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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis yang kian pesat menuntut pengguna bahasa untuk 

lebih kreatif dalam menggunakan bahasa terutama media periklanan yang 

mempromosikan suatu produk kepada khalayak ramai. Media ini biasanya 

menggunakan tagline atau slogan untuk memudahkan konsumennya dalam 

mengingat produk tersebut dan memberikan informasi yang ada dalam produk 

tersebut. Pemakaian bahasa dalam tagline iklan yang ditampilkan sangat beraneka 

ragam, hal ini disesuaikan dengan jenis produk, pangsa pasar dan media yang 

digunakan untuk beriklan.  

Bila produknya berbentuk film, maka produsen menggunakan tagline yang 

isinya berupa informasi atau peristiwa dari alur film tersebut, namun mungkin ada 

pula produsen yang menggunakan tagline film yang tidak berhubungan dengan isi 

cerita. Hal ini dimungkinkan terjadi bila produsen film tersebut ingin memberi 

kesan tertentu agar penonton atau pun pembaca merasa tertarik terhadap film 

tersebut. Tagline film biasanya terdapat pada poster atau cuplikan film yang akan 

ditayangkan dan dapat berbentuk kalimat, klausa atau pun prasa. Penggunaan 

bahasa yang diekspresikannya pun memiliki keterkaitan dengan gambar, warna 

atau kondisi dari alur cerita yang ada dalam film. Biasanya, sebelum penonton 

menonton film, mereka akan  membuat dugaan atau prediksi isi cerita lebih 

dahulu dengan hanya membaca tagline dari film tersebut.  

Prediksi atau sangkaan awal yang sering dilakukan oleh pendengar atau pun 

pembaca ternyata terdapat dalam ilmu linguistik yang sering disebut 
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presupposition. Presupposition atau presuposisi ini dapat memicu adanya dugaan 

atau sangkaan lain yang tersirat di dalam sebuah kalimat atau tuturan. Bila Sebuah 

kalimat dinyatakan mempresuposisikan kalimat lain jika ketidakbenaran kalimat 

yang kedua (kalimat yang dipresuposisikan) mengakibatkan kalimat pertama 

(kalimat yang mempresuposisikan) tidak dapat dikatakan benar atau salah, 

contohnya sebagai berikut: 

(1) a. Her father makes some reasons 

b. Spaghetti is my favorite food 

Kalimat (a) mempresuposisikan atau memimbulkan anggapan bahwa ada 

seorang perempuan yang memiliki ayah. Bila memang ada perempuan yang 

memiliki ayah, kalimat ini dapat bernilai benar. Akan tetapi jika tidak ada 

perempuan yang memiliki ayah maka kalimat (a) tidak dapat bernilai benar. 

Begitu pun Kalimat (b) mempresuposisikan atau menimbulkan anggapan bahwa 

ada makanan yang diberi nama spaghetti. Bila memang ada makanan yang 

bernama spaghetti maka kalimat (b) dapat bernilai benar. Akan tetapi, bila hal 

sebaliknya menjadi kenyataan, kalimat (b) pun tidak dapat ditentukan 

kebenarannya. 

Mengingat kecendrungan adanya perbedaan dalam menginterpretasikan 

sebuah tagline iklan terutama pada tagline film, informasi-informasi diluar bahasa 

itu sendiri juga memiliki peranan dan pengaruh yang sangat penting. Oleh karena 

itu, penulis tertarik menganalisis lebih mendalam mengenai presuposisi yang 

terdapat pada tagline film ke dalam sebuah penelitian yang berjudul 

“Presupposition Pada Beberapa Tagline Film Berbahasa Inggris Pada Tahun 

2012: Kajian Semantis”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan penelitian ini, yaitu “Presuposition Pada Beberapa 

Tagline Film Berbahasa Inggris Pada Tahun 2012: Kajian Semantis.” maka, 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Presuposisi jenis apa saja yang ditemukan pada beberapa tagline film 

berbahasa Inggris pada tahun 2012?  

2. Apa setiap presuposisi yang diperoleh dari beberapa tagline film berbahasa 

Inggris dapat dibuktikan kebenaran nilainya terhadap sinopsis filmnya? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan, penulis membuat batasan-

batasan dari objek penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini. Objek yang 

diteliti dalam skripsi ini hanya berupa klausa saja yang terdapat pada beberapa 

tagline film berbahasa Inggris yang terdapat pada sampul atau cover dan poster 

film tersebut. Beberapa tagline film berbahasa Inggris pada tahun 2012 di mulai 

dari bulan Januari sampai bulan Desember dan genre film yang diteliti terdiri atas 

genre drama, action, horror dan komedi.   

Pada penelitian skripsi ini, penulis juga membatasi masalah dengan 

menganalisis tiga tipe presuposisi saja yaitu tipe existential, factive, dan structural 

presupposition dengan hanya melihat presuposisi leksikon atau kosa katanya saja 

(presuposisi semantis). Kemudian dari hasil presuposisi tersebut dilakukan 

penegasian atau constancy under negation dan pembuktian kebenaran nilai dari 

presuposisi tersebut dengan mencocokan atau membandingkannya dengan 

sinopsis film yang berkaitan. 
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1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

bagaimana memprediksi, menduga gambaran atau maksud dari beberapa tagline 

film bahasa Inggris pada tahun 2012, yaitu dengan: 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis presuposisi yang ditemukan pada beberapa 

tagline film berbahasa inggris pada tahun 2012. 

2. Menganalisis bagaimana hasil presuposisi itu dibuktikan kebenaran 

nilainya dengan mencocokan sinopsis film yang berkaitan. 

Sehingga penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan 

keilmuan dan pengetahuan, khususya mengenai jenis presuposisi dan kebenaran 

nilai yang didapat pada presuposisi. 

 

1.5 Kerangka Teori 

Teori yang digunakan sebagai referensi ialah teori presuposisi oleh Yule 

(1996), Saeed (1997), Lyons (1995), Palmer (1981), Stalnaker (1974), Lambrecht 

(1996), Leech (2003), Likavcan (2012), Lyons (1995), Finegan (2008), Jefkins 

(1996), O’Grady dkk (1996), Murphy (2010), Griffiths (2006), Cettl (2010), 

Arnold, et al (2009), Nandar (2009). 

 

1.6  Objek dan Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Presupposition Pada Beberapa 

Tagline Film Berbahasa Inggris Pada Tahun 2012: Kajian Semantis,” maka objek 

penelitian ini ialah mengenai presuposisi semantis yang terdapat dalam beberapa 

tagline film berbahasa Inggris yang ada pada poster, cover atau cuplikan film pada 
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tahun 2012. Penulis menemukan beberapa tagline ini di internet yaitu 

www.impawards.com. Alasan digunakannya tagline film yang terdapat pada 

poster atau cover film sebagai sumber data ialah karena media ini dapat 

memunculkan banyak presuposisi, dugaan-dugaan atau spekulasi dari pembaca 

atau penonton mengenai isi cerita dalam film tersebut. Oleh karena itu, penulis 

tertarik menganalisis tiga jenis presuposisi tersebut yang terdapat pada beberapa 

tagline film berbahasa Inggris. 

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil beberapa tagline film 

berbahasa Inggris yang berstruktur kalimat. penulis memilih menganalisis tagline 

flim yang berjenis presuposisi existential, factive dan structural. Hal ini agar tidak 

terlalu meluasnya objek penelitian penulis dan data-datanya dapat ditemukan pada 

beberapa film berbahasa Inggris pada tahun 2012. Data-data tersebut dianalisis 

jenis presuposisinya kemudian diuji dengan penegasian atau constancy under 

negation dan dibuktikan kebenaran nilainya dengan mencocokan dan 

membandingkannya dengan sinopsis film yang terkait. 

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah 

metode deskriptif analisis.  

 

“Descriptive analyses are used to describe the basic features of the data 

in a study. They provide simple summaries about the sample and 

measures. Together with simple graphics analysis, they form the basis of 

virtually every quantitative analysis of data. With descriptive analysis 

you are simply describing what is, what the data shows,” (Trochim, 

2006:23).  

 

Maksudnya, analitis deskriptif digunakan untuk menggambarkan ciri dasar data 

pada penelitian. Analitis deskriptif menyediakan ringkasan sederhana tentang 

sampel dan hasil. Dengan analisis grafik yang sederhana, analitis deskiptif 

http://www.impawards.com/
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membentuk dasar dari setiap analisis kuantitatif data. Dengan analisis deskriptif 

dapat dengan mudah menggambarkannya, apa yang data tunjukkan.  

Sebelum menganalisis dan mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh, 

penulis terlebih dahulu mengklasifikasikannya ke dalam tiga tipe presuposisi yaitu 

tipe existential, factive, dan structural presupposition. Data-data tersebut 

selanjutnya akan penulis analisis menurut kajian semantis dan membuktikan 

kebenaran presuposisi tersebut dengan mencocokkan sinopsis film yang berkaitan.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu 

bab I pendahuluan ; bab II kajian teori; bab III analisis data; dan bab IV 

kesimpulan dan saran. 

Pada bab I Pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teori, sumber data, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Dalam bab II kajian teori, diuraikan teori-teori yang khususnya 

berhubungan dengan penelitian seperti mengenai presuposisi, presuposisi 

semantis dan presuposisi pragmatis, jenis presuposisi, tagline film dan lain 

sebagainya. 

Pada bab III analisis data, penulis menjelaskan, mengklasifikasikan, 

mendeskripsikan, dan menganalisis data-data yang diperoleh, terutama mengenai 

presuposisi. 

Dalam bab IV kesimpulan dan saran, merupakan bab yang berisi 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil bab III analisis data dan berisi saran yang 

kemudian dikaji pada bab IV.  


