakat ini bukan berarti masyarakat benar-benar tidak bisa
keluar. Masyarakat masih bisa keluar asalkan mereka benar-benar memiliki
alasan yang kuat untuk keluar rumah. Di luar rumah pun mereka tetap harus
menjaga protocol kesehatan, seperti menjaga jarak, rajin mencuci tangan.
Dan mengenakan masker. Penggunaan masker dalam jangka waktu panjang
ternyata juga memiliki beberapa kendalanya tersendiri, misalnya adanya
beberapa orang yang merasa tidak nyaman mengenakan masker dalam
jangka waktu lama karena adanya masalah bau mulut. Hal ini juga
dimanfaatkan oleh salah satu produsen permen untuk mempromosikan
produk mereka sebagai solusi untuk mengatasi masalah bau mulut tersebut.
Dalam iklan produk permen ini, salah satu tokoh dalam iklan sengaja
membangun situasi yang menjadi masalah umum tersebut, yaitu dengan
mengatakan bahwa banyak orang yang merasa kurang nyaman mengenakan
masker karena masalah bau mulut. “Kis pakai masker nafas tetep seger.”
(Iklan Kiss Mint – SCTV). Setelah mengungkapkan masalah yang sering
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dirasakan oleh khalayak ramai tersebut, tokoh dalam iklan kemudian
menawarkan produk permen Kiss sebagai solusi untuk mengatasi masalah
bau mulut tersebut. Oleh karena itu, ungkapan tokoh dalam bagian terakhir
iklan itu akan menimbulkan nilai rasa aman dalam diri penontonnya karena
mereka merasa telah mendapat jawaban dari permasalahan bau mulut yang
selama ini mereka rasakan ketika mengenakan masker dlaam jangka waktu
yang lama.
Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penentuan nilai rasa
yang muncul dari suatu ungkapan yang didengar oleh penonton dari narator
ataupun tokoh dalam iklan sangatlah beragam. Bahkan, dalam satu ujaran
bisa saja memunculkan nilai rasa ganda dalam diri penontonnya. Ungkapan
dari narator/tokoh dalam iklan yang telah mereka beri unsur afrktif
sebelumnya belum tentu merupakan afeksi tunggal saat diterima oleh
penonton. Afeksi yang diberikan juga ternyata sangat dipengaruhi oleh
suasana yang dibangun bisa saja memunculkan nilai rasa lain juga. Tokoh
ayah: “Cash-nya kurang”. Tokoh anak: “Cashu-ku banyak. Di Biskuat
Wonderfuls.” (Iklan Biskuat Wonderfuls - RCTI). Percakapan dalam
iklan tersebut bisa memunculkan nilai rasa ganda dalam diri penonton, yaitu
nilai rasa penasaran sekaligus kecewa. Nilai rasa kecewa akan muncul dari
ungkapan tokoh ayah yang mengatakan “Cash-nya kurang” dengan raut
wajah kecewa, sehingga penonton juga akan merasakan nilai rasa kecewa
tersebut. Namun, perkataan tokoh anak yang mengatakan “Cashu-ku
banyak. Di Biskuat Wonderfuls” juga bisa memunculkan nilai rasa
penasaran dalam diri penonton tentan maksud perkataan dari si anak.
4.3.2.

Makna Pragmatik dalam Teks Iklan Makanan di Televisi
Pemahaman akan makna pragmatik dalam suatu ujaran akan lebih

mudah didapatkan dan dicapai apabila penutur dan mitra tutur memiliki
landasan berupa latar belakang pengetahuan yang sama Leech dalam (Mili,
2017). Penutur dan mitra tutur yang memiliki latar belakang pengetahuan
yang sama akan lebih mudah dala mencapai satu pemahaman terhadap
makna pragmatik dalam suatu ujaran, atau paling tidak baik penutur maupun
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mitra tuturnya memiliki satu konsep pemikiran dan pemahaman yang sama
mengenai suatu ujaran. Apabila mitra tutur tidak memiliki konsep
pemikiran dan pemahaman yang sama dengan penutur, mitra tutur akan
gagal dalam menangkap makna pragmatik yang sebenarnya ingin
disampaikan oleh si penutur.
Dalam penelitian ini, teks iklan makanan dari stasiun televisi swasta di
Indonesia ini juga mengandung makna pragmatik. Hadirnya makna
pragmatik dari suatu iklan juga sangat dekat dan saling mempengaruhi
dengan adanya nilai rasa. Keduanya saling mendukung. Nilai rasa dan
makna pragmatik saling mempengaruhi untuk memunculkan satu muara
utama yang merupakan tujuan utama adanya iklan, yaitu “mengajak
penonton untuk membeli produk yang diiklankan”. Jalan untuk menuju
tujuan utama makna pragmati pengiklanan makanan di televisi itu juga
didukung dengan beberapa makna pragmatik lainnya, yang nantinya semua
makna pragmatik pendukung ini akan bermuara pada ajakan kepada
penonton untuk membeli produk yang diiklankan. Makna pragmatik
tersebut mencakup makna pragmatik menyampaikan informasi, mengajak,
menyatakan

pendapat,

mempertanyakan

menyatakan

perasaan,

membandingkan, menyemangati, dan permohonan maaf. Berikut di bawah
ini adalah beberapa contohnya.
“Baru, Japota rasa ayam bawang. Chips-nya tipis, piece bawang
goreng asli. Enaknya, ga cukup satu.” (Iklan Japota ayam bawangRCTI).

Ungkapan

di

samping

mengandung

makna

pragmatik

“menyampaikan informasi”. Tujuan dari tokoh dalam iklan mengatakan
ungkapan tersebut adalah memberitahu penonton bahwa Japota memiliki
rasa baru, yaitu rasa ayam bawang sekaligus memberikan rincian dari
produk tersebut.
Tokoh 1: “Siapin cemilan bentar ya.” Tokoh 2: “Pasti mewah.” Tokoh
3: “Yang bikin meriah” Tokoh 1: “Nah, ini dia Roma Sandwichi.” (Iklan
Roma Sandwichi Coklat – GTV). Teks iklan tersebut merupakan teks ikl
an yang disampaikan oleh tiga orang tokoh. Beberapa teks dari tokoh
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tersebut mengandung makna pragmatik “menyatakan pendapat”. Tokoh
satu mengatakan bahwa dia akan menyapkan makanan ringan untuk
mereka. Kalimat tokoh satu tersebut dijawab oleh tokoh dua yang
menyatakan pendapatnya bahwa cemilan yang akan disiapkan itu “pasti
mewah”. Hal ini kemudian kembali ditimali oleh tokoh ketiga yang
menyatakan pendapatnya bahwa cemilan yang akan disiapkan oleh tokoh
satu selain mewah, cemilan tersebut juga merupakan cemilan “yang bisa
bikin meriah”.
“Wah. Kamu juga siapin Waffelo coklat dan butter caramel kesukaan
aku?” (Iklan Roma Waffelo – ANTV). Hal baru yang peneliti temukan
dalam penelitian ini adalah nilai rasa bahasa dan makna pragmatik memiliki
hubungan yang cukup erat. Contoh konkretnya dapat dilihat dari contoh
tersebut. Ungkapan tersebut diucapkan oleh tokoh perempuan dalam iklan.
Ungkapan oleh tokoh perempuan dalam iklan tersebut menagndung makna
pragmatik “menyatakan perasaan”. Makna pragmatik “menyatakan
perasaan” dalam iklan tersebut akan sangat erat kaitannya dengan nilai rasa,
yaitu “menyatakan perasaan” dan perasaan tersebut adalah nilai rasa
“tersanjung”.
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BAB V
PENUTUP
5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bab IV mengenai “Nilai Rasa
Bahasa dan Makna Pragmatik Iklan Makanan di Televisi Swasta”, dapat
disimpulkan sebagai berikut.
Nilai rasa bahasa pada iklan makanan di televisi swasta Indonesia,
yaitu nilai rasa penasaran, semangat, senang dan bahagia, tenang, bangga,
kasih sayang, yakin, aman, kagum, kecewa, percaya diri, bijak, cinta,
tersanjung, cemburu, dan nilai rasa hubungan. Nilai rasa bahasa
“penasaran” merupakan nilai rasa bahasa yang paling menonjol dan paling
banyak muncul dalam penelitian ini. Nilai rasa tersebut banyak muncul
karena memang digunakan oleh narator atau tokoh dalam dialognya dengan
tujuan untuk membangun suasana iklan yang baik. Narator atau tokoh dalam
iklan menggiring opini penonton mengenai produk makanan yanh
ditawarkan. Rasa penasaran yang sengaja dimunculkan dalam diri penonton
mengenai produk makanan yang ditawarkan dapat membantu membangun
persepsi positif penonton mengenai produk tersebut. Apabila persepsi yang
baik dalam diri penonton tersebut sudah terbangun dengan baik dalam diri
penonton, narator ataupun tokoh dalam iklan melalui dialog mereka
selanjutnya akan lebih mudah untuk membujuk dan meyakinkan penonton
untuk membeli produk makanan tersebut.
Makna pragmatik yang peneliti temukan dalam penelitian ini
meliputi

makna

menyatakan

pragmatik

pendapat,

menyampaikan

mempertanyakan

informasi,

mengajak,

menyatakan

perasaan,

membandingkan, menyemangati, dan permohonan maaf. Makna pragmatik
“menyampaikan informasi” dan “mengajak” merupakan dua makna
pragmatik yang paling menonjol dan sering muncul dibandingkan makna
pragmatik

lainnya.

Makna

pragmatik

“menyampaikan

informasi”

digunakan oleh narator atau tokoh dalam iklan untuk menyampaikan
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gambaran, baik secara umum maupun khusus mengenai produk makanan
yang ditawarkan. Melalui makna pragmatik “menyampaikan informasi”
narator ataupun tokoh dalam iklan menyampaikan kepada penonton
gambaran baik secara umum maupun mendetail mengenai produk makanan
tersebut, sedangkan makna pragmatik “mengajak” digunakan setelahnya
untuk mengajak dan semakin meyakinkan penonton untuk membeli dan
mencoba produk tersebut.
Acuan utama yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini
adalah konteks. Penelitian terhadap nilai rasa dan makna pragmatik dalam
iklan makanan di televisi ini sangat berhubungan erat dengan konteks.
Konteks yang peneliti gunakan adalah konteks “pemahaman bersama”.
Suatu konteks yang berokus untuk meneliti suatu hal berdasarkan pada
asumsi permasaan pemahaman dan pengetahuan dari pihak narator atau
tokoh dalam iklan dengan penonton, sehingga baik nilai rasa ataupun makna
ragmatik yang disampaikan oleh narator atau tokoh dalam iklan dapat
tersampaikan, diterima, dipahami, dan dimaknai oleh penonton secara baik
dan benar.
5.2. SARAN
Beberapa saran berdasarkan hasil penelitian ini yang sekiranya dapat
berguna untuk penelitian berikutnya. Adapun saran-saran tersebut adalah
sebagai berikut.
Bagi mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kiranya
dapat melakukan penelitian yang sejenis, yaitu penelitian mengenai nilai
rasa kebahasaan dan makna pragmatik yang ditinjau dari berbagai aspek
lainnya untuk memperkaya kajian dalah hal tersebut. Penelitian mengenai
nilai rasa merupakan penelitian yang sangat menarik, namun jarang diulas
secara mendetail.
Bagi pelaku industri makanan, kiranya penelitian ini berguna untuk
memberikan

gambaran

mengenai

penyampaian

kalimat

dalam

mengiklankan makanan dengan baik. Kiranya penelitian ini juga
memberikan gambara mengenai pentingnya permainan kata untuk
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membangun rasa dalam diri penonton untuk meningkatkan efektivitas
pengiklanan produk makanan tersebut yang kiranya juga dapat
meningkatkan penjualan produk makanan yang diiklankan.
Bagi pembaca dan peneliti lain, kiranya dapat memberi wawasan
baru dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang
sejenis. Peneliti juga mengharapkan penelitian ini bisa memberikan
wawasan baru, terkhususnya dalam hal kajian terhadap nilai rasa bahasa dan
makna pragmatik.
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