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1.1 Latar Belakang

Metawacana merupakan konsep yang cukup baru dalam analisis kebahasaan

namun sudah banyak digunakan untuk menganalisis tulisan, bacaaan, dan struktur

teks. Konsep ini didasari oleh fungsi bahasa ideasional, interpersonal, dan

tekstual yang dikemukakan oleh Halliday (1974:105). Metawacana mengkaji dua

fungsi bahasa di atas, interpersonal dan tekstual. Fungsi ideasional tidak dibahas

dengan pendekatan ini karena fungsi ideasional bahasa hanyalah berhubungan

dengan penuturnya saja tidak seperti fungsi interpersonal dan tekstual bahasa.

Seperti halnya dikatakan bahwa fungsi ideasional bahasa mengacu pada fungsi

bahasa sebagai pembentuk pemahaman dan pengalaman penutur berkenaan

dengan dunia luar maupun berbagai gagasan dalam kesadaran batinnya saja

(Purwo, 2000:302).

Kajian metawacana umumnya dipakai untuk menganalisis karangan, bacaan,

dan struktur teks. Konsep ini mulai banyak dikembangkan untuk mengkaji

hubungan sosial dan komunikatif antara penulis dan pembaca. Hyland (1998:437)

menyatakan bahwa penanda metawacana membuat pembaca tahu bagaimana

penulis atau pembuat teks memengaruhi pemahaman pembaca mengenai teks dan

sikap mereka terhadap isi teks tersebut. Hal ini berarti dengan adanya penanda

metawacana, pembaca menjadi tahu maksud penulis membuat sebuah tulisan.



Dalam kaitannya menghubungkan pikiran penulis dengan pembaca,

metawacana menjadi jembatan untuk membantu pembaca menginterpretasikan

tulisan-tulisan yang dibuat oleh penulisnya. Jembatan ini direfleksikan dalam

bentuk penanda-penanda yang oleh Hyland (1998), yang merujuk pada pembagian

yang dilakukan oleh Vande Kopple (1985), dibagi menjadi dua kategori, tekstual

dan interpersonal. Menurut Kopple (1985, dalam Jalilifar&Alipour, 2007),

penanda-penanda metawacana ini membantu pembaca mengorganisasi,

mengklasifikasi, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberikan reaksi terhadap

isi sebuah proposisi atau makna kalimat yang diujarkan. Penanda metawacana

tekstual terdiri atas penghubung logis (logical connectives), penanda rangka

(frame markers), penanda endofora (endophoric markers), penanda evidential,

dan code glosses. Penanda metawacana interpersonal terdiri atas pemagaran

(hedges), penanda empatik (emphatics), penanda sikap (attitude markers),

penanda relasional (relational markers), dan penanda persona (person markers).

Beberapa penelitian pernah dilakukan dengan menggunakan kajian

metawacana ini, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hyland (1998)

yang menganalisis metawacana dalam wacana akademis. Hasil penelitian yang

dilakukan Hyland terhadap sejumlah artikel yang merupakan wacana akademis

menunjukkan bahwa penanda metawacana tekstual lebih banyak muncul daripada

penanda metawacana interpersonal. Dari kedua kategori penanda metawacana

tersebut, penanda pemagaran (hedges) dan penghubung logis (logical connectives)

merupakan jenis penanda yang dominan muncul dalam korpus- korpusnya, yang

diikuti penanda code glosses dan evidentials.



Penelitian lain dilakukan oleh Fuertes-Oliviera (2001) yang membahas

metawacana dalam headline dan slogan iklan. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa penanda-penanda yang dominan dalam sebuah headline dan slogan adalah

penanda endofora, evidential, penanda persona, pemagaran (hedges), dan penanda

empatik. Yang, Jalilifar dan Alipour (2007) membahas penanda metawacana

dalam pemahaman membaca pada pelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing.

Dalam penelitiannya, mereka mengkaji apakah penanda metawacana dapat

membantu pembaca dalam memahami sebuah bacaan atau tidak. Hasil penelitian

yang dilakukan menunjukkan bahwa penanda metawacana tidak terlalu banyak

memengaruhi pemahaman membaca pada para pelajar bahasa di tingkat

praintermedit. Akan tetapi, penanda metawacana ini memberikan pengaruh

positif terhadap pemahaman membaca karena menjadikan sebuah teks lebih

kohesif.

Jiang Hui dan Bian Na (2008) menganalisis peran penanda metawacana

dalam membantu pelajar mempelajari bahasa kedua. Pada penelitian ini, mereka

mengkaji peran penanda metawacana dalam membantu pembaca memfokuskan

perhatiannya dalam pemahaman membaca. Hasil penelitian memperlihatkan

bahwa informasi yang diberi penanda membantu pembaca mengingat isi bacaan

dengan lebih baik sehingga pemahaman membaca menjadi lebih baik pula. Hasil

ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parvaresh dan Nemati

(2008). Pada penelitian ini keduanya mengkaji peran penanda metawacana dalam

hubungannya dengan kemampuan membaca tulisan yang memiliki penanda

metawacana dan yang tidak. Hasilnya menunjukkan bahwa tulisan yang memiliki



penanda metawacana dapat dipahami dengan lebih baik daripada yang tidak

memiliki penanda.

Penelitian lain dilakukan oleh Milne (2004) yang menganalisis fungsi

pragmatik pada penanda metawacana di wacana surat kabar berbahasa Inggris dan

Spanyol. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penanda metawacana tekstual

lebih banyak muncul dalam teks surat kabar berbahasa Spanyol, sedangkan

penanda metawacana interpersonal lebih banyak muncul dalam teks surat kabar

berbahasa Inggris. Di antara penanda-penanda metawacana tekstual, penghubung

logis dan code glosses merupakan penanda yang cukup dominan di kedua bahasa

tersebut, sedangkan penanda pemagaran (hedges) menjadi penanda interpersonal

yang paling dominan di kedua surat kabar tersebut.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, konsep metawacana menjadi

pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai berbagai jenis

tulisan karena konsep ini dianggap dapat menjangkau hubungan antara penulis

dan pembaca dengan melihat penanda-penanda pada wacana tulis yang menjadi

objeknya.

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis jenis wacana lain

untuk melihat apakah penanda yang dominan muncul dalam wacana tersebut juga

memiliki perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian yang sudah ada

ataukah akan memberikan simpulan lain yang jauh berbeda. Salah satu wacana

yang menurut penulis menarik untuk dibahas dengan menggunakan metawacana

adalah wacana iklan karena wacana ini memiliki keistimewaan dalam bahasanya,



di mana seorang pembaca perlu menafsirkan teks dalam iklan tersebut untuk dapat

mencari tahu maksud yang ingin dikemukakan oleh pembuat iklan.

Iklan dapat ditampilkan dalam media cetak dan media elektronik. Iklan di

media cetak, terutama iklan konsumen, tentunya memiliki keistimewaan tersendiri

di mana bahasa – sebagai unsur yang dominan - yang ditampilkan harus dapat

menarik perhatian pembaca untuk mengonsumsi produk yang diiklankan.

Membuat iklan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dalam proses

penciptaan iklan diperlukan kemampuan terutama dalam hal merangkai kata agar

dapat menciptakan efek-efek persuasif. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh

Jefkins (1996:76) bahwa seorang pembuat iklan (copywriter) harus pandai

mengubah kalimat-kalimat penjualan menjadi gagasan-gagasan penjualan yang

persuasif dengan kata-kata sesedikit mungkin. Dalam hal ini, iklan tidak selalu

harus ditulis dengan susunan gramatika atau susunan kalimat yang lengkap, yang

penting adalah iklan tersebut dapat menarik perhatian pembaca atau calon

konsumen. Fuertes-Olivera, et al. (2001:1295) menambahkan bahwa pembuat

iklan umumnya menggunakan strategi-strategi penulisan iklan, seperti

penggunaan pola yang seragam, penggunaan jenis kalimat retorik atau perintah

atau juga struktur perbandingan, pelesapan, penyulihan, dan pemendekan klausa;

penggunaan hubungan semantik, seperti homonim, polisemi, dan ambiguitas;

pemilihan dialek dan register yang disesuaikan dengan sasaran iklan; peniruan

bentuk percakapan informal; dan penggunaan gaya bahasa. Dilihat dari hal ini,

jelaslah bahasa merupakan aspek yang cukup dominan dalam sebuah iklan di

samping aspek-aspek lain, seperti gambar dan suara.



Bahasa iklan memang menarik untuk dibahas karena dapat dikaji dari

berbagai sudut, baik dari sudut sintaksis, semantis, maupun pragmatis. Dilihat dari

sudut pragmatis, di mana bahasa berhubungan dengan penggunaannya di dalam

situasi sosial, bahasa iklan memiliki keistimewaan karena bahasa dalam teks iklan

tersebut dapat menarik perhatian pembacanya. Lutz (1989:77) menyatakan bahwa

yang membuat iklan menarik untuk dikaji adalah karena semua orang dari semua

kalangan dan status sosial dapat terpengaruh oleh iklan. Pembaca, sebagai

sasaran pembuat iklan, berasal dari berbagai kalangan bergantung pada produk

yang ditawarkannya. Secara umum, sasaran produk yang ditawarkan adalah untuk

konsumen pria dan wanita. Adanya perbedaan kalangan sasaran produk yang

ditawarkan ini kemungkinan juga turut memengaruhi bagaimana sebuah iklan

harus dibuat, salah satunya adalah dengan membuat bahasa iklan yang menarik

dan berbeda. Bahasa iklan harus dibuat menarik dan berbeda dengan yang lain

karena banyak produk sejenis yang diiklankan sehingga sebuah iklan harus

mampu berbeda dengan iklan yang lainnya.

Menurut Hyland (1996, dalam Fuertes-Oliviera, et al., 2001:1295) dalam

pembuatan iklan, seorang pembuat iklan biasanya mengantisipasi dua

kemungkinan yang mungkin muncul. Pertama, pembaca/target iklan mungkin

menolak iklan tersebut karena pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan apa

yang diharapkan, atau pesan yang disampaikan tidak dipahami oleh pembacanya.

Untuk mengantisipasi hal inilah diperlukan adanya kajian metawacana yang

dapat membantu pembaca memproses sebuah teks iklan dan menginterpretasinya



sehingga teks iklan tersebut dapat dipahami oleh pembaca dan pesan yang

disampaikan dapat dipahami.

Sebagai contoh, teks dalam iklan sebuah produk kosmetik berikut.

(1) “Rule #1: Wait for nothing.
Elle Macpherson is wearing Revlon Age Defying Spa Foundation Medium.
To find your shade, go to revlon.com

NEW
REVLON AGE DEFYING SPA FOUNDATION
Instantly revitalizes & brightens.
Protects against fine lines.
In seconds, get radiant, flawless coverage as Stone Therapy minerals
intensely energize, Vitamin C fusion brightens and antioxidants and SPF 18
strengthen skin’s natural defenses.
Softluxe Brush
helps Awaken skin

REVLON”

(Vogue, 2009)

Pada contoh teks iklan di atas, penanda tekstual yang muncul adalah

penanda endofora dan evidential. Penanda endofora terdapat pada kalimat “Elle

Macpherson is wearing Revlon Age Defying Spa Foundation Medium” (Elle

Macpherson sedang memakai Revlon Age Defying Spa Foundation Medium).

Elle Macpherson merupakan penanda endofora karena mengacu pada bagian teks

atau iklan yang lain, dalam hal ini gambar latar iklan. Penanda tekstual lainnya

adalah penanda evidential. Penanda evidential terdapat pada bagian teks Rule #1:

Wait for nothing. Bagian ini merupakan penanda evidential karena menandai

sumber informasi tekstual yang berasal dari luar teks tersebut.

Penanda interpersonal yang muncul pada teks iklan di atas adalah penanda

persona dan penanda empatik. Penanda persona terdapat pada kalimat “To find



your shade,…” (Untuk mencari tahu jenis (kulit) Anda…) di mana kata your

menandai persona dalam teks tersebut. Penanda ini berfungsi memberikan

hubungan antara pembuat teks dengan pembacanya sehingga diharapkan ada efek

kedekatan secara personal yang dibangun oleh pembuat teks dengan pembacanya.

Penanda empatik terdapat pada ungkapan “In seconds, get radiant…. (Dalam

hitungan detik, menjadi bersinar-sinar…) Penanda ini berfungsi menekankan

proposisi kalimat pada teks sehingga pembaca tahu bahwa pembuat iklan

bermaksud untuk memberikan informasi yang menyakinkan pembacanya.

Penggunaan bahasa seperti pada contoh iklan di atas memperlihatkan

bagaimana pembuat iklan berusaha membuat setiap bagian iklan yang

ditampilkannya menjadi teks yang persuasif dan menarik perhatian pembaca.

Hal-hal yang difokuskan oleh pembuat iklan untuk menjadikan iklannya

persuasif merupakan bagian dari penanda-penanda tekstual dan interpersonal yang

dikaji dalam metawacana. Dengan kata lain, kajian metawacana ini akan

memperlihatkan bagaimana pembuat teks memengaruhi pemahaman pembaca

akan teks dan sikap mereka terhadap isi teks tersebut melalui penanda-penanda

yang ada dalam teks tersebut.

Penelitian dengan objek teks iklan ini cukup menarik karena teks iklan

merupakan salah satu teks yang mengharuskan pembacanya untuk

menginterpretasi maksud di balik teks tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk

mengkaji bagaimana sebuah teks iklan dapat memengaruhi pemahaman dan sikap

pembacanya. Kajian yang dilakukan adalah dengan menganalisis penggunaan



unsur-unsur bahasa di dalam sebuah iklan yang merupakan bagian dari penanda

metawacana tekstual dan interpersonal.

1.2 Rumusan Masalah

Kajian metawacana dalam teks iklan ini merupakan suatu kajian yang

dilakukan untuk menganalisis penanda-penanda yang muncul dalam suatu teks

iklan yang dapat membantu pembaca menginterpretasi sebuah teks iklan. Teks

iklan yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah teks iklan konsumen, yaitu iklan

dengan produk yang umum dibeli masyarakat, dengan sasaran konsumen pria dan

wanita. Teks iklan yang diambil adalah teks iklan berbahasa Inggris. Pembahasan

dalam tesis ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Penanda metawacana tekstual apa saja yang muncul dalam teks iklan

konsumen produk untuk pria dan wanita terkait jenis dan fungsinya dalam

hubungan antara pembuat iklan dan pembacanya?

2. Penanda metawacana interpersonal apa saja yang muncul dalam teks iklan

konsumen produk untuk pria dan wanita terkait jenis dan fungsinya dalam

hubungan antara pembuat iklan dan pembacanya?

Pada pembahasannya, penanda metawacana pada kedua kategori ini tidak

bisa dilepaskan dari bahasan mengenai jenis dan fungsi tiap-tiap penanda tersebut

sehingga kedua hal tersebut turut dibahas di dalamnya.

1.3 Tujuan Penelitian



Penelitian yang dilakukan bertujuan:

1. mengkaji dan menggambarkan penanda metawacana tekstual apa saja yang

muncul dalam teks iklan konsumen produk untuk pria dan wanita terkait jenis

dan fungsinya dalam hubungan antara pembuat iklan dan pembacanya,

2. mengkaji dan menggambarkan penanda metawacana interpersonal apa saja

yang muncul dalam teks iklan konsumen produk untuk pria dan wanita terkait

jenis dan fungsinya dalam hubungan antara pembuat iklan dan pembacanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai teks iklan sangatlah menarik karena iklan sangat

berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Bahasa dalam teks iklan

sangat menarik untuk diamati karena dapat membantu seorang konsumen untuk

dapat menafsirkan makna di balik bahasa iklan tersebut.

Manfaat praktis penelitian mengenai teks iklan dengan kajian metawacana

ini adalah untuk membantu para peneliti bahasa untuk dapat menganalisis bahasa

iklan yang digunakan dalam teks tersebut melalui penanda-penanda metawacana

yang muncul dalam teks tersebut. Penanda-penanda metawacana tersebut akan

membantu seorang pembaca iklan untuk mengetahui mengapa teks iklan tersebut

dapat menarik perhatian pembacanya dan membujuk pembacanya untuk membeli

atau menggunakan produk yang diiklankan tersebut. Penanda-penanda tersebut

juga akan menunjukkan bagaimana hubungan yang hendak diciptakan oleh

pembuat iklan sebagai penuturnya dengan pembaca iklan sebagai petuturnya.



Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan juga akan menambah sudut

pandang lain mengenai kajian terhadap wacana iklan, khususnya iklan bahasa tulis.

Secara umum, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan kebahasaan

bagi siapa pun yang tertarik untuk meneliti bahasa dengan menggunakan kajian

metawacana.

1.5 Kerangka Teori

Kajian metawacana dalam teks iklan ini menggunakan teori yang diambil

dari beberapa sumber. Teori yang menjadi landasan dalam kajian ini adalah teori

metafungsi bahasa Halliday (1974) yang menyatakan bahwa fungsi sosial bahasa

terdiri atas fungsi bahasa ideasional, interpersonal, dan tekstual. Teori utama yang

dipakai dalam pembahasan mengenai metawacana dan penanda-penandanya

adalah teori Hyland (1998). Dalam teori ini, Hyland (1998) memberikan definisi

dan penjelasan-penjelasan mengenai metawacana serta membaginya ke dalam dua

kategori, tekstual dan interpersonal, dengan masing-masing penandanya.

Teori mengenai iklan diambil dari teori Jeffkins (1996) yang memberikan

definisi iklan dan jenis-jenisnya; teori dari Goddard (1998), dan Tanaka (2001)

yang memberikan tujuan iklan.

Data diambil dari teks iklan konsumen, yaitu iklan yang menawarkan

barang-barang yang umum dibeli masyarakat, di beberapa majalah berbahasa

Inggris. Iklan yang dipilih adalah iklan yang berbahasa Inggris.



1.6 Metode dan Teknik Penelitian

1.6.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif. Menurut Djajasudarma (2006:16), metode ini bertujuan

membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

data. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Miles dan Huberman (1992:16) menjelaskan bahwa analisis bahasa dengan

menggunakan pendekatan kualitatif meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi

data, pemaparan data, dan penarikan simpulan. Data kualitatif yang digunakan

dalam penelitian ini berupa teks yang diambil dari wacana iklan.

Dalam teknik pengumpulan data, Djajasudarma (2006:17) menjelaskan

bahwa data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasi berdasarkan kriteria

tertentu secara intuitif kebahasaan, berdasarkan pemerolehan atau pengalaman

gramatika kaidah kebahasaan tertentu sebagai hasil studi pustaka pada awal

penelitian, yakni tahap studi pustaka sebelum penelitian dimulai.

Langkah awal proses pengumpulan data dilakukan dengan mengambil iklan-

iklan yang dimuat dalam majalah berbahasa Inggris. Metode yang digunakan

untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak. Menurut

Sudaryanto (1993:133), metode ini dilakukan dengan menyimak, yaitu menyimak

penggunaan bahasa. Salah satu teknik yang termasuk dalam metode ini adalah

teknik catat, yaitu mencatat data yang kemudian dilanjutkan dengan proses

klasifikasi (Sudaryanto, 1993:133). Teknik catat digunakan dalam penelitian ini



untuk mencatat teks iklan yang akan dianalisis yang dikumpulkan dari beberapa

majalah berbahasa Inggris.

Dalam analisis data kualitatif, data yang telah dikumpulkan perlu diolah agar

menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut mulai dari menuliskan hasil

observasi, wawancara atau rekaman, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan

menyajikan (Muhadjir, 1996:29). Pada penelitian ini, setelah data terkumpul, data

iklan yang diambil kemudian dipilah dengan pembagian iklan produk untuk pria

dan produk untuk wanita. Pembagian ini didasarkan pada jenis majalah di mana

iklan tersebut dimuat. Langkah selanjutnya adalah mencari penanda metawacana

dalam teks iklan tersebut dan mengklasifikasikannya ke dalam jenis-jenis penanda

yang muncul dalam teks-teks iklan tersebut. Setelah jenis-jenis penanda tersebut

diklasifikasikan, jenis-jenis penanda tersebut kemudian diinterpretasi berdasarkan

fungsinya dalam teks.

Sebagai pembanding, interpretasi atas teks tidak hanya dilakukan dengan

melihat unsur-unsur yang hadir pada teks saja, tetapi juga dengan melakukan cek

silang pada sumber informasi lain yang dapat memberikan penjelasan bagi isi

iklan tersebut. Dalam hal ini, sumber informasi tambahan diperoleh dari

informasi-informasi yang berasal situs resmi perusahaan pemroduksi produk yang

diiklankan.

1.6.2 Metode dan Teknik Kajian Data

Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan.

Menurut Sudaryanto (1993:13), metode padan dilakukan dengan menggunakan



unsur luar bahasa sebagai alat penentunya, yang terlepas, dan tidak menjadi

bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan. Metode ini dibedakan macamnya

berdasarkan macam alat penentunya, yaitu referen, organ wicara, langue lain,

tulisan, dan mitra wicara (Sudaryanto, 1993:15). Metode padan digunakan dalam

penelitian ini dengan menggunakan alat penentu mitra wicara karena berhubungan

dengan penutur dan petutur dalam sebuah teks. Metode padan dengan alat penentu

mitra wicara ini digunakan untuk menafsirkan teks iklan tersebut dengan melihat

jenis dan fungsi penanda tiap kategori metawacana dalam wacana iklan tersebut.

Teknik kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pragmatik

yaitu bagaimana penggunaan bahasa dalam hubungannya antara penutur dan

petutur, dalam hal ini hubungan interpersonal pembuat teks iklan dengan

pembacanya yang diwujudkan dalam bentuk penanda-penanda metawacana.

1.7 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian mengenai kajian metawacana dalam

teks iklan ini diambil secara acak dari beberapa majalah berbahasa Inggris. Data

yang diambil merupakan teks iklan berbahasa Inggris dengan kategori iklan

konsumen yang ditujukan untuk pria dan wanita. Pada penelitian ini teks iklan

dibagi ke dalam dua kategori, iklan produk untuk pria dan iklan produk untuk

wanita. Pembagian ini dibatasi pada iklan yang diambil dari majalah pria dan

majalah wanita.

Data iklan konsumen produk untuk pria diambil dari majalah Daman (2009)

dan Esquire (2009). Data iklan konsumen produk untuk wanita diambil dari



majalah Vogue (2009) dan Dolly (2009). Majalah-majalah tersebut dipilih karena

mewakili kriteria sasaran pembaca yang ditujukan oleh pembuat iklan. Majalah

Daman dan Esquire merupakan majalah berbahasa Inggris yang terbit di

Indonesia dan ditujukan untuk kalangan pembaca pria sedangkan majalah Vogue

dan Dolly merupakan majalah berbahasa Inggris yang terbit di Indonesia dan

ditujukan untuk kalangan pembaca wanita. Keempat judul majalah tersebut

merupakan jenis majalah konsumen umum sehingga produk-produk yang

diiklankan tidak terbatas pada satu jenis produk atau produk tertentu saja seperti

halnya pada majalah minat khusus atau jurnal-jurnal.
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