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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis 

data-data pada bab tiga. Teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini 

diklasifikasikan menurut tatarannya masing-masing. 

 

2.1 Semantis (Semantic) 

Bila dipandang dari segi linguistik, semantis dan pragmatis mempunyai 

kesamaan dalam segi pembahasan makna. Sehingga, jika membaca buku semantis 

maka akan disinggung masalah pragmatik namun tidak secara mendalam. 

Semantis lebih menekankan pada makna suatu teks atau makna yang terkandung 

dalam suatu kalimat. Semantis atau semantic berasal dari bahasa Yunani sema, 

nomina yang berarti tanda atau lambang. Tanda atau lambang tersebut dimaksud 

adalah tanda linguistik. Verbanya adalah semaino yang artinya menandai atau 

melambangkan. Adapun pendapat para ahli linguis seperti: Lyons(1995:3) 

“semantic is traditionally defined as the study of meaning; and this is the 

definition which we shall initially adopt.” menurutnya semantic pada dasarnya 

mempelajari tentang  makna dan definisi ini akan langsung di adopsi. Pendapat 

lyons juga di lengkapi dengan teori yang dikemukakan oleh O‟Grady, dkk 

(1996:268) mengemukakan bahwa semantics is the study of meaning in human 

languange. Maksudnya semantik ialah ilmu yang mempelajari bagaimana 

menganalisis bahasa dari segi makna kata atau kalimat. Kata semantis ini 

kemudian digunakan dalam bidang linguistik yang berhubungan dengan tanda-
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tanda linguistik seperti makna atau arti dalam bahasa. Seiring perkembangan ilmu 

linguistik para linguis terus menyempurnakan teorinya seperti Leech (2003:7) 

berpendapat bahwa “Semantics (as the study of meaning) is central to study of 

communication; and as communication becomes more and more pressing”. 

Semantik (sebagai ilmu makna) adalah pusat ilmu dari komunikasi; dan sebagai 

alat komunikasi menjadi lebih dan lebih penting.  

Memaknai suatu bahasa memang merupakan hal yang penting dalam 

proses pengiriman informasi namun pada kenyataannya informasi yang kita 

peroleh didapat melaui dua cara yaitu  Pertama, Informasi itu didapat langsung 

melalui narasumbernya atau langsung mendengarkan suaranya sehingga 

informasinya pun berbentuk tuturan. Dan yang kedua adalah informasi yang 

didapat secara tidak langsung atau melalui suatu media seperti tulisan. Sehingga 

informasinya berbentuk kalimat yang ditulis. karena informasi bentuk yang 

berbeda maka cara memaknai informasi tersebut juga berbeda. Untuk 

membedakannya dapat diilustrasikan dengan contoh seperti Can you shut the 

door? Tentu ada dua reaksi sipenerima bahasa dalam memaknai pertanyaan ini. 

Salah satu akan berkata yes (maksudnya saya mampu untuk menutup pintu) dan 

kemudian tidak melakukan apa pun. Hal ini tentu bukan interpretasi yang 

diharapkan dari sebuah tanggapan. kemudian si penerima bahasa yang lain akan 

bereaksi untuk bangun dan menutup pintu. Sehingga pada kenyataanya, dari 

sebuah pertanyaan yang sama dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. 

Interpretasi pertama memperlakukan pertanyaan sebagai sebuah permintaan 

informasi sedangkan Interpretasi kedua memperlakukan pertanyaan sebagai 

sebuah permintaan aksi. Dari contoh tersebut penulis dapat memahami bahwa 

pertanyaan tersebut dimaknai dengan secara berbeda.  
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Oleh sebab itu kalimat semantis tidak memperhatikan makna penutur, 

karena tuturan adalah bahasan investigasi dari cabang linguistik yang lain yang 

disebut pragmatis. Salah satu bagian dari kalimat semantis adalah bahwa kalimat 

harus dipisahkan dari konteks yang dituturkan. Dengan kata lain bahwa kalimat 

dan tuturan harus dibedakan. Dalam pengalaman para pengguna bahasa mungkin 

akan terlihat aneh dan berlawanan karena begitu banyak makna yang tergantung 

pada konteks. Permasalahannya bukan untuk mengesampingkan konteks sebagai 

sesuatu yang tidak penting tetapi hal itu untuk mengakui bahwa kalimat dapat 

membawa makna tersendiri dari konteks. Seperti yang diungkapkan oleh Finegan 

(2008:179) “Semantics is a branch of linguistics that examines word and sentence 

meaning while generally ignoring context. By contrast, pragmatic pays less 

attention to the relationship of word meaning to sentence meaning and more 

attention to the relationship of utterance to its context” maksudnya bahwa 

semantis adalah cabang dari ilmu linguistic yang mengkaji makna kata dan 

kalimat sementara umumnya mengabaikan konteks. Berbeda dengan pragmatis 

memberikan perhatian yang kurang terhadap hubungan makna kata untuk makna 

kalimat dan lebih memberikan perhatian kepada hubungan tuturan dalam konteks.  

Dari beberapa kutipan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa semantis adalah 

bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna yang tidak 

memandang konteksnya. Walaupun demikian, pemaknaan semantis yang 

dilakukan dari kata hingga menjadi kalimat, ternyata dapat memunculkan 

informasi yang tersirat didalamnya. Informasi yang tersembunyi tersebut juga 

dapat dipertimbangkan kebenarannya. Hal ini dijelaskan dalam entailment dan 

presupposition yang ada dalam hubungan kalimat dan kebenaran atau dalam 

bahasa Inggris disebut sebagai sentence relation and truth. Namun dalam 
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penelitian ini, penulis hanya akan mengidentifikasi mengenai presuposisi semantis 

saja. 

 

2.2 Pragmatis (Pragmatic) 

Pragmatis atau pragmatic merupakan salah satu cabang ilmu dari 

semantis karena adanya perkembangan dan penelitian mengenai ilmu bahasa 

maka kajian pragmatis dianggap ilmu bahasa yang memiliki ke khususan karena 

lebih mempertimbangkan segi konteks tuturannya. Bila dilihat dari tataran 

keilmuannya, pragmatis berada dalam kajian kebahasaan yang mencakup pada 

tataran makrolinguistik. Seiring perkembangannya, banyak pula definisi dari para 

ahli mengenai pragmatis ini sebagai berikut:  

Yule (1996:3) mengemukakan bahwa pragmatic is concerned with the 

study of meaning as communicated by a speaker (writer) and interpreted by a 

listener (reader) menurutnya pragmatis adalah kajian yang membahas makna 

yang dikomunikasikan oleh si pembicara (penulis) dan makna yang di pahami 

oleh pendengar (pembaca).  Sedangkan menurut O‟Grady (1993:234) yaitu: 

“Pragmatic, which includes the speaker‟s and addressee‟s background attitudes 

and beliefs, their understanding of the context in which a sentence is uttered, and 

their knowledge of how language can be used to inform, to persuade, to mislead, 

and so forth.” Menurut pakar linguistik ini, pragmatis merupakan ilmu yang 

mempelajari latar belakang sikap dan kepercayaan penutur dan lawan tuturnya, 

pemahaman mereka terhadap konteks kalimat yang diujarkan, pengetahuan 

mereka tentang bagaimana suatu bahasa dapat digunakan sebagai media untuk 

memberikan informasi, untuk membujuk, untuk menyesatkan, dan lain 

sebagainya. Namun berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Griffiths (2006:1) 
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“Pracmatic is concerned with the use of these tools in meaningful communication. 

Pragmatic is about the interaction of semantic knowledge with our knowledge of 

the world, taking into account contexts of use.” Maksudnya bahwa pragmatis 

dikaitkan dengan penggunaan alat ini dalam mengartikan komunikasi. Pragmatis 

adalah tentang interaksi dari pengetahuan semantis dengan pengetahuan yang ada 

di dunia, yang diambil ke dalam konteks laporan yang digunakan. Sehingga secara 

umum, pragmatis dapat diartikan sebagai kajian bahasa yang erat kaitannya 

dengan konteks yang terjadi saat itu yang mendasari penjelasan pengertian bahasa 

dalam hubungannya dengan pengguna bahasa.   

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pragmatis merupakan suatu 

kajian terbaru dalam ilmu kebahasaan yang berkaitan dengan komunikasi antara 

penutur dan mitratutur dengan lebih memperhatikan pada situasi, lokasi atau 

kontekstualisasi pembicaraan yang sedang berlangsung. Dengan adanya 

perkembangan bahasa, teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

ilmu linguistik, maka kajian pragmatis pun dapat ditemukan di berbagai cabang 

ilmu yang beragam salah satunya mengenai presuposisi. Namun penulis hanya 

akan membahas presuposisi semantis saja dan tidak akan membahas presuposisi 

pragmatis, hal ini agar tidak meluasnya pokok penelitian. 

 

2.3 Sentence Relation and Truth 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai presuposisi maka akan 

disinggung mengenai hubungan kalimat dan kebenarannya. Hubungan kalimat 

dan kebenaran ini memiliki peranan penting pada tataran semantis yaitu diantara 

kalimat terhadap bahasa tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui sebuah 

pendekatan makna yang didasari pada penyatuan kebenaran yang disimpulkan 
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secara logika. Cara ini dapat membantu kita untuk merujuk makna kalimat yang 

tidak secara langsung diungkapkan oleh si pembicara atau penulis namun hal 

tersebut sebenarnya telah menjadi informasi tersirat bagi pembaca atau pun 

pendengar.  Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Saeed (79:1997) “in 

particular we examine how successfully a truth-based approach is in 

characterizing the semantic relation of entailment and presupposition.” 

Maksudnya bahwa dalam keterangan tertentu kita menguji bagaimana sebuah 

keberhasilan pendekatan dasar kebenaran ada dalam pengkarakteristikkan 

hubungan semantis pada entailment dan presupposisition. 

 

”The truth relation between two sentence can be explained by three 

possible findings between them. Firstly, one can find the truth relation of 

semantic entailment, secondly, the truth relation of semantic 

presupposition. Sometimes sentence are connected to each other without 

having the same context. In the third case, we can find no semantic 

relation between them at all.” (Nauhardt, 2009:18). 

 

 Sedangkan menurut Nauhardt maksudnya bahwa hubungan kebenaran 

di antara dua kalimat dapat dijelaskan dengan tiga kemungkinan penemuan di 

antaranya. Pertama, dapat menemukan hubungan kebenaran pada entailment 

semantis, kedua, hubungan kebenaran pada semantis presuposisi. Kadang-kadang 

kalimat dihubungkan kepada yang lainnya tanpa memiliki konteks yang sama. 

Pada kasus ke tiga, kita dapat menemukan tidak ada hubungan semantis antara 

semuanya. Untuk lebih memahaminya maka dibawah ini dipaparkan mengenai 

entailmen dan presuposisi.  
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2.3.1 Entailmen (Entailment) 

Di bawah ini akan dipaparkan teori-teori mengenai definisi entailment 

yang merupakan salah satu teknik dalam mereferensikan informasi kebenaran 

yang ada secara logis dalam kalimat atau pun tuturan. Yule (35:1996) “An 

entailment is something that logically follows from what is asserted in the 

uterence.” Maksudnya bahwa entailmen adalah sesuatu yang secara logis ada atau 

mengikuti apa yang ditegaskan dalam tuturan. Sebagai informasi yang 

diasumsikan dapat diidentifikasi secara tepat yang akan diasosiasikan dengan 

tuturan. Sedangkan menurut Griffiths (19:2006) “Entailment is a centrally 

important type of inference in semantic.” Bahwa entailmen adalah sebuah tipe 

penting dari kesimpulan yang terpusat di dalam semantis. Untuk melengkapi 

penjelasan mengenai entailmen ini Rambaud (70:2012) “Entailment is not an 

inference in the normal sense because our knowledge of the truth or falsity of a 

statement does not derive from our empirical knowledge of the world but from our 

knowledge of a particular language where the lexical relations between words 

hold.” Maksudnya bahwa entailmen bukan sebuah kesimpulan dalam situasi 

normal karena pengetahuan kita terhadap kebenaran atau kepalsuan dari sebuah 

pernyataan bukan berasal dari pengetahuan empiris kita pada dunia tetapi dari 

pengetahuan bahasa tertentu kita dimana hubungan leksikal antara kata-kata yang 

diperoleh. 

Hubungan entailmen dapat dilihat sebagai hasil dari struktur linguistik 

pada bahasa tertentu. Sumber dari entailmen dapat menjadi leksikal atau sintaksis. 

Untuk memahaminya diberikan contoh entailmen sebagai berikut: 

(2) a. The terrorist was killed. 

b. The terrorist was died. 
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Sumber dari entailmen dengan jelas adalah leksikal. Sebagai komponen makna 

dari kill termasuk beberapa dari komponen makna die. Atau dapat dikatakan 

bahwa bila teroris itu dibunuh maka otomatis teroris itu mati. Namun bila teroris 

itu tidak mati maka teroris itu tidak terbunuh. Oleh kerena itu kita dapat 

mengatakan kalimat (a), menyiratkan kalimat (b). Namun pada penelitian ini tidak 

akan disinggung mengenai entailmen sama sekali melainkan presuposisi semantis 

saja yang merupakan bahasan utama.   

 

2.3.2 Presuposisi (Presupposition) 

Dengan memahami dan mengerti maksud dari teks atau ujaran maka 

proses komunikasi atau pengiriman pesan menjadi lebih lancar. Pemahaman 

kalimat atau ujaran dapat melalui presupposition atau bila dalam bahasa 

Indonesia yaitu praanggapan. Maka di bawah ini dipaparkan teori-teori yang 

memiliki keterkaitan dengan presuposisi. Teori-teori tersebut dikelompokkan 

menurut tatarannya masing-masing. Presuposisi yang dilakukan oleh penutur 

kepada mitra tuturnya atau bisa juga antara penulis kepada pembacanya. Untuk 

lebih mengetahui definisi mengenai presuposisi ini, ada beberapa penjelasan 

mengenai presuposisi dari para linguis. 

Crane, dkk (1981:134)”Presupposition refers to the condition that must 

be met in order for the intended meaning of a sentence to be regarded as 

acceptable.” Maksudnya bahwa presuposisi merujuk kepada kondisi yang harus 

ditemukan dalam rentetan yang diharapkan dari sebuah kalimat untuk diterima 

secara pantas. Agar lebih jelasnya Stalnaker juga menjelaskan dalam Brown and 

Yule (1983:29) ia mengatakan bahwa presupposition are what is taken by 

speaker to be the common ground of the participants in the conversation. 
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Maksudnya presuposisi adalah apa yang telah diambil oleh si pembicara untuk 

dijadikan pengetahuan umum dari lawan bicara dalam percakapan. Sedangkan 

menurut O‟Grady and Dobrovolsky (1993:235) mengungkapkan bahwa the 

assumption or belief implied by the use of a particular word or structure is called 

a presupposition. Artinya asumsi atau kepercayaan yang disiratkan oleh si 

pengguna bahasa pada kata atau struktur tertentu disebut presuposisi. 

Dari ke tiga definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam sebuah tuturan 

atau kalimat dapat menyiratkan suatu informasi yang tersembunyi yang dapat 

menjadi latar atau dasar untuk lawan bicara dalam suatu pembicaraan. Hal ini 

juga seperti yang diungkapkan oleh Griffiths (2006:143) “Shared background 

assumptions that are taken for granted when we communicate.” Maksudnya 

bahwa asumsi dasar yang diberikan untuk diterima kebenarannya ketika kita 

berkomunikasi.        

Presuposisi dianggap penting dalam memahami bahasa karena sebuah 

kalimat ternyata dapat mempresuposisikan dan mengimplikasikan kalimat yang 

lain didalamnya. Kalimat lain itu merupakan anggapan awal yang secara tersirat 

atau implisit dimiliki oleh sebuah ungkapan kebahasaan sebagai bentuk respon 

awal pendengar dalam menghadapi ungkapan kebahasaan tersebut. hal ini seperti 

yang di ungkapkan oleh Yule (1996: 25) “A presupposition is something the 

speaker assumes to be the case prior to making an utterance. Speakers, not 

sentence, have presuppositions.” Maksudnya presuposisi adalah sesuatu yang 

penutur asumsikan lebih dulu dari kasus tersebut untuk membuat sebuah 

ungkapan. Petutur, bukan kalimat, memiliki praanggapan. Untuk itu Sebagai 

contoh: 

(3) Marry‟s brother bought three horses 
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Dari ungkapan di atas pembaca akan memiliki sangkaan atau dugaan 

bahwa seseorang yang bernama Mary itu ada dan ia memiliki seorang saudara 

laki-laki yang memiliki banyak uang. Hal ini karena Si pembicara atau penulis 

menggunakan struktur posesif pada subjeknya yang menerangkan kepemilikan 

dan pembaca juga akan menggunakan logikanya bahwa untuk membeli tiga ekor 

kuda akan menghabiskan banyak uang. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam 

sebuah tuturan dapat mengimplikasikan dugaan baru atau informasi baru yang 

dapat dinilai kebenarannya. Seperti yang dinyatakan oleh Yule (1996: 26) “In 

many discussions of the concept, presupposition is treated as a relationship 

between two propositions.” Artinya dalam berbagai konsep diskusi, presuposisi 

diperlakukan sebagai sebuah hubungan antara dua dalil. Maksud dari dua dalil di 

sini adalah tuturan awal atau kalimat yang akan dipresuposisikan dan anggapan 

atau pun asumsi yang dihasilkan oleh tuturan awal. Hal ini juga diperjelas oleh 

Saeed (1997: 94) “presupposition as part of the task of packaging an utterance; or 

adopt the listener‟s viewpoint and see presupposition as one of a number of 

inferences that the listener might make on the basis of what the speaker has just 

said.” Maksudnya presuposisi sebagai bagian dari tugas mengemas ungkapan; 

atau mengadopsi penggambaran pendengar dan melihat presuposisi sebagai salah 

satu dari kesimpulan yang pendengar mungkin buat pada dasarnya dari apa yang 

si pembicara telah katakan. Jadi sebetulnya, presuposisi atau dugaan yang menjadi 

informasi baru itu barasal dari narasumbernya yaitu si pembicara atau penuturnya 

sementara itu pendengar adalah penerima informasi baru tersebut yang diberikan 

secara tersembunyi atau implisit di dalam tuturannya. Hal ini seperti yang di 

ungkapkan oleh Fromkim dan Rodman (1998:198) “Speaker often make implicit 

assumptions about the real world, and the sense of an utterance may depend on 
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those assumptions.” Maksudnya bahwa penutur biasanya membuat asumsi yang 

implisit tentang dunia nyata, dan perasaan dari sebuah ungkapan yang mungkin 

tergantung pada asumsi-asumsi itu. Asumsi-asumsi tersebut dapat dipandang dari 

segi struktur kalimat yaitu leksikonnya dan juga kontekstual yaitu situasinya. 

Apabila dipandang dari segi kalimat atau leksikonnya saja maka dianggap sebagai 

presuposisi semantis dan bila dipandang dari segi konteksnya saja maka dianggap 

sebagai presuposisi pragmatis. Hal ini seperti yang di ungkapkan di bawah ini. 

 

“For now we can begin by identifying two possible types of approach to 

presupposition, arising from different ways of viewing language. In the 

first approach, rather in the philosophical tradition, sentences are 

viewed as external object: we don‟t worry too much about the process of 

producing them, or the individuality of a speaker or writer and their 

audience. The second approach views sentences as the utterances of 

individuals engaged in a communication. The first approach is 

essentially semantic and the second pragmatic.”( Saeed, 1997:94) 

 

Artinya bahwa untuk saat ini kami dapat mulai dengan mengidentifikasi 

dua kemungkinan dari tipe pendekatan presuposisi, yang muncul dari cara yang 

berbeda terhadap penggambaran bahasa. Pada pendekatan pertama, cukup dalam 

tradisi filosofis, kalimat digambarkan sebagai objek luar: kami tidak terlalu 

mengkhawatirkan tentang proses memproduksinya, atau kepribadian dari si 

pembicara atau penulis dan pendengar mereka. Pendekatan ke-dua 

menggambarkan kalimat sebagai ungkapan dari setiap individu yang terlibat 

dalam sebuah komunikasi. Pendekan pertama pada dasarnya adalah semantis dan 

yang kedua adalah pragmatis.  

Dengan demikian, presuposisi terdiri dari dua bentuk yaitu presuposisi 

semantis dan presuposisi pragmatis. 
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“Even though the difference between “pragmatic presupposition” and 

“semantic presupposition” is by no means clear-cut (the terminological, 

if not the conceptual, distinction has in fact been all but abandoned in 

the literature), it is necessary to emphasize one point of divergence, 

which has to do with the above-mentioned difference between 

information and meaning.” (Lambrecht, 1996:61) 

 

Maksudnya meskipun perbedaan antara “presuposisi pragmatis” dan “presuposisi 

semantis” tidak berarti menghilangkan atau pun memotong (secara terminologis, 

jika bukan konseptual, perbedaan dikenyataan telah dilakukan semua tetapi 

ditinggalkan dalam kesusastraan), itu adalah keperluan untuk menekankan satu 

hal dari perbedaan, yang harus dilakukan dengan yang disebutkan di atas  

perbedaan antara informasi dan makna. 

 Sehingga apabila pradugaan itu diperoleh melalui sebuah kalimat dan 

diperlalukan dengan memahami leksikon atau kosakatanya saja maka presuposisi 

itu merupakan Presuposisi Semantis atau Semantic Presupposition sedangkan bila 

presuposisi itu dilakukan melalui sebuah tuturan yang di ucapkan oleh penutur 

dengan memahami konteks dan pengetahuan bersama maka presuposisi itu 

merupakan presuposisi pragmatis atau Pragmatic Presupposition. 

 

2.3.2.1 Presuposisi Semantis (Semantic Presupposition) 

Pada awalnya Presuposisi berada dalam rujukan semantis namun sejalan 

dengan berkembangnya ilmu linguistik dan penelitiannya, banyak linguis yang 

memperdebatkan mengenai kajian presuposisi ini. Seperti yang di ungkapkan oleh 

saeed (1997:93) “presupposition has been an important topic in semantic: the 

1970s in particular saw lively debates in the literature.” Maksudnya presuposisi 

telah menjadi sebuah topik yang penting dalam semantis: pada tahun 1970an 

dalam pembicaraan khusus giat diperdebatkan dalam kesusasteraan. Sebagian 
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linguis berpendapat bahwa presuposisi ini adalah bagian dari ilmu pragmatis 

namun sebagian penelitian terbaru menunjukan ternyata adanya presuposisi 

semantis. seperti yang di kemukakan oleh Persson dalam jurnalnya (2012: 8) 

presupposition as a semantic feature, whereas “pragmatic presupposition” will 

fall under the category “Implicature”. ia mengatakan bahwa presuposisi sebagai 

sebuah ciri semantis, sebaliknya “presuposisi pragmatis” akan berkaitan dengan 

kategori “implikatur”. Setara dengan hal tersebut menurut Stalnaker (dalam jurnal 

Likavcan, 2012: 7) bahwa “... a remark about how semantics and pragmatics fit 

together. The main task of semantics is to provide rules for the determination of 

the propositions expressed by sentences.” Sebuah ucapan mengenai bagaimana 

semantis dan pragmatis menyatu bersama. Tugas pokok semantis adalah untuk 

menetapkan kaidah pada penentuan pengekspresian hal melalui kalimat. Namun 

lain halnya yang diungkapkan oleh Lambrecht (1996:61) “Semantic 

Presupposition, at least in one common use of this term, has to do with the 

semantic relation between sentences or propositions, i.e. with logical meaning 

and truth condition.” Maksudnya bahwa semantis presuposisi, setidaknya satu hal 

yang umum digunakan pada istilah ini, harus dilakukan dengan hubungan 

semantis antara kalimat-kalimat atau dalil-dalil, yaitu dengan maksud yang logis 

dan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu semantis presuposisi adalah 

praanggapan yang dapat ditarik dari sebuah kalimat atau pernyataan melalui 

kosakatanya.  

(4) Contoh: Saeed (1997: 93) 

a. Her husband is a fool.  (= p) 

b. She has a husband.   (= q) 
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Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa dari kalimat (a) dapat ditarik 

presuposisi dengan hanya melihat leksikon atau kosakatanya seperti pada kalimat 

(b). Jadi presuposisi semantis di lakukan tanpa melihat konteks atau situasi si 

pembicara saat mengucapkan kalimat tersebut. Maka yang disebut dengan 

presuposisi semantis adalah seperti yang diungkapkan oleh Aldridge (1992:139) 

“p semantically presupposes q if, when q is true, either p or ~p is true, but when q 

is false, p and ~p are vacuous.” Artinya apabila p secara semantis berpresuposisi 

q jika, q adalah benar, begitu pun p atau ~p (Not p) adalah benar tapi ketika q 

adalah salah, p dan ~q (Not q) adalah kosong. 

Vacuous atau kosong disini didenotasikan bahwa presuposisi tersebut 

bisa benar (sesuai dengan kenyataan yang ada) dan bisa salah (tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada). Sehingga dapat dikatakan bahwa presuposisi pragmatis 

adalah pendekatan yang terbaik yang melibatkan presuposisi semantis karena 

dalam memahami tuturan menggunakan konteks sipenutur 

 

2.3.2.2 Presuposisi Pragmatis (Pragmatic Presupposition) 

Presuposisi pragmatis memerlukan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai konteks presuposisi sehingga pada awal perkambangannya para linguis 

banyak melakukan penelitian mengenai hal ini. Seperti yang di ungkapkan oleh 

Stalnaker (1974: 197) “Presupposition is essentially a pragmatic phenomenon: 

part of the set of assumption made by participants in a conversation, which he 

termed the common ground.” Maksudnya bahwa presuposisi pada dasarnya 

adalah sebuah phenomena pragmatis yaitu bagian dari asumsi yang dibuat oleh 

pembaca (lawan bicara) dalam sebuah pembicaraan, yang ia hubungkan dengan 

pengetahuan bersama. Kemudian Stalnaker pada tahun 1978 melengkapi 
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tanggapannya mengenai presuposisi (dalam jurnal abbot, 1999: 3) 

“Presupposition are what is taken by the speaker to be the common ground of the 

perticipants in the conversation, what is treated as their common knowledge”. Ia 

menegaskan bahwa presuposisi adalah apa yang di ambil oleh si pembicara 

untuk menjadi latar yang umum bagi pendengar dalam percakapan, yang 

diperlakukan sebagai pengetahuan bersama mereka. Pentingnya dalam pembagian 

latar belakang dalam presuposisi berkomunikasi juga di ungkapkan oleh Griffiths 

(2006: 143) “Shared background presuppositions are also the obvious starting 

point for a reader or listener wondering what the author of a message might 

regard as relevant.” Ia memaparkan bahwa memberikan latar presuposisi adalah 

langkah awal yang nyata dalam menggambarkan sebuah pesan yang relevan dari 

penulis kepada pembaca atau pendengar.  

Sehingga presuposisi pragmatis disebut sebagai anggapan yang menarik 

pernyataan berdasarkan konteks. Konteks disini dapat berupa situasi, lokasi, 

pembicara dll. Oleh karena itu presuposisi pragmatis menggunakan dua konsep 

dasar yaitu kewajaran dan pengetahuan bersama. Maka dapat disimpulkan bila 

presuposisi itu di ambil dari sebuah pernyataan dalam bentuk percakapan atau 

komunikasi maka presuposisi itu pasti memiliki konteks sehingga presuposisi itu 

ditarik berdasarkan presuposisi pragmatis namun bila presuposisi itu ditarik dari 

sebuah kalimat yang bukan merupakan percakapan maka presuposisi itu dilakukan 

dengan presuposisi semantis. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Saeed 

(1996:93) “Semantics would deal with conventional meaning, those aspects which 

do not seem to vary too much from context to context, while pragmatics would 

deal with aspects of individual usage and context-dependent meaning.” Artinya 

bahwa semantis akan berhubungan dengan makna yang lazim, aspek-aspek itu 
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yang nampaknya tidak terlalu banyak merubah-rubah dari konteks ke konteks, 

sementara pragmatis akan berhubungan dengan aspek-aspek dari pemakaian 

individu dan tergantung konteks yang dimaksud. 

(5) Contoh: Griffith (2006:143)  

A:  “Where is the head of department‟s office? I want to speak to him.”  

B: “She is female” 

 Pada kalimat (A) seseorang menanyakan dimana kantor kepala 

departemen, ia ingin bertemu dengannya kata “him” merupakan pronoun atau 

kata depan dari gender laki-laki. Ia menduga bahwa kepala departemen adalah 

seorang laki-laki namun pada kalimat (B) ternyata kepala departemen itu adalah 

seorang perempuan. Hal ini menunjukan bahwa dari segi konteks memungkinkan 

pradugaan dapat saja berbeda dari kenyataannya. Jadi dugaan pada kalimat (A) 

adalah salah dan pembaca atau pendengar juga dapat menyimpulkan bahwa si A 

belum pernah bertemu sebelumnya dengan kepala departemen tersebut. Oleh 

karena itu presuposisi pragmatis lebih menekankan konteks sipenutur sehingga 

presuposisi pragmatis menganggap bahwa kebenaran itu ada pada presuposisi 

penutur (si pembicara). Untuk menguji kebenaran presuposisi semantis dan 

pragmatis dilakukan penegasian seperti yang diungkapkan berikut ini.  

 

2.3.3 Penegasian (Constancy under Negation) 

Informasi baru dari Presuposisi ternyata dapat bernilai benar atau fakta. 

Seperti yang dikatakan oleh Kripke (1963:84) “Pesupposition is a function from 

possible worlds into truth-values.” Yang artinya bahwa presuposisi adalah 

sebuah fungsi dari kemungkinan dunia ke dalam kebenaran-nilai. Banyak pelajar 

menggunakan istilah “truth-value gap” pada situasi ini. Seperti yang di 
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ungkapkan oleh Saeed (1997:97) “This is a problem for truth-based theories, 

known as a truth value gap.” Artinya bahwa ini adalah sebuah persoalan dari 

teori dasar kebenaran, yang dikenal sebagai sebuah celah kebenaran nilai. 

Kemudian Fromkim dan Rodman (1998:198) The presupposition(s) of an 

utterance are facts whose truth is required in order that the utterance be 

appropriate. Maksudnya bahwa presuposisi dari sebuah ungkapan adalah fakta 

yang benar diperlukan supaya ungkapan menjadi tepat. Kebenaran ini dapat diuji 

dengan melakukan penegasian atau yang dikenal sebagai constancy under 

negation. Seprti yang diungkapkan oleh Yule (1996:26) “This property of 

presupposition is generally described as constancy under negation. Basically, it 

means that the presupposition of a statement will remain constant (i.e. still true) 

even when that statement is negated.” Maksudnya bahwa cara dari presuposisi 

ini umumnya digambarkan sebagai constancy under negation. Dasarnya, hal 

tersebut dimaksudkan bahwa presuposisi dari sebuah tuturan akan menyisakan 

kesatuan yang konstan (contohnya masih benar) bahkan ketika tuturan tersebut 

dinegatifkan. Setara dengan hal tersebut Saeed (1996:95) “….But negating a 

presupposing sentence allows the presupposition to survive”. Mengungkapkan 

bahwa ternyata negasi sebuah presuposisi kalimat, presuposisinya dapat tetap 

bertahan.  

(6) Contoh ini di ambil dari Yule (1996:26) 

a. Mary‟s dog is cute   (=p) 

b. Mary has a dog  (=q) 

c. p>>q 

(=p) yaitu tuturan awal, (=q) presuposisi atau pradugaan, p>>q artinya kalimat (a) 

berpresuposisi dengan kalimat (b). kemudian penegasiannya: 
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a. Mary‟s dog isn‟t cute   (=Not p)  

b. Mary has a dog    (=q) 

c. Not p>>q   

Jadi walaupun (=Not p) yaitu tuturan itu di negatifkan, presuposisi itu 

tidak mengalami perubahan (tetap). Maka asumsi yang terdapat pada kalimat (b) 

adalah benar. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Griffiths “Presupposition are 

not affected by negation of the asserted part of a sentence, and questioning the 

main drift of a sentence leaves the presuppositions intact too. Survival in this way 

is symptomatic of presupposition being information that is assumed to be true.” 

(2006:144). Maksudnya bahwa presuposisi tidak dipengaruhi oleh pernyataan 

negasi pada bagian dari sebuah kalimat, dan pertanyaan utama yang melintas pada 

sebuah kalimat membiarkan presuposisi-presuposisi tersebut tetap utuh juga. 

Bagian dari kalimat yang tidak terpengaruh negasi tersebut merupakan gejala dari 

presuposisi menjadi informasi yang diasumsikan untuk menjadi kebenaran. Setara 

dengan hal tersebut Yule (1996:132) juga mengatakan one of the tests used to 

check for the presupposition involves negating a sentence with a particular 

presupposition and considering whether the presupposition remains true. 

Maksudnya adalah salah satu pengujian yang digunakan untuk memeriksa 

persuposisi yang terlibat penyangkalan sebuah kalimat dengan sebuah presuposisi 

yang khusus dan mempertimbangkan apakah sisa presuposisi tetap benar. Dan 

berikut ini dipaparkan mengenai jenis-jenis presuposisi berdasarkan presuposisi 

semantis dan pragmantis. 
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2.3.4 Tipe-tipe presuposisi (Types of presupposition) 

Dalam menganalisis bagaimana si petutur atau pembicara berasumsi 

diekspresikan menurut jenisnya, presuposisi telah diasosiasikan dengan 

menggunakan hal yang lebih luas dari kata, frasa, dan struktur. Saeed (1997: 

97)”Other types of presupposition are produced by particular word or 

constructions, which together are sometimes called presupposition triggers.” Ia 

mengatakan bahwa tipe-tipe lain dari presuposisi diproduksi oleh kata atau 

kostruksi, yang bersamaan biasanya disebut presuposisi picu. hal ini juga 

dipertegas oleh Griffiths (2006:147)”A presupposition triggered by a word or 

construction in a sentence is supposed to be background information assumed to 

be already known by the addressee, so it does not count as having been 

communicated.” Maksudnya bahwa sebuah presuposisi picu dengan sebuah kata 

atau konstruksi dalam sebuah kalimat diperkirakan menjadi latar belakang 

informasi yang diasumsikan telah diketahui oleh mitra tutur. Untuk lebih jelasnya 

Yule membagi enam tipe dari presuposisi yaitu itu presupposition existential, 

factive, non-fative, structural, lexical, counterfactual. 

 

2.3.4.1 Existential presupposition 

Existential presuposisi adalah penggunaan nama atau penggambaran 

tertentu yang merujukan dugaan bahwa nama atau penggambaran itu 

sesungguhnya ada. Sepeti yang di ungkapkan oleh Saeed (1997:96) “It has been 

observed that using a name or a definite description to refer presupposes the 

existence of name or described entity.” Maksudnya bahwa itu telah diamati bahwa 

penggunaan sebuah nama atau sebuah pernggambaran tertentu merujuk 

pengisaratan adanya nama atau penggambaran entitas.  Hal ini dapat di asumsikan 
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melalui stuktrur posesif (possessive constructions) dan umumnya menggunakan 

frasa benda (noun phrase) seperti yang diungkapkan oleh Yule (1996:27) “The 

possessive construction in English is associated with a presupposition of 

existence. The existential presupposition is not only assumed to be present in 

possessive construction (for example „your car‟ >> „you have a car‟), but more 

generally in any definite noun phrase.” Maksudnya bahwa struktur kepemilikan 

dalam bahasa Inggris diasosiasikan sebagai presuposisi yang ada. Presuposisi 

existential tidak hanya diasumsikan menjadi sekarang kini dalam konstruksi 

kepemilikan (contohnya „mobilmu‟ >> „kamu memiliki sebuah mobil‟), tetapi 

lebih umumnya pada frasa kata benda tertentu. Contohnya:   

(7) a. The King of France is bald  (= p) 

b. There is a King of France   (= q) 

Tentu yang dibicarakan pada contoh di atas adalah subjeknya yaitu Bertrand 

Russell‟s pada tahun 1905 yang pada saat itu menjadi The King of Frence. 

Masalah akan muncul bila adanya nomina tersebut tidak dapat menunjukan 

acuannya yang nyata. Seperti misalnya, Jika tidak ada King of Frence (kalimat b) 

adalah salah maka status kalimat (a) diragukan kebenarannya karena 

kemungkinanya bisa benar dan salah. Saeed mengungkapkan (1997:97) this is a 

problem for thuth-based theories, known as a truth value gap. Maksudnya bahwa 

Permasalahan yang membahas dasar kebenaran ini dikenal sebagai a truth value 

gap. Namun berbeda yang diungkapkan oleh Yule (1996:32)“As already 

emphasized, it may be best to think of all the types of presupposition as Potential 

presuppositions which only become actual presuppositions when intended by 

speakers to be recognized as such within utterances.” Seperti yang telah 

ditekankan, hal yang mungkin terbaik untuk memikirkan semua tipe-tipe 
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presuposisi sebagai Potential Presuppositions yang hanya menjadi presuposisi 

nyata ketika hal yang dimaksud oleh penutur itu diakui sebagai kesungguhan 

dalam ungkapan.  

 

2.3.4.2 Factive Presuposition 

Factive presupposition adalah presuposisi informasi yang dapat 

diperlakukan sebagai fakta dari klausa pelengkapnya. Presuposisi ini biasanya 

diikuti oleh kata kerja seperti „know‟, „realize‟, „regret‟, „realise‟, „matter‟ and 

„explain‟ termasuk frasa dari kata sifat seperti „be‟, „sorry‟, „aware‟, „odd‟ dan 

„glad‟. Seperti yang diungkapkan oleh Yule (1996:27) ”The presupposed 

information following a verb like „know‟ can be treated as a fact, and is described 

as a factive presupposition.” Artinya bahwa penginsyaratan informasi yang 

mengikuti sebuah kata kerja seperti „know‟ dapat diperlakukan sebagai sebuah 

kenyataan, dan digambarkan sebagai sebuah presuposisi factive. Seiring dengan 

hal tersebut Griffiths (2006:145) “these predicates introduce a clause that the 

speaker or writer, in normal communication, presumes to be true.” Predikat-

predikat ini memperkenalkan sebuah klausa yang penutur atau penulis, dalam 

komunikasi normal, dianggap menjadi kebenaran. 

(8) Contohnya: Yule (1996:28) 

a. She didn‟t realize he was ill    (>> He was ill) 

b. We regret telling him     (>> we told him) 

c. I wasn‟t aware that she was married  (>> she was married) 

Kata-kata dalam kurung diatas menunjukkan asumsi yang diambil dari pernyataan 

tersebut. kejadian dari pernyataan-pernyataan di atas menunjukan peristiwa yang 

telah terjadi sebenarnya.  
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2.3.4.3 Non-Factive Presupposition 

Yule (1996:29) “ A non-factive presupposition is one that is assumed not 

to be true.” Maksudnya bahwa Non-factive presupposition adalah kebalikan dari 

presuposisi factive yaitu presuposisi yang diasumsikan bukan menjadi sebuah 

kebenaran. Ada pun kata kerja yang digunakan dalam tipe presuposisi ini yaitu 

„Think‟, „dream‟, „imagine‟, „pretend‟, „hope‟, „assume‟, ‟suspect‟, ‟fear‟, 

„believe‟, „intend‟, „expect‟. Kata kerja tersebut menunjukan kerjadian yang tidak 

sebenarnya atau belum terjadi sebelumnya. Contohnya: 

(9) a. I dreamed that I was rich   (= p) 

b. I was not rich   (= q) 

Kalimat (b) menunjukan presuposisi yang diambil merupakan kejadian yang 

sebenarnya terjadi. 

 

2.3.4.4 Lexical Presuposition 

Presuposisi leksikal digunakan pada suatu bentuk maksud yang 

ditegaskan dengan lazim diinterpretasikan dengan maksud presuposisi lain (tidak 

ditegaskan) yang di mengerti.contoh yang termasuk ke dalam presuposisi leksikal 

seperti: „stop‟, „start‟, ‟tried‟, „succeded‟ and begin‟. Saeed (1997:99) “these 

verbs have a kind of swich presupposition: the new state is both described and is 

presupposed not to have held prior to the change”.  Maksudnya bahwa kata-kata 

kerja ini memiliki semacam penggantian presuposisi: keadaan yang baru 

keduanyanya digambarkan dan diisyaratkan tidak memiliki pegangan utama untuk 

berubah. Contohnya sebagai berikut: 

(10) a.  He managed to escape    (= p) 

b. He tried to escape     (= q) 
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Kata kerja managed pada kalimat (a) merupakan sebuah proses yang belum jelas 

akhirnya sehingga dapat diasumsikan dengan penggunaan kata tried seperti yang 

ada pada kalimat (c). 

 

2.3.4.5 Structural Presupposition 

Yule (1996:28) “In this case, certain sentence structure have been 

analyzed as conventionally and reguraly presupposing that part of the structure is 

already assumed to be true.” Artinya bahwa Struktur kalimat tertentu yang telah 

dianalisis sebagai presuposisi yang secara lazim dan tetap bahwa bagian dari 

struktur itu diasumsikan menjadi suatu kebenaran. Pembicara dimungkinkan 

menggunakan sebuah struktur untuk memperlakukan informasi sebagai 

presuposisi dan diterima sebagai kebenaran oleh pendengar. Struktur itu seperti 

dalam struktur pertanyaan atau pun wh-question dalam b. Inggris sebagai contoh: 

(11) a. When did she die?    (>> she died) 

b. Where did you buy the bike?  (>>you bought the bike) 

Contoh yang diilustrasikan di atas dapat menggiring pendengar atau pun pembaca 

untuk mempercayai informasi yang diselipkan dalam pertanyaan itu adalah 

peristiwa yang benar terjadi. Dan jika kita menjawab pertanyaan tersebut dan 

mengestimasi jawabannya maka saat itu lah kita akan terlihat menerima 

kebenaran dari kebenaran presuposisi tersebut. Yule (1996:29) “Such structurally-

based presuppositions may represent subtle ways of making information that the 

speaker believes appear to be what the listener should believe.” Maksudnya 

adalah seperti secara strukural yang mendasar presuposisi mungkin menunjukkan 

cara-cara yang halus dalam pembuatan informasi yang si pembicara yakini terlihat 

menjadi apa yang pendengar akan percayai.  
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2.3.4.6 Counterfactual Presupposition 

Yule (1996: 29) “Indeed, this type of structure creates a counterfactual 

presupposition, meaning that what is presupposed is not only not true, but is 

opposite of what is true, or „contrary to facts‟.” Maksudnya bahwa apa yang 

diduga bukan hanya tidak benar, tetapi kebalikan dari kenyataan itu atau 

berlawanan dengan kenyatan. Presuposisi ini diinformasikan ke dalam kalusa „if‟ 

yang bukan kenyataan pada saat ungkapan itu.  

Contohnya: 

(12) a. If you were my friend, you would have helped me.  (>>You are not my 

friend) 

b. If I weren‟t ill, I would have gone to school.   (>>I am ill) 

Menurut saeed (1997:104) “Speaker can, for example, hypothesize 

situations different from reality, as in counterfactuals.” Maksudnya yakni penutur 

bisa, sebagai contoh, melakukan hipotesa situasi yang berbeda dari kenyataan, 

seperti dalam counterfactual. 

Dari ke-enam tipe presuposisi yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

hanya akan menganalisis tiga tipe yaitu tipe presuposisi existential, factive dan 

structural. Hal ini dikarenakan agar tidak terlalu meluasnya objek penelitian 

penulis. 

 

2.3.5 Projection Problem 

Dalam melakukan penentuan presuposisi dapat ditemukan kendala yang 

disebut sebagai Projection Problem. Kendala ini dihadapi ketika kalimat tersebut 
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berbentuk kalimat yang kompleks. Untuk itu dibawah ini dipaparkan penjelasan 

mengenai teori-teori projection problem.   

Akhir-akhir ini, projection problem banyak di ungkapkan oleh beberapa 

para ahli linguis dan juga menjadi bahan yang banyak diteliti. Adapun definisi 

atau pun penjelasan yang terkait mengenai hal tersebut seperti berikut: Menurut 

Langendoen & Savin 1971 (Dalam jurnal Simons, 2010: 10) “projection problem 

as the question of how the presupposition and assertion of a complex sentence are 

related to the presuppositions and assertions of the clauses it contains.”  

Maksudnya projection problem dikarakteristikan sebagai pertanyaan bagaimana 

presuposisi dan pernyataan pada kalimat yang komplek yang dihubungkan kepada 

presuposisi dan pernyataan dari klausa yang terkandung. Hal ini juga ternyata 

ditekankan oleh Yule (1996: 30) “that the meaning of whole sentence is a 

combination of the meaning of its parts. However, the meaning of some 

presuppositions (as ‟part‟) doesn‟t survive to become the meaning of some 

complex sentence (as „whole‟). This is known as the projection problem.”  Ia 

menjelaskan bahwa makna dari seluruh kalimat adalah sebuah kombinasi dari 

sebagian makna. Walaupun makna dari beberapa presuposisi (seperti „bagian‟) 

tidak bertahan untuk menjadi makna dari beberapa kalimat yang kompleks 

(seperti „keseluruhan‟). Hal ini dikenal sebagai Projection problem. Namun 

berbeda halnya dengan Saeed (1996: 100) “Contextual feature is traditionally 

called the projection problem and is discussed in Gazdar (1979) and Levinson 

(1983). Sometimes the presupposition Produced by a simple clause does not 

survive when the clause is incorporated into a complex sentence.” Maksudnya 

bahwa ciri kontekstual yang umumnya disebut projection problem oleh sebuah 
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klausa sederhana yang tidak bertahan ketika klausa itu disatukan kedalam sebuah 

kalimat yang rumit. Seperti pada contoh: Yule (1996: 31) 

(13) a. Nobody relized that Kelly was ill.  (=p) 

b. Kelly was ill    (=q) 

c. p>>q (pada hal ini, si pembicara mengungkapkan [13.a] 

mengisyaratkan [13.b]) 

d. I imagined that Kelly was ill  (=r, r adalah kalimat lain selain p 

yang akan dibuat presuposisinya) 

e. Kelly was not ill.      (=Not q) 

f. r >> Not q  (si pembicara mengungkapkan [13.d] mengisyaratkan 

[13.e], berlainan dengan [13.b].) 

g. I imagined that Kelly was ill and nobody realized that she was ill. (=r &    

p) 

h. r & p >> Not q (pada poin ini, setelah mengkombinasikan r & p, 

presuposisi q tidak dapat lebih jauh diasumsikan menjadi kebenaran.) 

Projection problem dapat meninggalkan informasi presuposisi yang 

tidak dapat bertahan pada kalimat kompleks sehingga umumnya diasosiasikan 

dengan unsur pokok klausa mereka. Sehingga projection problem hanya akan 

terjadi pada kalimat yang kompleks. Namun kalimat kompleks ini sangat jarang 

ditemukan pada tagline iklan. Hal ini dikarenakan prinsif penyampaian pesan dan 

informasi pada tagline atau slogan itu sendiri yang ringkas dan jelas.  

 

2.4 Iklan 

Dikarenakan data-data yang diteliti pada Bab III didapat dari beberapa 

tagline iklan film yang tayang pada tahun 2012 maka akan dijelaskan pula 
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mengenai hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut. Iklan merupakan sebuah 

media informasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan kebutuhan membeli 

atau menjual berbagai produk barang dan jasa. Proses perkembangan yang tak 

henti-henti di institusi periklanan dalam mewakili berbagai produk barang, jasa, 

pasokan dan bentuk-bentuk pasokan yang baru diiringi dengan media dan teknik 

baru guna mengkomunikasikan perubahan situasi. Seiring kehidupan dunia yang 

semakin modern ini, iklan dipandang sebagai media informasi yang penting 

karena tanpa iklan para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual 

barangnya, disamping itu para pembeli tidak akan memiliki informasi yang 

memadai mengenai produk-produk barang dan jasa yang tersedia dipasar. Hal ini 

seperti yang di ungkapkan oleh Wells (2003:1)”advertising is paid non-personal 

communication from an identified sponsor using mass media to persuade or 

influence an audience” maksudnya komunikasi periklanan diberikan bukan untuk 

perorangan melainkan dari sebuah penyokong terkenal yang menggunakan media 

masa untuk membujuk atau mempengaruhi seorang penonton atau pun pendengar. 

Kemudian Duncan juga mengungkapkan hal yang serupa (2005:9) “Advertising is 

non-personal, paid announcement by an idenfitied sponsor”. Maksudnya adalah 

periklanan bukan perorangan, pengumuman dibayar oleh sebuah penyokong yang 

terkenal.  

Setiap iklan adalah sebuah pesan yang memuat informasi produk barang, 

atau pun jasa. Agar menarik dan memenangkan perhatian konsumen maka 

kreativitas dalam berbahasa juga sangat diperlukan. hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh St. John (1994:43) “The language used in advertisements is 

very carefully chosen to have special effects. The words will create image as well 

as convey information and often there will be more than one meaning to some 
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expressions”. Artinya bahwa bahasa digunakan dalam periklanan dipilih dengan 

sangat hati-hati agar menimbulkan efek-efek khusus. Kata-kata akan menciptakan 

citra sebaik informasi yang terkandung dan biasanya akan menjadi ada lebih dari 

satu pemahaman makna untuk beberapa ekspresi. 

 

2.4.1 Jenis-jenis Iklan 

Setiap individu mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda-beda 

oleh sebab itu periklanan melayani banyak tujuan dan banyak pula pemakianya, 

mulai dari perorangan yang memasang iklan mini di surat kabar atau pun dunia 

maya, hingga perusahaan besar yang memanfaatkan jaringan televisi untuk 

mempromosikan produk-produknya kepada jutaan pemirsa. Saat ini 

perkembangan teknologi informasi yang semakin mudah diakses maka 

menjadikan setiap orang dapat dengan mudah memasang iklan diberbagai media 

sehingga iklan-iklan tersebut dapat menjangkau setiap orang. Perusahaan penerbit 

surat kabar atau pun stasiun televisi yang paling besar sekalipun membutuhkan 

pemasukan yang bersumber dari iklan. Menutut Jefkins (1994:39) 

mengungkapkan bahwa secara garis besar, iklan dapat digolongkan menjadi tujuh 

kategori pokok yakni: 

1. Iklan Konsumen (Consumer Advertising) 

Pada umumnya, terdapat dua macam barang yang umum dibeli oleh 

masyarakat yaitu barang konsumen (consumer goods) seperti bahan 

makanan, shampoo, sabun dan lain sebagainya. Serta barang tahan lama 

(durable goods), misalnya bangunan tempat tinggal, mobil, perhiasan, dan 

sebaginya.  

2. Iklan Antarbisnis (Business-to-business advertising) 
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Kegunaan iklan ini adalah untuk mempromosikan barang-barang dan jasa 

non-konsumen. Artinya baik pemasang maupun sasaran iklan sama-sama 

perusahaan. Produk yang diiklankan adalah barang antara yang harus 

diolah atau menjadi unsur produksi termasuk bahan-bahan mentah, 

komponen, suku cadang dan asesori-asesori. 

3. Iklan Perdagangan (Trade Advertising) 

Iklan ini khusus ditujukan kepada distributor, para agen, 

eksportir/importer, dan para pedagang besar dan kecil. Barang-barang 

yang diiklankan itu adalah barang-barang untuk dijual kembali. 

4. Iklan Eceran (Retail Advertising) 

Jenis iklan ini memiliki karakteristik atau sifat-sifatnya berada diantara 

iklan perdagangan dan iklan barang konsumen. Contoh yang paling 

mencolok adalah iklan-iklan yang dilancarkan oleh pasar swalayan atau 

pun toko-toko serba ada berukuran besar. Iklan ini dibuat dan 

disebarluaskan oleh pemasok atau perusahaan/pabrik pembuat produk dan 

iklan itu biasanaya ditempatkan disemua lokasi yang menjual prosuk tadi 

kepada konsumen. 

5. Iklan Keuangan (Financial Advertising) 

Iklan keuangan dapat meliputi iklan-iklan untuk bank, jasa, tabungan, 

asuransi, dan investasi.  

6. Iklan Bersama (Cooperative Advertising) 

Dimana sejumlah perusahaan sejenis membuat rancangan iklan bersama 

seperti yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pembuat gelas 

yang disebut kerjasama iklan secara horizontal. 

7. Iklan Rekruitment (Recruitment Advertising) 
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Iklan ini bertujuan merekrut calon pegawai (seperti anggota polisi, 

angkatan bersenjata, perusahaan swasta, dan badan-badan umum lainnya) 

dan bentuknya antara lain iklan kolom yang menjanjikan kerahasiaan 

pelamar atau iklan selebaran biasa. 

Namun berbeda halnya yang di utarakan oleh menurut R. Widyatama bahwa 

Adapun beberapa jenis iklan yang dilihat dari isi pesan yang dikandungnya 

sebagai berikut:  

a. Iklan Politik misalnya tentang partai politik, pemilihan umum, dan 

sebagainya. 

b. Iklan Pendidikan misalnya beasiswa, penerimaan mahasiswa baru, wisuda, 

kursus, dan sebagainya. 

c. Iklan Kesehatan misalnya pengobatan alternatif, obat-obatan, rumah sakit 

dan fasilitasnya, alat-alat kedokteran, dan lain sebagainya. 

d. Iklan Kecantikan dan Perawatan Tubuh misalnya tentang kosmetika, 

pemutih kulit, pasta gigi, shampoo, sabun mandi, dan sebagainya. 

e. Iklan pariwisata, misalnya memperkenalkan tempat-tempat rekreasi 

keluarga, ekspose keindahan wilayah tertentu, tawaran perjalanan wisata, 

dan sebagainya. 

f. Iklan Hiburan misalnya pertunjukan sirkus, drama/teater, opera, konser, 

program siaran hiburan, iklan parodi, dan iklan film yang akan menjadi 

sumber data bagi penelitian ini. 

g. Iklan Olah Raga misalnya pertanding sepakbola, volli, tinju, catur, basket, 

bulu tangkis, tenis dan lain sebagainya. 

h. Iklan Hukum misalnya iklan bantahan, peringatan akan hak cipta, 

pemanggilan dan lain sebagainya. 
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i. Iklan lowongan pekerjaan misalnya info kesempatan untuk bekerja, 

recruitment tentara, dan sebagainya. 

j. Iklan duka cita, iklan yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

duka cita/musibah atau kesedihan. 

k. Iklan Perkawinan misalnya pemberitahuan telah, tawaran paket pernikahan 

dan sebagainya. 

l. Iklan minuman dan makanan misalnya iklan roti, mie instan, susu, air 

minum dalam kemasan, the, kopi, coklat, permen, dan lain sebagainya. 

m. Iklan Otomotif, misalnya iklan mobil, sepeda motor, mesin-mesin 

indrustri, ban kendaraan, bengkel/ servis kendaraan, dan lain sebagainya. 

n. Iklan Lingkungan Hidup misalnya kelestarian hutan, pencegahan 

pencemaran lingkungan, pemakaian air tanah, dan lain sebagainya. 

o. Iklan media yaitu mengenai media itu sendiri. 

 

2.4.2 Tagline 

Iklan dan tagline memiliki keterkaitan dalam mempromosikan sebuah 

produk. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai teori-teori tagline sebagai bagian 

penting dalam memasarkan sebuah produk. 

Salah satu cara agar konsumen lebih mengingat dan mempermudah 

menjual suatu produk atau brand, periklanan biasanya menggunakan Tagline atau 

slogan. Menurut dunia periklanan, tagline atau pun slogan memiliki kegunaan 

yang sama yaitu sebagai penanda, atau pun tema iklan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Nuradi, dkk. (1996:56) “Tagline ialah kalimat singkat sebagai penutup teks 

inti yang menyimpulkan secara singkat tujuan komunikasi suatu iklan.” Hal ini 

juga dikemukakan oleh Arnold, dkk (2009:50) “Taglines and Slogans are short 
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phrases that convey important idea to costomers.” Maksudnya bahwa Tagline-

tagline dan slogan-slogan adalah frasa singkat yang menyampaikan ide penting 

kepada konsumen.  

Kalimat yang ada pada tagline biasanya lebih ringkas, jelas dan memiliki 

pesan yang kuat, Serta terletak disamping logo atau nama produknya. Sehingga 

tak heran sebagian besar periklanan menggunakan tagline atau pun slogan sebagai 

alat memikat konsumennya. Pada kenyataanya, tidak hanya iklan produk barang 

dan jasa saja yang disertai tagline, namun sebuah film pun dapat memiliki tagline. 

 

2.4.2.1 Tagline Film 

Tagline film atau yang sering disebut movie tagline dapat memberikan 

identitas film yang akan ditayangkan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Great 

Film Tagline 

 

“Taglines (often called slogans) are catchy, enticing short phrases used 

by marketers and film studios to advertise and sell a movie (create 

"buzz"), and to sum up the plot, tone or themes of a film. Many films 

have multiple taglines. Composing ad copy for posters and trailers is 

generally the first step in marketing a film and setting a strategic 

direction for the product.” http://www.filmsite.org/taglines.html 
 

Maksudnya bahwa tagline (biasa disebut slogan) mudah diingat, pembujukan 

frasa singkat digunakan oleh para pemasar dan studio film untuk mengiklankan 

dan menjual sebuah film bioskop (menciptakan desas-desus), dan untuk 

menyimpulkan alur atau tema dari sebuah film. Banyak film yang memiliki 

tagline ganda. penyusunan salinan iklan untuk poster dan cuplikan film secara 

umum adalah langkah pertama dalam pemasaran sebuah film dan pengaturan 

http://www.filmsite.org/taglines.html
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sebuah strategi arahan untuk produk tersebut. berbeda halnya yang diutarakan 

oleh Cettl (2010: 16)”Tagline is something which is often deliberated over with 

some due concern and forethought: how to encapsulate the film in a way which 

also suggests the demands of highly energized filmmaking.” Maksudnya bahwa 

tagline adalah sesuatu yang biasanya lebih sering dibahas dengan beberapa 

perhatian dan pemikiran yang sesuai: bagaimana cara merangkum film yang juga 

menimbulkan permintaan yang lebih berenergi dalam pembuatan film.   

Movie tagline letaknya berdampingan dengan judul film biasanya tagline 

film berbentuk frasa atau kalimat pendek yang dapat menyampaikan pesan atau 

maksud dari film sehingga memunculkan daya tarik bagi penonton atau 

audiencenya. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Cone (2008:110) “A movie 

Tagline must make moviegoers want to get the whole story. It should grab 

attention by saying something provocative or suggestive.” Maksudnya adalah 

sebuah tagline film harus membuat para penonton bioskop ingin memperoleh 

cerita keseluruhan. Tagline Itu harus menarik perhatian dengan mengungkapkan 

sesuatu yang provokatif dan sugestif.   

Selain itu tagline film juga merupakan metode untuk meringkas tema 

utama dari film tersebut. seperti yang di ungkapkan oleh Celt (2010:20) “A 

tagline to a movie may seek to play on some aspect of either the film‟s title or its 

plot. In this way tagline is relevant to the movie in design but in details features 

an aspect just out of ordinary enough, ironic enough to draw attention to itself.”  

Maksudnya bahwa sebuah tagline untuk film mungkin mencoba untuk memainkan 

beberapa aspek baik dari judul film atau alur ceritanya. Dengan cara ini tagline 

bertalian dengan film yang didesain tetapi dalam rincian fitur-fitur sebuah aspek 

yang keluar dari biasanya cukup lumrah, cukup ironi untuk menarik perhatian diri 
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sendiri. Pengungkapan tagline dalam film dapat berbentuk frasa, kalimat 

sederhana atau pun kalimat majemuk.  

(14) Contohnya sebagai berikut: 

a. Tagline berbentuk frasa 

Back for war (The expendable 2) 

Believe the impossible. The discover the incredible (Journey 2: The 

Mysterious Island) 

Fight. Dream. Hope. Love. (Les Miserables) 

b. Tagline berbentuk kalimat sederhana ini yang akan menjadi bahan 

penelitian di dalam bab tiga. 

Evil goes global (Resident evil) 

Friendship doesn‟t have an off switch (Robot and Frank) 

They have one shot to get back home (Madagascar 3) 

c. Tagline berbentuk kalimat majemuk atau compound sentence 

A comedy for anyone who‟s ever had a dream. And then jumped out 

a window. (Sleepwalk with Me) 

You never know who will change your life forever (Mamitas) 

 Tagline film seperti di atas dapat ditemukan pada sampul DVD atau poster-poster 

film tertempel di bioskop. Hal ini merupakan strategi produsen untuk menarik 

konsumen agar menonton film tersebut. 


