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ABSTRACT   

 

This study aims to identify the type of speech acts and describe the 

purpose of conversational implicatures that appear in public service 

advertisements BkkbN, and to determine the extent of the success rate or 

effectiveness of BkkbN advertisements in the community. The data were obtained 

using the simak method which was elaborated through basic technique in the form 

of tapping technique, to be followed by advanced technique in the form of record 

and record technique. The analytical method used Searle's speech act theory 

(1979) and Grice implicature theory (1975). The findings of the study showed that 

there were implicatures in the form of speech acts regarding representative, 

directive and commisive, by details as follow: representative speech act  with the 

purpose of : (A) notify, (b) declare, (c) give reasons, (d) refuse to explain, (e) 

acknowledge, (f) denounces rejection. The directive speech act was purposing to 

command. The commissive speech acts was intending to threaten and promise. 

The effectiveness of ILM BkkbN for 2010-2014 period was considered successful 

because it was likely to be stable at 60% and above. The success or effectiveness 

of ILM BkkbN was shown by the amount indicated by the Susenas graph, which 

was characterized by the dominance of the use of violations of the principle of 

maxim quantity cooperation, in the delivery of the speech purposein advertising, 

as a media which was  used to connect the government, especially BkkbN and the 

community.    

    

 

Keywords: Type of Speech Acts and Conversational Implicatures   
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INTISARI  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan jenis tindak tutur dan 

mendeskripsikan maksud implikatur percakapan yang muncul dalam iklan 

layanan masyarakat BkkbN, serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan atau kefektivitasan iklan BkkbN di masyarakat. Data diperoleh 

menggunakan metode simak yang dijabarkan melalui teknik dasar berupa teknik 

sadap, untuk kemudian dilanjutkan dengan teknik lanjutan berupa teknik rekam 

dan catat. Metode analisis yang digunakan, memanfaatkan teori tindak tutur 

Searle (1979) dan teori implikatur Grice (1975).Temuan analisis dalam penelitian 

ini, terdapat implikatur dalam bentuk tindak tutur representatif, direktif dan 

komisif, dengan rinciannya sebagai berikut : tindak tutur representatif dengan 

maksud untuk : (a) memberitahukan, (b) menyatakan, (c) memberikan alasan, (d) 

menolak menjelaskan, (e) mengakui, (f) menyatakan penolakan. Tindak tutur 

direktif dengan maksud untuk : memerintahkan dan tindak tutur komisif dengan 

maksud untuk : mengancam dan berjanji. Keefektivitasan ILM BkkbN periode 

tahun 2010-2014 dinilai berhasil karena cenderung stabil pada angka 60% ke atas. 

Keberhasilan atau efektivitas ILM BkkbN diperlihatkan melalui ukuran yang 

ditunjukan oleh grafik Susenas,yang ditandai dengan didominasinya pemakaian 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas, di dalam penyampaian maksud 

tuturan dalam iklan, sebagai media yang digunakan untuk menjembatani antara 

pemerintah khususnya BkkbNdengan masyarakat.    

     

 

 

Kata Kunci : Jenis Tindak Tutur dan Implikatur Percakapan.             
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi memiliki tujuan untuk menyampaikan ide dan gagasan, 

bertukar pikiran serta menyampaikan maksud, antar individu satu dengan individu 

lainnya yang disampaikan melalui bahasa. Kridalaksana berpendapat dalam Chaer 

yang menyatakan bahwa, bahasa memegang peranan terpenting yang digunakan 

manusia untuk menjembatani proses terjadinya komunikasi, baik bahasa secara 

tulis maupun lisan (2003:32). 

Proses komunikasi dibagi menjadi dua bentuk di dalam penyampaiannya, 

yakni: komunikasi secara langsung yakni komunikasi yang disampaikan dengan 

lisan atau yang dihasilkan melalui alat vokal, dan komunikasi yang bersifat tidak 

langsung atau dalam bentuk tulisan.Jika pada zaman dahulu, komunikasi baik 

secara lisan maupun tulisan yangpenyampaiannya hanya terbatas pada jarak dan 

waktu, kini seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan 

teknologi, proses komunikasi memiliki cara tersendiri untuk dapat menyampaikan 

maksud. Proses komunikasi yang disampaikan melalui berbagai bentuk fitur 

teknologi, membuat daya jangkau penyampaian maksud yang kepada khalayak 

umum dapat lebih luas, dan tentunya tidak lagi menjadikan jarak dan waktu 

sebagai kendala. 
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Teknologi memiliki berbagai wujud, salah satunya adalah media masa 

yang digunakan dengan tujuan untuk penyampaian maksuddi dalam 

berkomunikasi. Media masa terbagi menjadi dua, yakni : media masa cetak dan 

media masa elektronik. Penyampaian maksud dalam media masa kini tidak lagi 

semata-mata hanya untuk menyampaikan informasi saja, melainkan juga 

berfungsi untuk memasarkan serta mensugesti atau yang biasa dikenal dengan 

istilah iklan (advertising). Lupiyadi menyatakan bahwa periklanan adalah salah 

satu bentuk dari komunikasi yang bersifat impersonal (Impersonal 

Communication) yang digunakan perusahaan dengan tujuan untuk 

mempromosikan barang atau jasa, kepada calon konsumennya (2006). 

Iklan atau Advertising memiliki arti sebagai penyampaian pikiran kepada 

orang lain yang bahasanya bersifat persuasif atau memiliki daya untuk 

mempengaruhi. Senada dengan pendapat di atas, Klepper (1995:14) memperkuat 

pernyataannya dengan penjelasannya tentang asal-usul kata iklan (Advertising) 

yakni sebuah kata dari bahasa Latin yang terdiri dari kata and-vere yang memiliki 

arti sebagai penyampaian pikiran dan gagasan kepeda orang lain  

Iklan dibagi menjadi dua, yakni : iklan yang bersifat komersial  (profit) 

dan nonkomersial (nonprofit). Lee (2007) berpendapat dalam bukunya yang 

berjudul Prinsip-prinsip Pokok Periklanan dalam Perspektif Global, 

mendefinisikan periklanan sebagai suatu komunikasi yang bersifat komersial dan 

nonkomersial tentang organisasi atau produk-produk yang disampaikan kepada 

khalayak umum melalui media yang bersifat masal, seperti media elektonik dan 

media cetak.  
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Iklan komersial (profit) dan nonkomersial (nonprofit) memiliki tujuan 

yang berbeda. Iklan komersial (profit) adalah iklan yang memiliki tujuan utama 

untuk niaga atau berdagang dan mengambil keuntungan yang bersifat material, 

seperti pada iklan pemasaran suatu produk dll. Berbeda dengan iklan yang bersifat 

nonkomersial (nonprofit), iklan yang bersifat nonkomersial (nonprofit) memiliki 

tujuan tidak untuk niaga tapi lebih kepada himbauan dan bersifat mengutamakan 

kesejahteraan sosial seperti pada iklan layanan masyarakat. Liliweri berpendapat 

bahwa iklan layanan masyarakat adalah iklan nonprofit yang tidak mencari 

keuntungan dari pemasangan iklan (1992:31).  

Penggunaan bahasa pada iklan cenderung lebih bersifat persuasif dan 

pemakaian bahasa yang bersifat lugas, dikarenakan semakin menarik tuturan 

maka daya kreativitas yang muncul akan semakin tampak. Daya kreativitas yang 

muncul didukung dari beberapa aspek yang dapat diterima secara visual, seperti 

penyampaian makna tuturan yang semakin diperjelas dengan intonasi, didukung 

dengan musik dan gerak tubuh, sehingga iklan pada media elektronik cenderung 

sangat persuasif dan menarik. Cara tersebut memungkinkan penyampaian maksud 

dapat dengan mudah tersampaikan kepada khalayak umum dan tentunya akan 

lebih menarik. Aspek-aspek ini lah yang tidak didapatkan di dalam iklan media 

cetak atau yang bersifat nonvisual. 

Iklan pada media elektronik khususnya pada iklan yang bersifat 

nonkomersial atau layanan masyarakat, memiliki banyak sekali aspek yang turut 

menentukan tingkat keberhasilan penyampaian suatu iklan. Adapun aspek 

terpenting yang memiliki andil besar di dalam menentukan keberhasilan 
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penyampaian maksud iklan adalah tuturan. Penyampaian maksud dalam iklan 

melalui tuturan, tidak hanya bersifat menginformasikan saja, melainkan memiliki 

maksud lain yang ingin disampaikan secara tersirat oleh penutur selaku pembuat 

iklan  yang ditujukan kepada masyarakat luas sebagai sasaran iklan.  

Pemakaian implikatur yang digunakan dalam iklan berperan penting dalam 

mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu iklan, karena setiap individu memiliki 

kemampuan pemahaman yang berbeda-beda, dalam mempersepsikan maksud 

tuturan. Melihat fenomena tersebut maka tidak dapat dipungkiri implikatur 

memegang peranan terpenting di dalamnya, yang khusus dalam penelitian ini 

objek penelitian lebih kepada iklan layanan masyarakat BkkbN. Untuk itu 

implikatur ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang dibahas pada penelitian ini melingkupi sebagai berikut: 

1. Jenis tindak tutur apa saja dan implikatur percakapan yang ditimbulkan 

akibat adanya pelanggaran prinsip kerja sama dalam iklan BkkbN? 

2. Bagaimana keberhasilan penyampaian maksud iklan yang dilihat 

berdasarkan pelanggaran prinsip kerja sama, yang pengukuran efektivitas 

keberhasilan iklan, yang diperlihatkan melalui grafik Susenas pada periode 

2010-2016 ?      
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas , maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi jenis tindak tutur dan mendeskripsikan maksud 

implikatur percakapan yang muncul dalam iklan layanan masyarakat 

BkkbN?   

2. Mendeskripsikan tingkat keberhasilan tuturan iklan BkkbN dalam 

mensugesti masyarakat, melalui penyampaian implikatur dan pelanggaran 

prinsip kerja sama yang terjadi disetiap versi iklan, yang pengukuran 

efektivitas keberhasilan iklan, diperlihatkan melalui grafik Susenas pada 

periode 2010-2016.   

 

1.4Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian yang terkandung dalam penelitian ini melingkupi 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana cara 

mengkaji bahasa iklan yang dianalisis berdasarkan aspek jenis tindak tutur dan 

implikaturnya, serta untuk memperbaharui penelitian-penelitian terdahulu guna 

menambah khasanah ilmu pengetahuan sebagai bahan refensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan, 

untuk BkkbN dalam membuat iklan yang persuasif dan efektif, dengan lebih 

memperhatikan aspek pemilihan tuturan serta implikatur akibat adanya 

pelanggaran prinsip kerja sama di dalam iklan. Penilaian berdasarkan segi tuturan 

di dalam iklan ini, diharapkan mampu menjadi solusi jitu dalam menekan laju 

kelonjakan jumlah angka kelahiran penduduk melalui bentuk iklan.    

 

1.5Ruang Lingkup Penelitian 

 Batasan masalah yang akan di bahas dan dikaji di dalam penelitian ini, 

melingkupi pada permasalahan yang telah sesuaikan dengan objek penelitian 

yakni yang melingkupi maksud implikatur dan mengidentifikasi jenis tindak tutur 

apa saja yang muncul dalam iklan layanan masyarakat BkkbN, untuk kemudian 

dilihat sejauhmana tingkat keberhasilan tuturan iklan BkkbN dalam mensugesti 

masyarakat, melalui penyampaian implikatur dan pelanggaran prinsip kerja sama.  

 

1.6  Definisi Operasional 

 Data dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan beberapa istilah 

penting, yakni : maksim, implikatur, jenis tindak tutur, prinsip kerja sama dan 

iklan. Kesemua istilah tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut : 
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(1) Maksim (maxim atau bidal) adalah penjabaran sub-prinsip dari  

prinsip-prinsip kerja sama, yang berfungsi untuk memperjelas maksud 

yang terkandung dalam prinsip kerja sama.  

(2) Jenis tindak tutur adalah macam-macam tuturan yang dikalasifikasikan 

berdasarkan ciri khas dari tiap-tiap tuturan, yang dibagi menjadi lima 

macam, yakni : tuturan direktif, representatif, komisif, deklarasi dan 

komisif (Searle, 1979).   

(3) Implikatur adalah makna tambahan yang disampaikan penutur, baik 

secara tersirat maupun tersurat yang terjadi akibat adanya pelanggaran 

prinsip kerja sama. 

(4) Iklan adalah bentuk komunikasi yang bersifat persuasif yang 

memegang andil besar dari segi penjualan produk, dengan tujuan untuk 

membujuk, mempengaruhi atau mensugesti khalayak umum.   

 

1.7Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian, difinisi operasioanal, dan  

sistematika penulisan. 

BAB II :  Menjelaskan kajian pustaka dan landasan teori. 

BAB III :  Menjelaskan tentang metode penelitian 
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BAB IV :  Analisis data dan penyajian hasil analis data yang 

melingkupi makna dan peran implikatur pada tuturan iklan 

layanan masyarakat BkkbN. 

BAB V :  Penutup, berisi simpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Pragmatik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang 

berbagai fenomena kebahasaan yang terjadi di masyarakat, dengan menjadikan 

tuturan sebagai pondasi dasar dalam mengkaji dan menelaah maksud dibalik 

tuturan yang disampaikan pada konteks tertentu. Istilah pragmatik muncul 

pertama kali dicetuskan oleh Charles Morris pada tahun 1938, yang membagi 

ilmu tanda menjadi tiga konsep dasar yakni : sintaksis, semantik dan pragmatik. 

 Van Dijk dalam Text and Conteks Prgamatics (1977) menyatakan bahwa 

“ Pragmatics would have the task of studying the relationships between signs and 

their user” yang mendifinisikan pragmatik sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang bahasa dan pemakainya, dan mengetahui makna dari tuturan yang 

disampaikan oleh mitra tuturnya. 

 Kridalaksana mendefinisikan pragmatik sebagai syarat-syarat yang 

mempertimbangkan akibat dari keserasian pemakaian bahasa yang digunakan di 

dalam sebuah proses komunikasi. Aspek-aspek yang mempengaruhi pemakaian 

bahasa berupa konteks yang berasal dari luar bahasa yang memberikan 

sumbangan kepada makna sebuah ujaran (1993:177). Senada dengan pendapat 

Kridalaksana, Purwo mendefinisikan pragmatik sebagai ilmu yang menalaah 

tentang makna sebuah uturan yang terikat pada konteks tuturan tersebut 
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(1990:16). Levinson dalam pragmatics mengatakan bahwa ruang lingkup kajian 

ilmu pragmatik melingkupi deiksis, implikatur percakapan, peranggapan, tindak 

tutur dan struktur situasi percakapan (1983:27). Definisi kelima kajian pragmatik 

menurut Suyono (1990:11) meliputi :  

1) Deiksis adalah kajian pragmatik yang berhubungan pada referen dalam 

tuturan, yang dimana referennya dapat berganti tergantung penutur, lawan 

tutur serta waktu diucapakannya sebuah tuturan.  

2) Implikatur percakapan yakni kajian yang lebih menetapkan pada 

maksud dibalik tuturan sesuai dengan konteks percakapan yang terjadi. 

 3) Peranggapan adalah pengetahuan yang turut menjadi dasar yang 

melatar belakangi dari penutur dalam melakukan tindakan yang memiliki 

makna yang dapat diterima kebenarannya oleh lawan tuturnya.  

4) tindak tutur adalah sebuah tindakan yang disampaikan melalui tuturan 

yang terdiri atas lokusi, ilokusi, dan perlokusi. 

 5) struktur percakapan yakni kajian dalam pragmatik yang membahas 

tentang peristiwa berbahasa secara langsung (dalam bentuk lisan) dengan 

mengutamakan prinsip kerjasama serta sopan santun dalam sebuah 

tuturan. 

  

  Implikatur sebagai proposisi yang diimplikasikan dalam sebuah tuturan 

yang bukan merupakan bagian dari tuturan bersangkutan, pernyataan tersebut 

disampaiakan oleh Grice dalam Logic and Conversation (1975). Terkait dengan 

pendapat tersebut Wijana berpendapat, dikarenakan implikatur bukan merupakan 

bagian dari tuturan yang mengimplikasikannya, maka dapat dikatakan bahwa 

hubungan kedua proposisi tersebut bukan merupakan hubungan yang sifatnya 

mutlak (1996:38). 

 Penelitian ini menggunakan teori tindak tutur yang dicetuskan oleh Searle 

(1979) yang membagi tindak tutur menjadi lima jenis, yakni: 1) representatif 

(asertif), 2) direktif, 3) komisif, 4) ekspresif, dan 5) deklaratif, serta menggunakan 
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prinsip kerja sama yang dicetuskan oleh Grice (1975), yang terdiri atas empat 

maksim, diantaranya: 1) maksim kuantitas, 2) kualitas, 3) hubungan dan 4) 

maksim cara. Teori tindak tutur Searle (1979) digunakan untuk mengetahui tindak 

tutur apa saja, yang terdapat di dalam iklan layanan masyarakat BkkbN, 

sedangkan untuk menganalisa implikatur sebagai akibat dari pelanggaran prinsip 

kerja sama dalam iklan, teori yang digunakan adalah teori prinsip kerja sama 

Grice (1975).            

Perkembangan ilmu pragmatik dewasa ini kian lama, semakin menunjukan 

eksistensinya di dunia pendidikan. Hal ini terbukti dengan semakin banyak 

munculnya berbagai macam penelitian-penelitian baru, yang objek penelitian 

mengkaji tentang implikatur percakapan dan tindak tutur. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini,sebagai berikut : penelitian 

yang dilakukan oleh 1) Susiloningsih (2001) dalam tesisnya “Jenis dan Fungsi 

Tindak Tutur Direktif Wacana Kuis di Televisi, 2) Arifianti (2007) dalam tesisnya 

“Jenis Tuturan, Implikatur, dan Kesantunan dalam Wacana Rubrik Konsultasi 

Seks dan Kejiwaan pada Tabloid Nyata Edisi Maret s/d Agustus 2006”, 3) Hadiati 

(2007) dalam tesisnya “Tindak Tutur dan Implikatur Percakapan Tokoh wanita 

dan Tokoh Laki-laki dalam Film The Sound of Music”, 4) Novianti (2008) dalam 

tesisnya “Tindak Tutur Direktif dalam Bahasa Melayu Dialek Sambas”, 5) 

Nasution (2009) dalam tesisnya “Implikatur Percakapan dalam Acara Debat 

Kandidat Calon Kepala Daerah DKI Jakarta”. 6) Purnami (2011) 

dalampenelitiannya “Implikatur Percakapan dalam Naskah Drama Gong Gusti 

Ayu Klatir Karya A.A Wiyat S.Ardhi”. 7) Puspita (2012) Jurnal penelitian 
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“Tindak Tutur dan Fungsi Tuturan Ekspresif dalam Acara Galau Nite di Metro 

TV: Suatu Kajian Pragmatik. 8) Shalimah (2013) “ implikatur percakapan radio: 

Studi Kasus Acara Hot Request Radio Geronimo Yogyakarta. 9) Gusnawaty 

(2014) dalam tesisnya “ Wujud Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Makna 

Implikatur Percakapan dalam Wacana Humor „Epenkah‟ Masyarakat Meraue 

Papua: Tinjauan Pragmatik” dan 10) Afifah (2016) dalam tesisnya “Prinsip Kerja 

Sama, Implikatur, dan Daya Pragmatik dalam Acara Tatap Mata di Trans7”.  

Penelitian yang dilakukan oleh Susiloningsih (2001) dalam tesisnya “Jenis 

dan Fungsi Tindak Tutur Direktif Wacana Kuis di Televisi”, diitemukan sebanyak 

tujuh subjenis tindak tutur representatif, yang terdiri atas subjenis: menyuruh, 

meminta, memohon, mengajak, menyarankan, mendesak, dan memberi aba-aba 

yang antara jenis dan fungsi tindak tutur direktif ada keselarasan. 

Arifianti (2007) melakukan penelitian untuk tesisnya yang berjudul“ Jenis 

Tuturan, Implikatur, dan Kesantunan dalam Wacana Rubrik Konsultasi Seks dan 

Kejiwaan pada Tabloid Nyata Edisi Maret s/d Agustus 2006” . Hasil penelitian 

yang ditemukan terdapat tiga aspek, yang melingkupi: 1) jenis-jenis tindak tutur 

yang digunakan : tindak tutur representatif, isbati, ekspresif, dan  komisif, 2) 

adanya implikatur dalam wacana, 3) serta kajian kesantuan yang terdiri atas empat 

maksim yakni:relevansi, kuantitas, kualitas, dan maksim pelaksanaan. 

Hadiati (2007) meneliti mengenai “Tindak Tutur dan Implikatur Percakapan 

Tokoh wanita dan Tokoh Laki-laki dalam Film The Sound of Music”. Hasil 

penelitian ditemukan adanya implikatur percakapan yang timbul akibat adanya 

pelanggaran maksim serta adanya perbedaan tuturan antara tokoh perempuan dan 
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tokoh laki-laki. Implikatur yang timbul melingkupi empat jenis implikatur yakni: 

1) implikatur representatif dengan tujuan untuk  melaporkan, memberitahukan, 

menolak, melindungi, dan berpura-pura, 2) implikatur direktif dengan tujuan 

untuk memerintah, menasehati, mengusir, mengingatkan, dan merayu, 3) 

implikatur komisif dengan tujuan untuk merahasiakan, menutupi kesalahan, 

melindungi, menerima tawaran dan menjebak, 4) implikatur ekspresif dengan 

tujuan untuk menyalahkan, menghibur, mengolok-olok, dan menenangkan hati. 

Selain itu berdasarkan perbedaan tuturan antara tokoh pria dan wanita adalah pada 

tuturan wanita pertanyaan yang dipergunakan berfungsi untuk epistemik,fasilitatif 

dan memperhalus.Sedangkan pada tuturan laki-laki pertanyaan lebih berfungsi 

sebagai tantangan. 

Novianti (2008) melakukan penelitian tentang “Tindak Tutur Direktif dalam 

Bahasa Melayu Dialek Sambas”. Hasil penelitian ditemukan bahwa tindak tutur 

direktif dalam bahasa Melayu dialek Sambas berkontruksi imperatif, deklaratif 

dan interogatif dengan wujud tuturan yang mengandung sembilan makna yang 

melingkupi : tuturan perintah, suruhan, permohonan, atau harapan, ajakan, 

larangan, pembiaran, permintaan, anjuran. Tuturan imperatif memiliki nilai 

kelangsungan yang lebih tinggi jika dibanding dengan tuturan yang berkontruksi 

deklaratif dan interogatif. Hal ini menyebabkan tuturan berkontruksi deklaratif 

dan interogatif, memiliki nilai kesamaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

tuturan yang berkonstruksi imperatif. 

Nasution (2009) meneliti tentang “Implikatur Percakapan dalam Acara Debat 

Kandidat Calon Kepala Daerah DKI Jakarta”, menemukan Pelanggaran prinsip   
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kerja sama yang terdiri atas empat maksim, yang meliputi : pelanggaran maksim 

kualitas dalam bentuk memberikan jawaban yang tidak relevan, salah serta kurang 

memiliki bukti, pelanggaran maksim cara dalam bentuk pemberian jawaban yang 

kurang jelas, pelanggaran maksim kuantitas berupa pemberian jawaban yang 

sifatnya sangat panjang dan informatif serta terjadinya pelanggaran maksim 

hubungan. 

Purnami (2011) meneliti tentang “Implikatur Percakapan dalam Naskah 

Drama Gong Gusti Ayu Klatir Karya A.A Wiyat S.Ardhi”, yang dimuat di dalam 

jurnal pendidikan bahasa (Vol.1 No.1.202). Hasil penelitian melingkupi:  

implikatur percakapan dalam naskah drama Gong Gusti Ayu Klatir berfungsi 

direktif, dan asertif, yang penyampaiannya menggunakan tuturan bermodus 

deklaratif dan interogatif. 

Sari (2012) meneliti mengenai“Tindak Tutur dan Fungsi Tuturan Ekspresif 

dalam Acara Galau Nite di Metro TV: Suatu Kajian Pragmatik, ditemukan 

pemakaian jenis tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi dengan fungsi tuturan 

ekspresif yang terdiri dari tuturan ekspresif meminta maaf, berterima kasih, 

mengkritik, menyalahkan, memuji serta menyindir.       

Shalimah (2013) melakukan penelitian mengenai “Implikatur Percakapan 

Radio: Studi Kasus Acara Hot Request Radio Geronimo 

Yogyakarta.”,ditemukanadanya pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama 

karena dipengaruhi oleh adanya faktor budaya, serta impilkatur percakapan 

bersifat konvensioanal. 
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Jumeneng (2014) melakukan penelitian tentang “Wujud Pelanggaran Prinsip 

Kerja Sama dan Makna Implikatur Percakapan dalam Wacana Humor „Epenkah‟ 

Masyarakat Meraue Papua: Tinjauan Pragmatik”. Pada penelitian ini ditemukan 

pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi melingkupi : maksim kualitas, cara, 

kuantitas, dan relevansi, yang intensistas terbesar terjadi pada pelanggaran prinsip 

kerja sama maksim kualitas dan cara.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas,melingkupi pada objek 

penelitian yang berbeda, kajian yang diteliti dan hasil penelitian yang dapat 

digunakan mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kefektivitasan iklan 

BkkbN di masyarakat, yang ditunjukan melalui grafik Susenas, yang hasilnya 

dapat diaplikasikan  atau diterapkan.   

Hasil temuan yang didapat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi pemerintah, khususnya penggunaan  implikatur 

di dalam pembuatan iklan BkkbN kedepannya, agar maksud iklan dapat dengan 

mudah dicerna serta tersampaikan kepada semua lapisan masyarakat dengan 

berbagai latar belakang pendidikan. Sehinggahasil penelitian diharapkan mampu 

menjadi solusi jitu bagi pemerintah di dalam menekan kelonjakan jumlah angka 

kepadatan penduduk. 
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2.2 Kerangka Teoritis 

Dasar teori untuk sebuah penelitian merupakan hal yang sangatlah penting, 

hal ini dikarenakan agar dapat membatasi pembahasan ruang lingkup kajian. Teori 

yang menjadi dasar dari penelitian ini meliputi konsep-konsep: pragmatik, kajian 

pragmatik, tindak tutur, prinsip kerja sama, implikatur, iklan, BkkbN, jenis alat 

kontrasepsi KB, dan Survey Sosial Ekonomi Nasional. 

2.2.1 Pragmatik 

 Pragmatik adalah ilmu yang kajiannya terpusat padakajian ilmu bahasa, 

yang mempelajari makna secara ekternal atau yang ruang lingkup kajiannya hanya 

terpusat pada pembahasan tentang makna suatu tuturan, dengan terikat konteks 

yang disampaikan oleh penutur, untuk kemudian ditafsirkan oleh pendengar  

selaku lawan tutur.  

Pragmatics (Yule,1996) menyatakan bahwa pragmatik adalah studi yang 

mengkaji tentang maksud atau makna tuturan yang disampaikan oleh penutur. 

Yule dalam Rombe (2006: 3-4) membagi pragmatik menjadi empat batasan, 

yakni: a) pragmatik mempelajari tentang maksud penutur, b) pragmatik 

mempelajari tentang makna kontekstual, c) pragmatik mempelajari tentang 

peminimalisiran tindakan melalui tuturan, d) pragmatik mempelajari tentang 

ungkapan jarak hubungan.   

 Purwo (1990:16) mendefinisikan pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa 

yang mengkaji tentang makna dari suatu tuturan yang terikat pada konteks. Selain 

pendapat Purwo tentang mendefinisikan pragmatik, Purwo pun turut pula 
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memaparkan pendapatnya, bahwa memperlakukan bahasa dengan turut 

menjadikan konteks sebagai hal yang dipertimbangkan yang penggunaannya 

terletak pada peristiwa komunikasi adalah salah bentuk memperlakukan bahasa 

secara pragmatik (1990:31). 

 Wijana dalam Dasar-dasar Pragmatik mendefinisikan pragmatik sebagai 

cabang Ilmu bahasa yang kajiannya menelaah makna secara eksternaldan terikat 

dengan konteks, berbeda dengan makna semantik yang menelaah makna secara 

internal dan tidak terikat dengan konteks (1996:2). 

 Rustono berpendapat bahwa pragmatik mengkaji tentang adanya hubungan 

yang bersifat timbal balik antara fungsi dari tuturan beserta bentuk tuturan yang 

dihasilkan (1999:5), keterkaitan atau hubungan yang dimaksud meliputi beberapa 

aspek, yakni:aspek yang mencakup komunikasi dan penggunaan bahasa beserta 

penafsirannya yang saling berkaitan. Satu keterkaitan yang dimaksud adalah di 

dalam sebuah proses komunikasi, manusia selalu mencari cara untuk dapat 

menjembatani maksud yang ingin disampaikan satu individu kepada individu lain. 

Adapun cara untuk menjembatani menyampaikan maksud tersebut melalui media 

bahasa, baik yang sifatnya secara langsung atau dalam bentuk lisan, maupun 

dengan sifatnya yang tidak langsung yakni dalam bentuk tulisan.Definisi 

pragmatik dari beberapa tokoh di atas, kemudian disimpulkan menjadi salah satu 

cabang ilmu bahasa yang khusus menelaah makna secara eksternal dengan 

memperhatikan konteksnya. 
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Penelitian ini mengkhususkan menggunakan objek data berwujud lisan, 

dalam bentuk iklan layanan masyarakat BkkbN sebagai objek utama penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari tuturan antar tokoh dalam 

iklan, yang tentunya terikat dengan konteks peristiwa dan perannya sebagai media 

penyampaian maksud iklan kepada khalayak umum atau masyarakat. 

 Melihat pemaparan di atas maka dapat diketahui, bahwa pragmatik pada 

dasarnya sangat memiliki kaitan yang erat antara komunikasi, bahasa, serta 

konsep dari situasi tutur. Hal ini dikarenakan di dalam suatu proses komunikasi 

secara tidak langsung, konsep dari situasi tutur akan terbentuk melalalui 

pemakaian bahasa yang digunakan di dalam penyampaian maksud tuturan. 

2.2.2 Kajian Pragmatik 

 Suyono membagi kajian pragmatik menjadi  lima, yakni: deiksis, tindak 

tutur, peranggapan, struktur percakapan, dan implikatur. Deiksis adalah kajian 

pragmatik yang referennya dapat berubah-ubah tergantung pada penutur, lawan 

tutur serta waktu terjadinya suatu tuturan. Deiksis berasal dari bahasa Yunani 

deiktikos atau yang berarti “hal penunjukan yang sifatnya secara langsung”, 

dengan fungsi untuk menunjuk serta mempertegas tuturan yang melingkupi orang, 

waktu, tempat, wacana dan sosial. 

 Kajian pragmatik yang kedua adalah tindak tutur. Tindak tutur memiliki 

definisi sebagai daya atau efek dari sebuah tuturan. Hal ini dikarenakan di dalam 

suatu tuturan, penutur tidak hanya menyatakan tentang suatu hal yang 

dimaksudkan saja, melainkan juga memiliki fungsi lain yakni memberikan efek 
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atau pengaruh. Searle dalam Speech Acts: An Essay in The Philosophy of 

Langguage (1969, 23-24) mengemukakan bahwa secara pragmatik sekurang-

kurangnya memiliki tiga jenis tindakan yang pada umumnya dilakukan oleh 

penutur dalam melakukan proses tuturan. Tiga tindakan tersebut melingkupi 

tindak lokusi, ilokusi dan perlokusi. Wijana mendeskripsikan tiga tindakan 

tersebut sebagai berikut : tindak lokusi adalah tindak tutur yang memiliki fungsi 

untuk menyatakan sesuatu. Tindak ilokusi adalah tindakan dalam tuturan yang 

bertujuan untuk menyatakan atau menyampaikan suatu informasi yang pada 

umumnya dipergunakan untuk melakukan suatu hal, dan tindak perlokusi adalah 

tindak tutur yang bertujuan untuk mempengaruhi atau secara tidak langsung 

memberikan efek bagi lawan tuturnya.   

 Kajian pragmatik yang ketiga adalah peranggapan, yang memiliki arti 

pengetahuan yang turut menjadi dasar di dalam melatar belakangi penutur dalam 

melakukan suatu tindakan dan memiliki makna yang dapat diterima kebenarannya 

oleh lawan tutur.   

 Kajian pragmatik yang keempat yakni struktur percakapan. Struktur 

percakapan dapat diartikan sebagai kajian dalam pragmatik yang membahas 

tentang peristiwa berbahasa secara langsung (dalam bentuk lisan) dengan 

mengutamakan prinsip kerjasama serta sopan santun dalam sebuah tuturan.Pada 

umumnya stuktur percakapan ini, mengkhususkan pada prinsip kerja sama dan  

sangat berkaitan dengan implikatur. Yule dalam Pragmatics (1996:60) 

menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan baik oleh penutur maupun lawan 
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tutur pada umumnya saling bekerja sama, dengan tujuan agar komunikasi dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien.  

Prinsip kerja sama dibagi menjadi empat maksim, melingkupi : maksim 

kuantitas atau yang berarti pada maksim ini diharapkan peserta tutur memberikan 

informasi atau jawaban sesuai dengan apa yang diminta atau tidak bersifat 

berlebihan. Maksim Kualitas adalah maksim yang mewajibkan peserta tutur 

memberikan bukti yang memadai atau dapat diterima oleh akal pikiran. Maksim 

Hubungan adalah maksim yang sifatnya relevan atau sesuai dengan apa yang 

dibicarakan dan tentunya sesuai dengan konteks peristiwa tutur. Maksim yang 

terakhir adalah maksim tindakan yakni, sebuah maksim yang memiliki syarat 

ketentuan mengharuskan peserta tutur untuk menghindari ketaksaan atau hal-hal 

yang bersifat ambigu. 

 Kajian paragmatik yang terakhir adalah implikatur, yakni kajian yang 

lebih menetapkan pada maksud dibalik sebuah tuturan, karena adanya tujuan-

tujuan percakapan yang terikat pada konteks percakapan yang terjadi. Grice dalam 

Logic and Conversation (1975) menyatakan bahwa, sebuah tuturan dapat 

mengimplikasi sebuah proposisi yang bukan menjadi bagaian dari tuturan yang 

bersangkutan. Proposisi yang diimpilkasikan itulah yang disebut sebagai 

implikatur. Implikatur dikatakan bukan merupakan suatu bagian dari tuturan, 

dikarenakan hubungan antara keduanya bukan menjadi sesuatu yang memiliki 

konsekuensi yang sifatnya tidak wajib. 
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 Penggambaran diagram kajian pragmatik, dapat digambarkan dengan tabel 

sebagai berikut : 

KAJIAN PRAGMATIK 

(1) Deiksis (2) Tindak 

Tutur 

(3) Peranggapan (4) Struktur 

Percakapan 

(5) 

Implikatur  

 

2.2.3 Tindak Tutur 

Tindak tutur memegang peranan terpenting, serta menjadi kajian dasar dalam 

mengkaji suatu tuturan. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan definisinya bahwa 

pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara 

eksternal, serta bagaimana penggunaannya di dalam berkomunikasi yang 

diwujudkan dalam bentuk tuturan baik secara lisan maupun tulisan. 

 Austin dalam How to Do Things with Word  mencetuskan teori tindak 

tutur karena menurut Austin, saat seseorang bertutur tidak hanya semata-mata 

hanya untuk bertutur, melainkan  juga untuk melakukan tindakan yakni seperti 

pada tuturan :“saya akan memberikan sepuluh pancake, jika wanita itu datang 

besok.”. Pada tuturan tersebut penutur tidak hanya semata-mata hanya bertutur 

saja, namun juga melakukan tindakan bertaruh, tuturan tersebut disebut dengan 

tuturan performatif yang memiliki lawan kata konstatitif, atau tuturan yang dapat 

dinyatakan benar atau salahnya. Austin berpendapat bahwa, dalam tuturan 

terdapat tiga jenis tindakan yakni : (1) tindak lokusi yakni tindak tutur yang 

bertujuan untuk menyatakan sesuatu, (2) tindak ilokusi adalah tindak tutur yang 
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bertujuan untuk menyatakan sesuatu sekaligus untuk melakukan tindakan, (3) 

tindak perlokusi adalah tuturan yang memiliki daya pengaruh untuk melakukan 

sesuatu. 

 Searle (1969) melakukan kritik terhadap teori tindak tutur yang dicetuskan 

oleh Austin. Searle menyatakan tidak sependapatdengan Austin, hal ini 

dikarenakan terlalu timpang tindih dan tidak adanya klasifikasikasi yang bersifat 

konsisten dan jelas. Sehingga Searle mengklasifikasikan tindak tutur menjadi lima 

kelompok yakni: tindak tutur deklarasi, tindak tutur representatif, tindak 

tuturekspresif, tindak tutur direktif dan tindak tutur komisif. Adapun 

pengertiannya adalah sebagai berikut : 

 Tindak tutur deklarasi adalah tindak tutur yang sifatnya mampu merubah 

dunia atau bersifat mengikrarkan. Pada tindak tutur ini, penutur dan konteks 

sangat memegang peranan penting, sebagai contoh  pada tuturan berikut : 

“Sekarang anda adalah sepasang suami istri”. Pada tuturan tersebut mengandung 

tuturan deklarasi yang sifatnyadapat mengubah dunia, yakni menyatakan bahwa 

lawan tutur yang awalnya berstatus bukan suami-istri, dalam konteks yang 

menyatakan pernikahan, maka dengan tuturan tersebut mampu mengubah status 

lawan tutur menjadi status yang berbeda, yakni telah berstatus suami-istri.Hal 

inilah yang dimaksudkan mampu merubah dunia, melalui tuturan dapat merubah 

nasib akan kehidupannya, yang pada contoh tuturan di atas, tuturan disampaikan 

bersifat langsung. 
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 Tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang bersifat fakta dan 

diyakini kebenarannya. Pada umumnya pernyataan tentang fakta berisi akan 

penegasan, kesimpulan serta pendeskripsian tentang hal-hal yang digambarkan, 

seperti contoh pernyataan bahwa bumi memiliki bentuk yang bulat. Pada tuturan 

yang bersifat representatif, tuturan disampaikan dengan mempertimbangkan fakta-

fakta, serta mencocokan dengan kepercayaannya yang diyakini kebenarannya. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tindak tutur representatif 

berkaitan dengan kepercayaan yang diyakini kebenarannya. 

 Tindak tutur ekspresif ialah jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu 

yang dirasakan oleh penutur. Pada dasarnya pernyataan bersifat psikologis, seperti 

pernyataan kegembiraan, kesedihan, kekecewaan, kebencian dll. Seperti pada 

contoh tuturan saya sangat merasa menyesal akan kejadian tersebut, tuturan 

tersebut menyatakan akan sebuah penyesalan yang dirasakan oleh penutur. 

Pernyataan penyesalan tersebut merupakan pernyataan yang muncul pada 

perasaan penutur, atas suatu hal yang menyebabkan kerugian pada orang lain. 

 Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dipergunakan untuk 

memerintah orang lain, seperti pada contoh berikut : “biarkan aku tidur, jangan 

ganggu istirahatku.”. Pada tuturan tersebut penutur mengharapkan bahwa 

tuturannya, dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dan permintaan penutur agar 

tidak mengganggu waktu istirahatnya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan 

bahwa tindak tutur ini berkaitan erat dengan keinginan penutur dalam bentuk 

tuturan perintah. 
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 Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat dirinya terhadap 

tindakan-tindakan yang sifatnya dimasa datang. Tindak tutur ini pada umumnya 

menyatakan tindakan yang berupa janji, ikrar, ancaman, penolakan dll. Seperti 

pada contoh : “besok saya akan hadir”, tuturan tersebut berisi pernyataan tentang 

janji, yang dalam konteks tersebut mengikat penutur untuk merealisasikan 

dikeesokan harinya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa, tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang berkaitan dengan maksud 

penutur yang berkaitan dengan hal-hal yang akan datang.Wijana dalam Dasar-

dasar Pragmatik (1996:30) membagi jenis-jenis tindak tutur menjadi dua :  

Tindak tutur langsung dan tidak langsung, tindak tutur literal dan tidak literal. 

2.2.3.1 Tindak Tutur Langsung dan Tidak Langsung 

Pragmatics (Yule,1996) membagi tipe-tipe tindak tutur berdasarkan 

strukturnya. Hubungan antara tiga bentuk struktur (deklaratif, interogatif, dan 

imperatif) dengan fungsi komunikasi umum (pernyataan, pertanyaan dan 

perintah). Yule dalam pragmatics menyatakan apabila terdapat hubungan 

langsung antara struktur dengan fungsi, maka dapat dikatakan terjadi suatu 

tindakan yang bersifat tindak tutur langsung. Apabila terjadi sebaliknya atau 

terdapat hubungan tidak langsung antara struktur dengan fungsi, maka tindak tutur 

yang terjadi adalah tindak tutur tidak langsung. 

Wijana dalam Dasar-dasar Pragmatik (1996:30), berpendapat bahwa 

berdasarkan modusnya, secara formal kalimat dibedakan menjadi kalimat berita 

(deklaratif), kalimat tanya (interogatif) & kalimat perintah (imperatif). Secara 
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konvensional kalimat berita digunakan untuk menyampaikan informasi, kalimat 

tanya untuk menanyakan sesuatu dan kalimat perintah untuk menyuruh. Tindak 

tutur yang terbentuk dalam tuturan tersebut adalah tindak tutur langsung atau 

tindakan yang maksudnya diperoleh secara langsung, sebagai contoh: “ambilkan 

baju saya”, maksud yang diharapkan disampaikan secara langsung, berbeda 

halnya dengan tindak tutur tidak langsung, dalam tuturan tindak tutur tidak 

langsung disampaikan dengan memperhalus maksud atau untuk berbicara secara 

sopan. Pada umumnya tuturan tidak langsung dipergunakan untuk menyuruh 

namun disampaikan secara tersirat sebagai kalimat berita, agar lawan tuturnya 

tidak merasa tersinggung ketika disuruh.  

Ibu     : Dimana sapunya? 

Anak : Sebentar bu saya ambilkan sapunya.(Wijana, 1996:30)     

 

2.2.3.2 Tindak Tutur Literal dan Tindak Tutur Tidak Literal 

Wijana dalam Dasar-dasar Pragmatik (1996:32-36) berpendapat bahwa 

tindak tutur literal adalah tindak tutur yang memiliki makna sama dengan apa 

yang dituturkan, sedangkan tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur yang 

memiliki maksud yang berbeda dengan apa yang dituturkan atau secara tidak 

langsung memiliki maksud tersirat.  

a.Penyanyi itu suaranya bagus. 

b. Suaramu bagus, tapi tidak usah nyanyi saja. (Wijana, 1996:32) 

Kalimat (a) dituturkan dengan tujuan untuk memuji, atau mengagumi 

kemerduan suara dari penyanyi tersebut, sedangankan kalimat (b) dituturkan 
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dengan tujuan atau maksud sebaliknya, yakni untuk menyindir dan menyatakan 

bahwa suaranya tidak bagus. 

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pada dasarnya selalu mengalami 

perkembangan dan kemajuan dari masa-kemasa yang ditandai dengan dimulainya 

adanya pencetusan pertama, tentang teori ini pada tahun 1967, untuk kemudian 

perkembangan teori selanjutnya dicetuskan oleh Grice tentang implikatur 

percakapan pada tahun (1975).  

Grice berpendapat dalam artikelnya yang berjudul Logic and Conversation, 

bahwa di dalam suatu komunikasi penutur dan minta tutur diwajibkan untuk 

saling bekerja sama, agar komunikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Proses bekerja sama kemudian Grice sebut dengan istilah prinsip kerja sama. 

Grice menyebut prinsip tersebut sebagai bentuk dari kaidah yang dilakukan dalam 

berkomunikasi untuk mengungkapkan bagaimana peserta tutur menelaah 

informasi yang tidak disampaikan secara langsung (tersirat), di dalam tuturan 

yang diujarkan. 

 

2.2.4 Prinsip Kerja Sama 

Grice berpendapat bahwa implikatur percakapan berdasarkan prinsip kerja 

sama dibagi menjadi empat maksim yakni : maksim kuantitas, maksim kualitas, 

maksim hubungan atau relevansi dan maksim tindakan/pelaksanaan/cara (1975). 
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A. Maksim Kuantitas 

Maksim kuantitas adalah maksim yang mengharapkan, agar peserta 

tuturnya memberikan informasi sesuai dan tidak berlebihan atau secukup yang 

mitra tutur butuhkan. Syarat dari maksim ini adalah mengharuskan membuat 

percakapan yang bersifat informatif, sesuai yang diminta dan hindari untuk 

membuat percakapan yang lebih informatif, melebihi permintaan,misalnya pada 

tuturan berikut, penutur yang berbicara sewajarnya akan mengatakan (a) dan 

bukan (b), 

(a) Tetangga saya hamil. 

(b) Tetangga saya yang perempuan hamil. (Wijana, 1996:46)  

Tuturan (a) ringkas, tidak berlebih dan tidak menyimpang dari kebenaran, 

karena pada dasaranya setiap orang tau, bahwa hanya perempuanlah yang bisa 

hamil. Sehingga kata perempuan pada tuturan (b) dinilai terlalu berlebih karena 

kata hamil sudah cukup menyatakan bahwa tetangganya sudah pasti perempuan. 

B.Maksim Kualitas 

Maksim kualitas adalah maksim yang mengharuskan lawan tuturnya untuk 

memberikan informasi yang benar bedasarkan bukti. Adapun syarat dari maksim 

ini adalah mengharuskan peserta tutur untuk mengatakan sesuatu yang diyakini 

kebenarannya, dan menghindari berkata sesuatu yang tidak memiliki bukti yang 

memadai. Misalnya seseorang harus mengatakan bahwa, Ibu Kota Indonesia 

adalah Jakarta, bukan kota-kota lain, terkecuali jika benar-benar tidak tahu. 
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Namun jika hal yang sebaliknya terjadi, tentu memiliki alasan, seperti contoh 

berikut : 

Guru : Coba kamu Andi,apa Ibu kota Bali? 

Andi : Surabaya, Pak guru. 

Guru : Bagus,kalau begitu Ibu kota Jawa Timur,Denpasar ya?(Wijana, 

1996:48)     

 Pada wacana di atas, tampakpenutur (guru) memberikan kontribusi yang 

melanggar maksim kualitas, sebagai reaksi atas kekeasalannya. Kata baguspada 

tuturandi atas, tidak memiliki maksud atau makna yang sebenarnya, namun 

memiliki arti mengejek jawaban muridnya yang salah.  

C.Maksim Hubungan  

Maksim hubungan atau relevansi adalah maksim yang mengharapkan 

mitra tuturnya untuk serelevan mungkin dengan konteks tuturan, yang tentunya 

sesuai dengan masalah pembicaraan. Sebagai contoh adalah tuturan berikut : 

Ibu : Ani ada telepon buat kamu. 

Anak   : Saya lagi di belakang bu. (Wijana, 1996:49)   

Jawaban percakapan di atas memang sekilas tidak relevan, namun bila 

dicermati lebih lanjut, hubungan relevansinya dapat diterangkan, apa maksud 

sebenarnya dari jawaban anak yang mengimplikasikan bahwa ia sedang tidak 

dapat menerima telepon, dan secara tidak langsung meminta ibunya untuk 

mengangkat telpon tersebut. Fenomena contoh tersebut menginsyaratkan bahwa 

kontribusi peserta tindak tutur, relevansinya tidak selalu terletak pada makna 

ujarannya, tetapi memungkinkan pula pada apa yang diimplikasikan ujaran itu. 
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D.Maksim Pelaksanaan 

Maksim pelaksanaan atau tindakan adalah maksim yang menuntut mitra 

tuturnya untuk menghindari ungkapan yang bersifat tidak jelas, ambigu atau 

bersifat taksa. Syarat dari maksim pelaksanaan atau tindakan adalah menghindari 

ungkapan yang tidak jelas, menghindari ketaksaan, dan dibuat secara urut atau 

teratur, seperti contoh pada tuturan berikut: 

(a) Nanti kalau di Gardena jangan lewat di tempat b-o-n-e-k-a, ya!  

(Wijana, 1996:30)    

Maksud tuturan tersebut, secara tidak langsung untuk mengecoh anaknya, 

agar tidak paham, akan maksud yang disampaikan oleh ibu kepada suaminya 

selaku ayah Si anak. Contoh data tuturan di atas dengan maksim ini, seorang 

penutur juga diharuskan untuk menafsirakan sendiri, kata-kata yang diguanakan 

oleh lawan bicaranya secara taksa berdasarkan konteks pemakaiannya.  

 

2.2.5 Implikatur 

 Grice (1975) dalam artikelnya Logic and Conversation menyatakan 

bahwa, sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan 

bagian dari tuturan bersangkutan. Proposisi yang diimpilkasikan itulah yang 

disebut implikatur.  Secara etimologis implikatur berasal dari kata implicatum 

yang berarti maksud.  
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Implikatur adalah salah satu kajian dari ilmu pragmatik yang mengkaji 

makna secara implisit. Implikatur pertama dicetuskan oleh Grice (1975), teori 

Grice tentang implikatur ini adalah sebagai jawaban dari pemecahan 

permasalahan-permasalahan, yang berkaitan tentang makna yang tidak dapat 

dijawab dan dikaji dengan menggunakan teori semantik. Wijana (1996:2) 

mengungkapakan bahwa, walaupun semantik dan pragmatik merupakan sama-

sama cabang ilmu bahasa, yang menelaah makna-makna satuan lingual, namun 

keduanya berbeda, jika semantik mempelajari makna secara internal maka 

pragmatik mempelajari makna secara eksternal.    

 Suyono mendiskripsikan implikatur sebagai sesuatu yang tersirat, 

sedangkan Pranowo mendeskripsikan implikatur sebagai sesuatu yang dinyatakan 

secara tersirat dalam suatu percakapan, atau dapat dikatakan pula bahwa 

implikatur adalah tuturan yang bersifat tidak langsung, karena memerlukan 

penjelasan yang lebih kongkrit, hal tersebut dikarenakan di dalamnya memiliki 

maksud ujaran (1990:14). Seperti pada contoh tuturan berikut : “bapak datang, 

jangan nangis”. Tuturan tersebut selain bertujuan untuk memberikan informasi 

bahwa bapak akan pulang dan menyuruhnya untuk berhenti menangis, secara 

implisit tuturan tersebut menyatakan bahwa bapaknya memiliki watak yang sangat 

keras, dan akan melakukan tindakan  jika mendapati anaknya terus menangis.  

Grice membagi implikatur menjadi dua macam, yakni (1) implikatur 

konvensioanal,dan  (2) implikatur nonkonvensioanal atau percakapan (1975:44). 
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2.2.5.1 Implikatur konvensional 

Implikatur konvensional adalah implikatur yang maksudnya ditentukan 

dengan kata-kata yang dipakai, yang pengertiannya bersifat umum,dan semua 

orang dapat mengetahui maksudnya. Seperti pada contoh berikut : 

(1) Adinda putri Yogya, jadi dia halus. (Wijana, 1996: 54) 

Implikasi umum dari tuturan tersebut adalah Adinda adalah putri Yogya, 

yang karakteristik wanitanya dikenal berkepribadian halus. Hal ini dikarenakan 

kota Yogya telah terkenal dengan predikatnya, sebagai kota kebudayaan yang 

kesehariannya masyarakat disana pada umunya halus,baik melingkupi tindakan 

maupun ucapannya. Artinya makna atau pengertiannya telah diketahui oleh secara 

umum.Selain itu, implikatur konvensioanal tidak harus terjadi pada percakapan 

dan tidak tergantung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya. Seperti 

pada contoh berikut : 

(2) Marry menyarankan warna hitam, tetapi saya memilih warna 

putih.(Wijana, 1996:56) 

 Pemakaian kata „tetapi‟ termasuk kedalam implikatur konvensioanl, hal ini 

dikarenakan apabila kata „tetapi‟ dimasukan kedalam kalimat apapun yang 

memiliki fungsi untuk menyatakan peristiwa, maka ada implikatur yang bertolak 

belakang dengan apa yang diharapkan, atau dengan kata lain pada contoh 

tuturandi atas, implikaturnya menyatakan makna yang bersifat penolakan. 
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2.2.5.2  Implikatur NonKonvensional (Implikatur Percakapan) 

Implikatur percakapan adalah implikatur yang didapat dalam suatu ujaran 

yang terjadi pada sebuah percakan (Grice, 1975:43). Implikatur percakapan 

memiliki berbagai macam fungsi, yakni: untuk menjaga hubungan sosial antara 

mitra tutur, dengan menghindari adanya sikap yang dapat menyebabkan efek 

tersinggung , jika pernyataan tersebut disampaikan secara langsung. 

Implikatur jenis ini dihasilkan karena adanya tuturan dari suatu konteks 

percakapan, pada implikatur ini makna cenderung lebih bervariasi dan bersifat 

temporer atau dapat diartikan pula, bahwa makna itu hanya terjadi ketika suatu 

percakapan yang terikat pada konteks perbincangan itu saja, karena pada dasarnya 

implikatur percakapan ini terkait dengan penyampaian maksud dalam suatu 

tuturan, agar penutur dan mitra tutur dapat memahami maksud dan percakapan 

dapat berjalan dengan baik. Maka dapat dikatakan pula bahwa, implikatur 

percakapan sangat erat kaitannya terhadapa pematuhan keempat maksim yakni 

maksim kuantitas, kualitas, relvansi dan tindakan. Berbeda dengan implikatur 

konvensional, Grice menyatakan bahwa untuk implikatur konvensional tidak 

didasarkan pada prinsip kerja sama atau maksim-masim yang mengikat. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka kajian implikatur yang digunakan 

untuk mengkaji penelitian ini, lebih dipusatkan pada implikatur percakapan 

sebagai sudut pandang kajian utama dalam penelitian. Hal ini dikarenakan, 

implikatur percakapan dinilai sesuai dengan penelitian ini, karena dapat 
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mengungkap implikatur secara lisan di dalam tuturan dialog iklan layanan 

masyarakat, khususnya iklan layanan masyarakat BkkbN. 

 

2.2.6 Iklan 

 Iklan atau Advertising adalah bentuk komunikasi yang bersifat persuasif 

yang memegang andil besar dari segi penjualan suatu produk dalam bentuk 

pemasaran, dengan tujuan untuk membujuk, mempengaruhi atau mensugesti 

khalayak umum agar tergiur menggunakan atau mengikuti apa yang disampaikan 

melalui pesan dalam iklan. Klepper (1995:14) menjelaskan tentang asal-usul kata 

Advertising atau iklan yakni sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin yang 

terdiri dari kata and-vere yang memiliki arti sebagai penyampaian pikiran dan 

gagasan kepeda orang lain.Lee (2007) mendeskripsikan periklanan sebagai bentuk 

komunikasi,untuk mempromosikan suatu barang atau jasa yang sifatnya komersil 

maupun nonkomersil, untuk dipromosikan ke khalayak luas melalui media massa, 

baik media elektronik maupun media cetak. 

 Pada dasarnya fungsi iklan adalah untuk menginformasikan kepada 

khlayak umum. Lee (2007) membagi fungsi iklan menjadi tiga, yakni : (1) fungsi 

yang bersifat menginformasikan produk tertentu, melingkupi produk baru, ciri-ciri 

produk maupun lokasi penjualan, (2) fungsi persuasif yang memiliki tujuan untuk 

membujuk para konsumen untuk membeli produk yang diiklankan, baik 

melingkupi merek atau nama perusahaan, (3) dan yang terakhir adalah fungsi 
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pengingat yang bertujuan untuk menanamkan ingatan kepada khalayak luas 

tentang produknya.   

Iklan memiliki banyak jenis, ada yang bersifat profit (komersil) atau 

mengambil keuntungan dalam penayangannya karena bersifat niaga dan nonprofit 

(nonkomersil) atau iklan yang tidak menarik keuntungan atas penayangannya, 

salah satu iklan yang bersifat nonprofit (nonkomersil) adalah iklan layanan 

masyarakat. Lee (2007) membagi iklan menjadi delapan jenis, diantaranya sebagai 

berikut: (1) periklanan produk adalah iklan yang menjadikan anggran pengeluaran 

periklanan diutamakan untuk produk, baik melingkupi presentasi, promosi produk 

baru dan produk lama setelah mengalami revisi terlebih dahulu, (2) Periklanan 

eceran memiliki sifat yang berkebalikan dengan periklanan produk, jika 

periklanan produk lebih menekankan produk sebagai prioritas utama, maka 

berbeda dengan periklan ini. Pada periklanan eceran, titik fokus utama tidak lagi 

terpusat pada produk, melainkan terpusat pada strategi penjualan yang meliputi 

toko atau daerah-daerah pemasaran hasil produk, (3) periklana korporasi memiliki 

fokus yang terpusat pada pembangunan identitas korporasi dengan tujuan agar 

mendapatkan dukungan masyarakat atau publik, (4) periklanan bisnis ke bisnis 

adalah periklanan yang menjadikan pelaku indrustri seperti pedagang, serta para 

profesional sebagi sasaran utama dalam iklan, (5) periklanan politik adalah 

periklanan yang menjadikan kampanye untuk memenangkan partai politik 

tertentu, sebagai tujuan utama dalam pencapaian iklan, (6) periklanan direktori 

adalah periklanan yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada calon 

pembeli, untuk mempermudah proses pembelian terhadap suatu produk,(7)  
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periklanan respon langsung adalah periklanan yang komunikasinya bersifat dua 

arah, yakni antara pengiklan dengan konsumen yang pemasarannya disampaikan 

melalui semua media periklanan dan memungkinkan konsumen dapat 

menanggapinya secara langsung, dan yang terakhir (8) iklan layanan masyarakat, 

iklan ini bersifat tidak menjual atau mencari keuntungan, melainkan untuk 

kepentingan masyarakat atau memberikan penyuluhan terhadap berbagai 

kebijakan pemerintah, dengan satu tujuan yang sama yakni untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, karena sifatnya yang tidak komersil, biasanya iklan ini 

diciptakan oleh lembaga pemerintah dengan penayangan yang bersifat gratis dan  

waktu (jam penayangan) tergantung kepada media pemberi hibah. 

 Ad Council dalam Kasali menyatakan adapun kreteria iklan tersebut 

dikatagorikan ke dalam iklan layanan masyarat adalah jika iklan tersebut bersifat 

nonpolitik, tidak bersifat keagamaan, berwawasan nasional, nonkomersial, dapat 

ditujukan untuk semua lapisan masyarakat, dapat diiklankan serta memiliki 

dampak dan kepentingan tinggi, sebagai bahan pertimbangan media dalam 

memberikan dukungan. Iklan layanan masyarakat ini diharuskan memperoleh 

dukungan tinggi melalui media lokal maupun media nasional (1995:202).   

 Manfaat iklan layanan masyarakat untuk menggerakkan rasa kesatuan dan 

solidaritas masyarakat dalam menghadapi permasalah yang mengancam 

keserasian kehidupan umum, dan memperbaiki masalah-masalah yang 

menyangkut pada kebiasaan masyarakat yang dinilai dapat menyebabkan 

perubahan akan nilai-nilai tertentu (Kasali, 1990:20). Adapun isi layanan iklan 

masyarakat pada umumnya berisi pada himbauan untuk melakukan suatu tindakan 
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demi kepentingan umum dengan tujuan untuk turut mengkomunikasikan 

kebijakan pemerintah guna memperbaikai sikap masyarakat.  

 Keberhasilan penyampaian maksud iklan disebut juga dengan istilah 

efektivitas. Pengukuran efektivitas bertujuan untuk dapat mengukur dan 

mengetahui, sejauh mana tingkat dari keberhasilan iklan kepada masyarakat 

sebagai sasaran dari pada iklan (Durianto: 2003).Riyanto (2008) memaparkan 

faktor apa saja yang dapat menentukan keefektivitasan atau keberhasilan iklan, 

yakni melingkupi : endorser atau penyampai iklan (artis/pemerannya) dan daya 

tarik iklan,yang melingkupi apa yang dikatakan. Rita & Saliman dalam 

“Periklanan yang Efektif” (2001) menyatakan daya tarik dalam pesan harus 

memiliki tiga karakter utama, diantaranya : (1) pesan iklan harus menunjukan 

manfaat untuk menarik konsumen (meaningful), (2) menjadikan yang diiklankan 

sebagi produk terbaik (distinctive), (3) pesan iklan menunjukan hal atau fakta 

yang dapat dipercaya kebenarannya (believable). 

 Adapun syarat bahasa iklan yang baik melingkupi penggunaan pemilihan 

kata yang tepat, menarik, sopan dan logis, ungakapan yang digunakan dalam iklan 

bersikap sugestif atau menyakinkan dengan memberikan gambaran yang jelas dan 

meyakinkan. Sedangkan untuk syarat isi iklan pada dasarnya harus bersifat 

objektif, jujur, jelas, dan menarik perhatian banyak orang. 
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2.2.7   Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BkkbN) 

 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) adalah 

lembaga pemerintah nondepartemen Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta 

Timur. Adapun  fungsi BkkbN adalah untuk pengkajian dan penyusunan 

kebijakan nasioanal pada bidang keluarga berencana, fasilitas dan pembinaan 

terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dibidang keluarga 

berencana dan sejahtera dengan wewenang utamanya yang melingkupi 

penyusunan rencana nasioanl secara makro, perumuan kebijakan pengendalian 

jumlah angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.BkkbN 

sukses dikenal dan diterima masyrakat dengan sologannya yakni “dua anak lebih 

baik” dan kini dengan sologan “dua anak cukup”.   

A.Visi 

Menjadi lembaga yang handal dan dapat dipercaya dalam mewujudkan penduduk 

tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. 

B.Misi 

1) Mengarus utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan. 

2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 

3) Memfasilitasi pembangunan keluarga. 

4) Mengembangkan jenjang kemitraan dalam pengelolaan kependudukan keluarga 

berencana dan pembangunan keluraga. 

5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. 

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


38 
 

 
 

C. Lima Nilai BkkbN 

1) Cerdas adalah perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan 

efisien dalam menyelsaikan berbagai persoalan yang dihadapi. 

2) Tangguh adalah perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk 

mencapai tujuan. 

3) Kerjasama adalah perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip 

kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai 

melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama. 

4) Integritas adalah perilaku untuk berbuat jujur, terbuka dan konsisten antara 

pikiran, perkataan dan perbuatan. 

5) Ikhlas adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan 

tukus dan sungguh-sungguh.   

Berbagai macam alat kontrasepsi yang diluncurkan oleh BkkbN, bertujuan 

untuk  mengendalikan populasi jumlah penduduk. Kontrasepsi berasal dari kata, 

yakni : kontradan konsepsi yang berarti mencegah pertemuan antara sel telur 

dengan sperma agar tidak terjadi ovulasi (pembuahan) (Wikjosastro,2002). 

Kontrasepsi memiliki tujuan utama untuk menjangkakan jarak kehamilan, 

menunda dan mencegah kehamilan dengan syarat aman dan tidak berbahaya bagi 

yang menggunakan.  

Berdasarkan data SDKI pada tahun 2007, penggunaan jenis kontrasepsi 

dibagai menjadi dua cara, yakni : cara tradisioanal dan cara modern. Cara 

tradisional adalah cara yang tanpa menggunakan atau memasukan alat, contoh 
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cara tradisional adalah perhitungan masa subur dengan menggunakan kalender, 

segama terputus (Coitus Interuptus), Suhu basal dan Ovulasi Biling, sedangkan 

cara modern bersifat kebalikan dengan cara tradisional yakni dengan 

menggunakan atau memasukan alat di dalam proses penggunaannya.  

Cara modern dibagi menjadi tiga jenis, yakni : cara non hormonal yang 

melingkupi : MAL, kondom, diafragma, dan IUD,cara kedua adalah cara 

hormonal yang melingkupi : pil, suntik dan implan, sedangkan cara yang terakhir 

adalah cara strerilisasi yang meliputi : MOW dan MOP.  

2.2.8    Survey Sosial Ekonomi Nasional 

 Susenas merupakan singkatan dari Survey Sosial Ekonomi Nasional yang 

dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan 

rakyat, yang mencakup pada beberapa sektor, yakni: data mengenai pendudukan, 

kesehatan, ketenagakerjaan, keluarga berencana, perumahan, konsumsi serta 

pengeluaran yang hasil data surveinya sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan.  

Pada tahun 1963 Susenas pertama kali dilaksanakan, yang dalam 

pelaksanaannya pada tahun 2010, pengumpulan data Susenas dilaksanakan 

kedalam dua bentuk yakni : bentuk Koor yang pelaksanaannya setiap tahun sekali 

dan Modul yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Pelaksanaan pengumpulan 

data melalui Modul, meliputi: modul konsumsi dan pengeluaran rumah 

tangga(MKP), modul kesehatan dan perumahan, dan modul sosial budaya dan 

pendidikan (MSBP) yang dalam jangka waktu setiap kurun waktu tiga tahun 

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


40 
 

 
 

sekali, pelaksanaannya masing-masing modul surveynya dilakukan secara 

bergantian.    

Hasil data Susenas yang didapat, sangat dibutuhkan oleh berbagai 

kalangan pengguna data untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari setiap 

program pemerintah. Berdasarkan hal itulah perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 

pengolahan dan penyajian hasil Susenasn 2016 harus sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan. Pada tahun 2016 pelaksanaan Susenas khusus pada MKP, yang 

pelaksanaan pencacahan survei tersebut dijadwalkan pada 6 sampai dengan 30 

September 2016.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yang 

memanfaatkan ilmu pragmatiksebagai alat analisis, dengan demikian penelitian 

yang dilakukan semata-mata didasarkan atas fakta dan fenomena yang ada 

sehingga hasilnya adalah varian bahasa yang memiliki sifat pemaparan yang apa 

adanya (Sudaryanto,1992:62). Bogdan dan Tailor (1975:5) dalam Moleong 

(2010:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai presedur penelitian yang 

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan prilaku yang  dapat diamati.  

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, melingkupi tiga 

tahap, yakni: tahapan penyediaan data, tahap penganalisaan data dan tahap 

penyajian data (Sudaryanto, 1993:5-7). Dengan demikian hasil analisis data pada 

penelitian ini berbentuk deskripsi tentangkutipan-kutipan penggalan dialog yang 

mengandung implikatur percakapan yang terdapat pada ikaln BkkbN. 

 

3.1Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan, yakni : tahap pengumpulan data, 

analisis dan penyajian hasil analisis data. Tahapan dalam penelitian tentunya 

memiliki metode, yang dapat dijabarkan melalui teknik-teknik. Metode adalah 

cara yang harus dilaksanakan, sedangkan teknik adalah cara melaksanakan 

metode (Sudaryanto, 1993: 9).     

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


42 
 

 
 

3.1.1 Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode simak atau observasi tanpa partisipan, dengan teknik dasar 

berupa teknik sadap yang dilanjutkan dengan teknik lanjutan berupa teknik rekam 

dan catat.Teknik sadap adalah pelaksanaan metode simak (obsevasi) dengan 

menyadap penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang. Penggunaan bahasa 

yang disadap dapat berbentuk lisan dan tulis (Kesuma, 2007:43). Khusus dalam 

penelitian ini metode observasi tanpa partisipan menyadap penggunaan bahasa 

yang berbentuk lisan pada tayangan iklan BkkbN yang direkam dan diunduh 

melalui situs youtube, untuk kemudian ditranskipkan dalam bentuk tulisan dan 

dicatat tuturannya. Kegiatan mencatat dilakukan sebagai lanjutan dari kegiatan 

merekam data (Kesuma, 2007:45). Teknik pencatatan yang dilakukan dengan 

mencatat penggalan percakapan lisan dalam iklan layanan masyarakat yang 

mengandung tindak tutur representaif  dan pelanggaran prinsip kerja sama.    

Pada tahap pengumpulan data, langkah awal pengambilan data dapat 

dijelaskan prosesnya, dengan dimulai dari penyimakan video IKLBkkbN dari 

setiap periode, dikarenakan ILM BkkbN bersifat nonprofit sehingga penayangan 

iklan cenderung ditayangkan pada jam-jam premium melalui beberapa stasiun 

televisi swasta seperti: SCTV, RCTI,TRANS7,MNC dll. BkkbN setiap tahunnya 

(periode) memproduksi iklan berkisar satu hingga empat iklan dalam setiap 

periodenya (tahunnya). Total data yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 

14 data, dengan satu data yang dianalisis dari dua aspek yang berbeda, yang dapat  
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dirincikan sebagai berikut : pada tahun 2010 terdapat dua iklan, tahun 2011 

terdapat satu iklan, tahun 2012 terdapat dua iklan, tahun 2013 terdapat dua iklan, 

tahun 2014 terdapat dua iklan, tahun 2015 terdapat dua iklan dan yang terakhir 

pada tahun 2016 yang terdapat tiga iklan. Data iklan yang mengandung tindak 

tutur representatif dan implikatur, kemudian direkam atau diunduh melaui situs 

youtube, untuk kemudian tuturan dalam iklan ditranskipsi beserta konteksnya 

untuk kemudian dianalisis. 

Penyimakan data pada tahap pengumpulan data ini dilakukan dengan 

penyimakan tuturan pada data iklan, sehingga data tuturan yang didapat dapat 

dipastikan kelengkapan bagian-bagian tuturannya.Tahap selanjutnya adalah 

memilah-milah data iklan, kreteria data tuturan yang diambil dalam iklan 

melingkupi tindak tutur representatif dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam 

percakapan sebagai data dalam penelitian ini. Banyaknya tidak ditentukan 

berdasarkan jumlah data, namun pembatasan lebih kepada kreteria objek yang 

mengandung pelanggaran prinsip kerja sama percakapannya saja. Data yang telah 

dipilah dan terkumpul kemudian diteliti berdasarkan pengelompokan tindak tutur, 

serta pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat di dalam tuturan dialog ILM 

BkkbN. 

 

3.1.2Metode Analisis Data   

Penganalisisan dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode agih, yang alat penentunya merupakan bagian dari bahasa 

yang diteliti, yang dikhususkan pada tindak tutur representatif dan implikaturnya, 
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yang kemudian dipadukan dengan teknik lanjutan berupa teknik silang. Teknik 

silang adalah teknik yang digunakan didalam menganalisis data, yang tidak 

menutup kemungkinan data untuk dianalisis lebih dari satu kali melalui sudut 

pandang yang berbeda, misalnya jika pada data iklan pertama terdiri atas tiga 

scene, yang pada percakapan atau dialog scene ke-1 dialog mengandung 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas dan pada scene ke-2 dialog 

mengandung pelanggaran prinsip kerja sama maksim cara, maka satu data tersebut 

diperkenankan untuk dianalis dua kali melalui dua aspek pelanggaran maksim 

yang berbeda.  

Metode dan teknik tersebut digunakan untuk menganalisis data, dengan 

tujuan untuk mengetahui subjenis tindak tutur representatif apa saja, yang terdapat 

di dalam iklan BkkbN dan makna implikaturnya, serta untuk melihat pelanggaran 

prinsip kerja sama apa, yang paling berhasil di dalam menyampaikan maksud, 

yang pengukuran efektivitas keberhasilan iklan, diperlihatkan melalui grafik 

Susenas pada periode 2010-2016.          

 

3.1.3  Tahap Penyajian Hasil Analisis Data 

Tahap penyajian hasil analisis data disajikan dengan cara informal, yakni 

memuat deskripsi atau penjelasan mengenai hal-hal yang ditemukan selama 

penelitian. Penyajian hasil analisis data adalah penyajian hasil analisis data 

dengan menggunakan kata-kata biasa (lih.Sudaryanto, 1993:145). Penjelasan 

deskriptif ini berdasarkan pada data tuturan yang telah ditemukan sehingga, 

hasilnya merupakan gambaran fakta yang sesungguhnya. 
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BAB IV 

JENIS TINDAK TUTUR DAN IMPLIKATUR PERCAKAPAN  

DALAM  IKLAN LAYANAN MASYARAKAT BKKBN  

PADA MEDIA ELEKTRONIK PERIODE TAHUN 2010-2016 

 

 

Pada dasarnya dalam proses berkomunikasi, komunikasi memunculkan 

lima aspek yang turut memegang andil besar dalam mewarnai tututran, meliputi : 

penutur, mitra tutur, kontekas tuturan, tindak tutur sebagai bentuk tindakan dan 

tuturan sebagai produk tindak verbal. Tindak tutur yang terdapat dalam iklan 

layanan masyarakat BkkbN, salah satunya terdiri atas tindak tutur representatif. 

Tindak tutur representatif dijadikan sebagai tindak tutur yang pengkajiannya 

difokuskan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan tindak tutur representatif 

yang ditemukan di dalam iklan layanan masyarakat BkkbN memiliki fitur berbeda 

dengan tindak tutur pada objek yang lainnya, yakni memiliki teknik tuturan yang 

berualang-ulang serta tidak menimbulkan kebosanan, dan nampaknya penayangan 

iklan yang ditampilkan cukup hanya dengan satu atau dua kali penayangan dapat 

dengan mudah diterima oleh masyarakat sebagai sasaran dari pada iklan tersebut.  

Jam penayangan iklan layanan masyarakat tidak memiliki standar waktu-

waktu khusus, karena sifatnya yang non komersil maka stasiun televisi tidak 

mengambil keuntungan atas penayangannya, sehingga penayangan iklan layanan 

masyarakat, waktunya berdasarkan atas kebijaksanaan masing-masing stasiun 

televisi, namun hampir sebagaian besar di stasiun televisi baik stasiun televisi 
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negeri maupun swasta iklan layanan masyarakat memiliki posisi penayangan iklan 

yang bersifat prime time atau di jam-jam premium yakni setalah pukul 23.00. 

4.1  Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Implikaturnya dalam ILM 

BkkbN 

 Prinsip kerja sama adalah prinsip yang mengatur dan mengharuskan 

peserta tutur untuk saling bersikap kooperatif dalam bertutur,  agar proses 

komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Prinsip kerja sama dibagi menjadi 

empat macam, yakni : maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan dan 

maksim cara atau pelaksanaa, yang pada kenyataannya terkadang peserta tutur 

justru melanggar maksim tersebut dengan tujuan untuk menyampaikan maksud 

lain dibalik tuturan atau implikatur. Implikatur adalah makna tambahan yang 

disampaikan penutur, baik secara tersirat maupun tersurat yang terjadi akibat 

adanya pelanggaran prinsip kerja sama.  

4.1.1 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Maksim Kuantitas dan Implikatur 

dalam ILM BkkbN 

Maksim kuantitas adalah maksim yang mengharapkan peserta tuturnya 

memberikan informasi sesuai dan tidak berlebihan atau secukup dan sebanyak 

yang mitra tutur butuhkan. Syarat dari maksim ini adalah mengharuskan membuat 

percakapan dengan seinformatif mungkin, sesuai seperti yang diminta dan hindari 

untuk membuat percakapan yang lebih informatif, melebihi permintaan. Dalam 

ILM BkkbN terdapat pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas yang 

memiliki implikatur yang disampaikan dalam wujud tindak tutur representatif 

dengan maksud untuk: „memberitahukan‟, „menyatakan‟, „memberi alasan‟,  
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wujud tindak tutur direktif dengan maksud untuk: „memerintahkan‟, dan wujud 

tindak tutur komisif dengan maksud untuk: „mengancam‟ dan „berjanji‟. 

 

Data :  1_kmkjp_00.30_2010    

 O1  : “Bapak kayanya ibu nggk mau tambah anak lagi deh.” 

 O2  : “tapikan anak kita baru dua, bagusnya nambah satu lagi.” 

 O3  : “eh…si bapak, kan sudah punya dua anak, pake kontrasepsi  

MKJP.” 

 O1  : “Apa itu MKJP?” 

O3 : “Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, ada implan, IUD, 

vasektomi,tubektumi.Informasi lebih lanjut tanyakan ke dokter, 

atau bidan di puskesmas, rumah sakit atau fasilitas layanan 

kesehatan terdekat.” 

 

Setting Narasi : 

Percakapan terjadi pada waktu sore hari dengan suasana informal, yang 

ditandai dengan aktifitas bermainnya anak-anak di halaman rumah. Iklan tersebut 

menceritakan adanya obrolan kecil antaratokoh O1 dan O2 (suami istri) yang 

membahas keputusannya dalam merencanakan jumlah anak. Pengambaran secara 

visual raut wajah tokoh O1 yang nampak bimbang dalam menentukan keputusan, 

menjadikan MKJP sebagai solusi tepat menjawab permasalahan.  

 Pada pengaggalan dialog data di atas, tuturan “Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang, ada implan, IUD, vasektomi,tubektumi. Informasi lebih lanjut 

tanyakan ke dokter, atau bidan di puskesmas, rumah sakit atau fasilitas layanan 

kesehatan terdekat.”, mengandung dua tindak tutur yakni: tindak tutur 

representatif dan direktif.Penggalan dialog pada tuturan “Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang, ada implan, IUD, vasektomi,tubektumi.” dikatagorikan sebagai 

tindak tutur representatif yang menekankan fungsi untuk „memberitahukan‟, 

yangdisampaikan dalam bentuk kalimat deklaratif. Adapun fitur lingual yang 

mengikuti, berupa klausa terikat penanda pemberitahuan „ada‟. 
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 Tindak tutur direktif yang terdapat pada penggalan dialog, tuturan  

“Informasi lebih lanjut tanyakan ke dokter, atau bidan di puskesmas, rumah sakit 

atau fasilitas layanan kesehatan terdekat.”, yang menekankan pada fungsi untuk 

„menyuruh/ memerintahkan‟, dengan bentuk kalimat imperatif. Maksud kalimat 

imperatif ditandai dengan ciri lingual kata kerja perintah „tanyakan‟, dalam 

tuturan “Informasi lebih lanjut tanyakan ke dokter, atau bidan di puskesmas, 

rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan terdekat.” yang terletak pada akhir 

dialog.  

Implikatur dalam tuturan  “Informasi lebih lanjut tanyakan ke dokter, atau 

bidan di puskesmas, rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan terdekat.” 

memiliki maksud dengan aktif mendatangi fasilitas layanan kesehatan, maka 

berbagai informasi tentang KB beserta variannya dapat dengan mudah untuk 

didapatkan. Implikatur yang muncul selain sebagai akibat dari kekuatan fungsi 

tuturan representatif subjenis „memberitahukan‟. Tuturan tersebut sebagai respon 

atas adanya pertanyaan O1, yang dilatarbelakangi karena faktor ketidaktahuannya 

tentang MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Atas dasar hal tersebut, 

mondorong tokoh O3untuk menjelaskan fakta-fakta yang diketahui tentang KB, 

melingkupi berbagai varian MKJP yang dapat dipilih sebagai solusi untuk 

membatasi jumlah anak di dalam keluarga 

Munculnya implikatur ditandai dengan adanya pelanggaran prinsip kerja 

sama maksim kuantitas. Pelanggaran maksim kuantitas tersebut terlihat pada 

tuturan”Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, ada implan, IUD, vasektomi, 
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tubektumi.”“informasi lebih lanjut tanyakan ke dokter, atau bidan di puskesmas, 

rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan terdekat.”yang diujarkan oleh O3 

sebagai respon jawaban pertanyaan O1. Tuturan tersebut dinilai melanggar 

maksim kuantitas dikarenakan, peserta tutur tidak memberikan kontribusi yang 

secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tuturnya. Hal ini 

dikarenakan jika O3 cukup menjawab ”Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, ada 

implan, IUD, vasektomi,tubektumi.” saja, tanpa menyertakan tuturan “informasi 

lebih lanjut tanyakan ke dokter, atau bidan di puskesmas, rumah sakit atau 

fasilitas layanan kesehatan terdekat.”, maka tuturan tersebut sudah dianggap 

cukup, karena jawaban sesuai dengan apa yang mitra tutur butuhkan. Namun 

tuturan O3 yang diujarkan justru berlebih. Hal ini bukan tanpa sebab, pelanggaran 

akan maksim kuantitas ini memang sengaja dibuat oleh penutur untuk 

menyampaikan implikatur yang bertujuan menimbulkan kepercayaan akan 

kebenaran berbagai varian MKJP, yang telah ia sebutkan dengan dapat 

mengkonfirmasi kebenaranya ke layanan kesehatan terdekat.             

Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan“Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, ada implan, IUD, 

vasektomi,tubektumi. Informasi lebih lanjut tanyakan ke dokter, atau bidan di 

puskesmas, rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan terdekat.” secara 

implisit memiliki maksud untuk menyatakan dengan aktif mendatangi fasilitas 

layanan kesehatan, maka berbagai informasi tentang KB beserta variannya dapat 

dengan mudah untuk didapatkan.             
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 Implikatur pada data tersebut bersifat induktif karena terdapat pada akhir 

dialog dan implikatur tersebut sesuai dengan misi dari BkkbN yang memfasilitasi 

pembangunan keluarga berwawasan kependudukan melalui layanan kesehatan 

masyarakat.   

Data : 2_dalb2_0.30_2011 

O1:“ingin ku persunting dirimu,” 

O2: “Mau… aku mau,” 

O1: “tapi jangan buru-buru,” 

O2: “tunggu cukup usia dulu, Agar bahtera kita indah selamanya, jangan   

hamil cepat-cepat, jangan lahir rapat-rapat, agar bayi lahir sehat 

dan ibu selamat.” 

 

Setting narasi:    

Percakapan terjadi pada pagi hari, lokasi di padang rumput dengan suasana 

informal yang ditandai dengan penggambaran secara visual, raut wajah tokoh 

yang nampak bahagia. Percakapan singkat yang dilakukan O1 dan O2 berisi 

keinginan O1 yang mengajak O2 untuk meresmikan hubungan mereka kejenjang 

pernikahan karena telah matang  usia dan memenuhi faktor keselamatan ibu dan 

anak.    

Percakapan pada data 2, tuturan“tunggu cukup usia dulu, agar bahtera 

kita indah selamanya, jangan hamil cepat-cepat, jangan lahir rapat-rapat, agar 

bayi lahir sehat dan ibu selamat.”dikatagorikan sebagai tindak tutur direktif, yang 

menekankan pada subjenis „menyuruh / memerintahkan‟. Tindak tutur direktif ini 

ditandai dengan penggunaan ciri lingual berupa kata kerja dasar tunggu dan 

konjungsi subordinatif agar.Kata kerja dasar dan konjungsi subordinatif tersebut 

bertujuan untuk mengintegrasikan maksud „bayi lahir sehat dan ibu selamat‟ yang 

terdapat pada akhir kalimat tuturan, diperkuat dengan klausa terikatyang ditandai 

dengan reduplikasi negasi jangan. 
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Tuturan tersebut sebagai respon O2  kepada O1, yang mendorong O2 untuk 

menjelaskan kebenaran hal yang ia ketahui, tentang banyaknya angka kematian 

ibu muda pasca melahirkan, karena organ reproduksi dinilai masih belum cukup 

kuat dan sangat beresiko besar untuk hamil dan melahirkan.  

Hal ini dikarenakan pada wanita usia dini, organ reproduksi wanita masih 

belum cukup kuat dan sangat beresiko besar untuk hamil dan melahirkan. Selain 

karena faktor tersebut kesiapan mental yang belum cukup matang, serta kurang 

siapnya kemampuan pasangan muda yang menikah dini dari segi finansial dan 

ekomoni juga menjadi pertimbangan penting yang ingin disampaikan secara 

tersirat dalam tuturan tersebut.    

Data di atas dikategorikan tindak tutur direktif subjenis „memerintahkan / 

menyuruh‟ dalam bentuk kalimat imperatif dan deklaratif. Implikatur yang 

muncul sebagai akibat dari kekuatan fungsi tuturan direktifdengan fungsi untuk 

„menyuruh / memerintahkan‟,  memiliki maksud bahwa dengan memutuskan 

menunda pernikahan berdasarkan atas berbagai pertimbangan adalah langkah 

tepat untuk meminimalisir tingkat kematian ibu dan anak pasca melahirkan. 

Munculnya implikatur ditandai dengan adanya pelanggaran prinsip kerja 

sama maksim kuantitas. Adapun pelanggaran yang ditemukan adalah mitra tutur 

merespon tuturan secara berlebihan atau tidak sebanyak yang penutur harapkan. 

Bilamana mitra tutur hanya menjawab “tunggu cukup usia dulu ”  maka tuturan 

dianggap cukup dan tidak berlebih.  
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Berdasarkan analisa tersebut, ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan“tunggu cukup usia dulu, agar bahtera kita indah selamanya, jangan 

hamil cepat-cepat, jangan lahir rapat-rapat, agar bayi lahir sehat dan ibu 

selamat.”secara implisit memiliki maksud untuk menyatakan dengan memutuskan 

untuk menunda pernikahan yang belum cukup usia dan kehamilan dini, adalah 

langkah yang tepat untuk meminimalisir tingkat kematian ibu dan anak pasca 

melahirkan. 

 Implikatur pada data tersebut bersifat induktif karena terdapat pada akhir 

dialog, dan implikatur tersebut sesuai dengan misi dari BkkbN yang 

menyelenggarakan keluarga berencana dengan mempertimbangkan aspek 

kesehatan sistem reproduksi.  

Data : 3 _ apkb_00.15_2012 

 O1 : “Pah, Anton bilang dia minta adik tuh.” 

O2 : “ Yuk, bikin yuk,  

O1 : (menolak dengan gerakan) 

O2 :  “yah gak bisa sekarang.” (mimik kecewa)  

O1  :“Pokoknya aku gak mau berhenti minum pil Kb Andalanku, 

sebelum kita ngobrol serius!” 

O2 : “Tapi masih bisa (gerakan menggambarkan hamil) ….?”  

O1 : “Bisa, kualitas internasional, begitu berhenti langsung dung.” 

O1 : “ Untung badang kamu enggak ikutan dung ya, tetep kaya dulu” 

O2 : “ Genit.” 

O1 : “Katanya mau bikin adek buat Anto.” 

 

Setting Narasi :  

Iklan pada data di atas, menceritakan adanya sebuah obrolan kecil yang 

dilakukan oleh sepasang suami-isteri. Isi pembahasan obrolan tersebut tentang 

perencanaan menambah jumlah anak. Perencanaan tersebut tidak semata-mata 

hanya membahas kesepakatan untuk menambah jumlah anak, melainkan 

menceritakan pula tingkat keberhasilan menunda jumlah anak dengan 

menggunakan pil KB Andalan setelah dikaruniai anak pertama dalam pernikahan 
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mereka. Percakapan tersebut berlangsung pada waktu pagi hari yang ditandai 

dengan aktifitas memasak dengan berlatar belakang lokasi tempat terjadinya 

peristiwa di dapur.  

Hasil analisis Percakapan data 3, terdapat dua tindak tutur yakni : tindak 

tutur komisif dan representatif, pada tuturan berikut: 

(1) Pokoknya, aku gak mau berhenti minum pil Kb Andalanku, sebelum 

kita ngobrol serius!(durasi detik ke 00.05) 

(2) Bisa, begitu berhenti langsung dung(durasi detik ke 00.10)  

Penggalan dialog 1 dikategorikan tindak tuturan komisif, yang memiliki 

fungsi untuk „mengancam‟, dengan ditandai penggunaan ciri lingual penanda datif 

atau sasaran tujuan yang ingin dicapai, yakni pada kata “Pokoknya” dan “bisa” 

yang terdapat di awal tuturan. Tuturan komisif dengan fungsi untuk  „mengancam‟ 

yang disampaikandengan bentuk kalimat imperatif,  yang  ditandai dengan 

pemakaian kata “Pokoknya”. Penggunaan kedua kata tersebut, bertujuan untuk 

mengintegrasikan kata “ngobrol serius” dengan kata „„dung‟‟ pada akhir kalimat 

tuturan, dengan kosakata penjelas sebelumnya, sebagai aspek maksud utama yang 

ingin ditekankan di dalam iklan.      

Data tersebut dikatagorikan sebagai tindak tutur  komisif dengan fungsi 

untuk ‟mengancam‟ yang disampaikan dalam bentuk kalimat imperatif dan 

deklaratif. Implikatur yang muncul selain ditandai dengan adanya pelanggaran 

prinsip kerjasama, juga sebagai akibat dari kekuatan fungsi komisif untuk 

„mengancam‟ tentang hal yang mitra tutur yakini kebenarannya tentang 

keakuratan kualitas pil KB yang tidak perlu disangsikan, serta keinginan yang 

mitra tutur rasakan, untukpentingnya merencanakan jarak kehamilan, dengan 

menggunakan KB Andalan, yang penekanannya pada penggunaan kata “aku” 
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yang memiliki maksud, wanita berhak tegas dan turut berandil di dalam 

pengambilan keputusan untuk merencanakan jumlah anak dengan menggunakan 

KB. 

 Implikatur yang muncul pada data di atas,ditandai dengan adanya 

pelanggaran maksim kuantitas. Pelanggaran maksim tersebut terjadi, karena O1 

dinilai merespon tuturan berlebih atau tidak sebanyak yang penutur harapkan. 

Respon tuturan dirasa cukup untuk menyatakan penolakan dengan menjawab 

tidak berlebih, bilamana O1 cukup hanya menjawab “Pokoknya, aku gak mau 

berhenti minum pil Kb Andalanku.”. Pelanggaran tersebut sengaja dilakukan 

O1untuk memberitahukan penolakan bersyaratnya, karena ia merasa butuh 

perencanaan bersama terlebih dahulu, sebelum akhirnya memutuskan untuk 

menambah jumlah anak dan menghentikan mengkonsumsi pil KB. 

Berdasarkan analisa tersebut ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan“Pokoknya, aku gak mau berhenti minum pil Kb Andalanku.”, secara 

tersirat memiliki maksud dengan wanita berani bertindak tegas dan turut berandil 

di dalam pengambilan keputusan, untuk merencanakan jumlah anak dengan 

menggunakan KB adalah langkah tepat. Pada penggalan dialog di atas, selain 

implikatur, juga diperlihatkan tentang pentingnya sikap saling bekerjasama antara 

suami dan istri didalam merencanakan jumlah anak. Kebenaran hal tersebut 

diperkuat dengan penggunaan kata „sebelum‟, yang menyatakan maksud 

perencanaan bersama sebagai syarat.   

Pelanggaran prinsip kerja sama selanjutnya terjadi pada tuturan tokoh O1 

(istri) “Bisa, kualitas internasional, begitu berhenti langsung dung.”adalah 
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pelanggaran maksim kuantitas, yang menekankan pada tindak tutur representatif 

dengan fungsi untuk „ menegaskan‟. Hal ini dikarenakan jika kita melihat konteks 

pembicaraan dalam iklan tersebut, maka terlihat bahwa tuturan tokoh O1 yang 

menyatakan “Bisa, kualitas internasional, begitu berhenti langsung dung.”,dinilai 

terlalu berlebih karena respon tidak sesuai dengan apa yang O2harapkan. Respon 

tuturan dirasa cukup dan tidak berlebih bilamana O1 hanya menjawab “Bisa”. 

Pelanggaran tersebut sengaja O1 lakukan untuk „menegaskan‟ pernyataan yang ia 

yakini kebenarannya, sebagai respon atas pertanyaan O2, tentang fakta kualitas pil 

KB yang aman  karena tidak akan menyebabkan efek jangka panjang, sehingga 

tidak akan menyebabkan terganggunya sistem reproduksi, serta adanya jaminan 

kualitas KB karena standarisasi yang bertaraf internasioanal dan pastinya 

terpercaya.Implikatur dalam iklan BkkbN data di atas, terdapat pada akhir dialog 

atau bersifat induktif, karena maksud tuturan yang ingin disampaikan dalam iklan 

disampaikan pada pertengahan dan akhir dialog.   

Setelah melihat analisa data  di atas, secara tidak langsung kedua implikatur 

dalam tuturan tersebut, menyatakan dengan menggunakan pil KB Andalan adalah 

langkah tepat dan efektif di dalam merencanakan kehamilan. Berdasarkan analisa 

data tersebut, maka dapat diketahui bahwa kedua implikatur dalam iklan di atas 

sesuai dengan visi dan misi BkkBN, yakni mensukseskan penduduk tumbuh 

seimbang melalui perencanaan keluarga berencana. 
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Data :  4_dalb1_00.30_2012          

O1 : ”Jumlah penduduk yang tidak terkendali berdampak pada  

ketersediaan pangan, mau dikasih makan apa anak-anak kita kelak?” 

O2  :  “Sulinya mencari pekerjaan.” 

 “Bayangkan mau dimana lagi kita tinggal?” 

O3  :  “Padet banget gimana nanti ya?” 

O1 : “yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga pertambahan 

penduduk, dengan berKB dua anak lebih baik.” 

 

Setting Narasi:   

Percakapan terjadi pada siang hari, lokasi di jalan raya dengan suasana 

informal. Adegan dibagi menjadi tiga scene.Scene pertama ditandai dengan 

penggambaran secara visual raut wajah tokoh yang nampak bersedih dan tertekan 

akibat kemacetan dan kedua scene lainnya ditandai dengan penggambaran secara 

visual raut wajah tokoh yang nampak khawatir  akibat permasalahan yang timbul 

karena meledaknya jumlah angka kepadatan penduduk yang melingkupi aspek 

ketersediaan pangan, lapangan pekerjaan serta tempat tinggal.       

 

Hasil analisis diketahui tindak tutur direktif pada data 4, terdapat pada 

tuturan “yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga pertambahan penduduk, 

dengan ber-KB, dua anak lebih baik.” (durasi detik ke 00.22).Tindak tutur 

direktif tersebut menekankan maksud „memerintahkan‟ dalam bentuk kalimat 

imperatif. Ditandai dengan fitur lingual berupa konjungsi subordinatif : yang dan 

kata kerja (verba) : lakukan muncul pada awal tuturan dengan tujuan untuk 

mengintegrasikan maksud “dua anak lebih baik”  di akhir dialog.  

Penggunaan klausa terikat yang menduduki subjek : “yang bisa kita 

lakukan adalah”  diperkuat oleh predikat preposisi yang dimarkai: dengan, yang 

bertujuan untuk memberikan jawaban yang secara tidak langsung perintah untuk 

menjaga kepadatan penduduk dengan menggunakan KB, sebagai langkah tepat 
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yang dapat dilakukan di dalam meminimalisir pertambahan jumlah penduduk, 

sebagai aspek maksud yang ingin disampaikan di dalam iklan.    

 Data : 4-4_dalb1_00.30_2012 ditemukan implikatur sebagai akibat dari 

kekuatan fungsi tuturan direktif dengan fungsi untuk „memerintahkan‟. Implikatur 

yang muncul memiliki maksud menggunakan KB sebagai solusi tepat di dalam 

menjaga angka pertambahan penduduk yang dapat dilakukan, untuk membantu 

pemerintah di dalam mengatasi berbagai masalah kependudukan.       

Munculnya implikatur ditandai dengan adanya pelanggaran prinsip kerja 

sama maksim kuantitas. Pelanggaran yang ditemukan adalah mitra tutur dinilai 

merespon tuturan berlebih atau tidak sebanyak yang penutur harapkan. Respon 

tuturan dirasa cukup dan tidak berlebih bilamana mitra tutur cukup hanya 

menjawab “yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga pertambahan 

penduduk.” Pelanggaran tersebut sengaja dilakukan penutur untuk 

memberitahukan informasi dan langkah yang dapat dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah kependudukan.  

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dikatakan bahwa implikatur dalam 

iklan tersebut bersifat induktif karena terdapat pada akhir dialog. Implikatur dalam 

iklan di atas dirasa sesuai dengan misi BkkbN yakni untuk mengajak masyarakat 

berpola pikir dengan mengarus-utamakan pembangunan berwawasan 

kependudukan dalam kehidupan sehari-hari, yang penyampaian misi tersebut  

disampaikan BkkbN melalui sosialisai dalam wujud iklan.   
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Data : 5_aikb_00.30_2013 

Scene 1 

 O1 : “Ah… balonnya meledak.” 

 O2  : “Tiup lagi”. 

 O1 : “Hore…”. 

 

Scene 2 

 O1 : “eh..eh..ban sepeda meledak.” 

 O2 : “Bisa ditamballah itu.” 

 

 

Scene 3  

O1  : “ah… jumlah penduduk  meladak!” 

O2 &O3 : “gawat, bisa jadi ikan pepes kita!” 

 

Setting Narasi :  

Percakapan terjadi pada waktu siang hari, yang dibagi menjadi tiga scene 

dengan lokasi, tokoh dan alur peristiwa yang berbeda. Scene pertama 

menceritakan tentang kekahawatiran O1 yang berperan sebagai anak kecil setelah 

balon miliknya yang meledak. Scene kedua menceritakan tentang kekhawatiran 

O1 setelah mendapati ban sepeda miliknya yang meledak, dan scene ketiga yang 

menceritakan tentang kekhawatiran O2 dan O3  yang mendapati berita dari O1 

tentang tingkat kepadatan penduduk yang meledak.  

Walaupun ketiga scene disajikan dengan suasana yang bersifat informal, 

namun pada ketiga scene tersebut sangat memperlihatkan betapa dahsyatnya 

dampak mengerikan dan sulitnya mencari solusi terhadap permasalahan dari 

meledaknya jumlah kepadatan penduduk . 

  

 Hasil analisis diketahui tindak tutur representatif pada percakapan data 

5“gawat, bisa jadi ikan pepes kita!”, tuturan tersebut dapat dikatagorikan sebagai 

tindak tutur representatif  yang menekankan pada subjenis „menyatakan‟. yang 

disampaikan dalam bentuk kalimat deklaratif.  

Implikatur yang muncul sebagai akibat dari kekuatan fungsi tuturan 

representatif subjenis „menyatakan‟, memiliki maksud dengan menyadari akan 

bahaya dari dampak meledaknya tingkat kepadatan penduduk, yang  hanya dapat 

diatasi dengan menggunakan KB, dinilai sebagai langkah tepat. Maksud 
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penyampaian implikatur tersebut terlihat pada penekanan penggunaan verba 

„meledak‟.   

Hal ini didasarkan atas kebenaran fakta yang menyatakan, bahwa 

meledaknya angka pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan laju 

pertumbuhan ekonomi secara global, akan memunculkan berbagai permasalahan 

baru di lingkup masyarakat. Aspek dari laju pertumbuhan ekonomi melingkupi 

melingkupi jumlah lapangan pekerjaan, tempat tinggal dan ketersediaan pangan, 

yang tentunya jika laju ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk 

maka dikahawatirkan dapat memicu timbulnya berbagai permasalah baru, seperti : 

meningkatnya angka kelaparan, pengangguran, kemiskinan. Jika hal itu terus 

dibiarkan, bukan menjadi hal yang tidak mungkin faktor-faktor tersebut akan 

memberikan sumbangsih besar dan sangat berdampak pada meningkatnya angka 

kriminalitas di lingkungan masyarakat, yang tentunya permasalahan ini harus 

mendapat perhatian khusus dari semua lapisan kalangan masyarakat.      

Kemunculan implikatur diperkuat dengan ditandai adanya pelanggaran 

prinsip kerja sama maksim kuantitas, pada tuturan“gawat, bisa jadi ikan pepes 

kita!”. Hal ini dikarenakan mitra tutur dirasa memberikan respon berlebih atau 

tidak sebanyak dari yang penutur harapkan. Respon tuturan dirasa cukup dan tidak 

berlebih bilamana mitra tutur cukup hanya menjawab  “gawat”. 

Berdasarkan analisa tersebut,ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan“ah… jumlah penduduk meladak!” (dengan raut wajah kaget dan cemas), 

secara tersirat memiliki maksud dengan menyadari bahaya dari dampak 

meledaknya tingkat kepadatan penduduk dengan memutuskan untuk 
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menggunakan KB adalah langkah tepat yang dapat kita lakukan guna membantu 

meminimalisir meledaknya tingkat kepadatan pendudukan. 

Implikatur pada data di atas bersifat induktif, karena terdapat pada akhir 

dialog. Implikatur tersebut sesuai dengan misi BkkbN dalam mengarus-utamakan 

pembangunan berwawasan kependudukan. Melalui pesan tersirat dalam iklan, 

yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat, tentang meledaknya 

jumlah angka kepadatan penduduk yang kini kian perlu mendapatkan perhatian 

khusus seluruh lapisan masyarakat, diharapkan misi BkkbN dapat dengan mudah 

tersampaikan.   

 

Data : 6_kmkb_00.30_2013        

 O1  : “Emang ada ape bang?” 

 O2  : “ Boleh dong nambahin dedek buat si Yuyun.”     

 O1  : “ Aye gak mau ah, keluarga kite nanti kaya keluarga bang Jupri”  

 

Setting Narasi : 

Percakapan terjadi antar pasangan suami istri yang membahas tentang 

ketidak setujuan dalam menambah jumlah anak. Obrolan singkat tersebut terjadi 

pada waktu siang hari, dengan latar lokasi di teras rumah. Suasana berlangsung 

secara informal, ditandai dengan gambaran visual raut wajah O1 yang nampak 

tidak setuju dengan rencana O2 dalam menambah jumlah anak dalam keluarga 

mereka. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran O1 akan taraf hidup mereka, 

setelah melihat kehidupan tetangga, yang kurang terjamin dikarenakan banyaknya 

jumlah anak.   

Percakapan data 6, pada tuturan “Aye gak mau ah, keluarga kite nanti kaya 

keluarga bang Jupri” dikatagorikan sebagai tindak tutur representatif  yang 

memiliki fungsi untuk „memberi alasan‟ dalam bentuk kalimat deklaratif, yang 

ditandai dengan penggunaan klausa adverbial perbandingan „kaya (seperti)‟ yang 

bermakna membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Penggunaan 
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klausa adverbial perbandingan tersebut, bertujuan untuk menyampaikan dan 

memperkuat maksud dari alasan penolakan untuk menambah jumlah anak, karena 

adanya pertimbangan faktor ekonomi, yang secara tersirat ingin disampaikan 

(diinformasikan) kepada masyarakat melalui tuturan pada akhir dialog dalam 

iklan.  

Implikatur yang muncul selain ditandai dengan adanya pelanggaran prinsip 

kerja sama, juga sebagai akibat dari kekuatan fungsi tuturan representatif subjenis 

„memberikan alasan‟ yang disampaikan dalam bentuk kalimat deklaratif. Tuturan 

representatif dengan subjenis „memberikan alasan‟, merupakan respon atas 

ketidak setujuan O1 terhadap pertayaan O2, yang meminta persetujuan O1untuk 

menambah jumlah anak. Pertanyaan O2mendorong O1 untuk menjelaskan alasan 

dari kekhawatiran yangia rasakan, karena melihat gambaran nyata kehidupan 

tetanggadi lingkungan sekitarnya, yang kesejahteraan tidak terjamin karena 

banyaknya jumlah anak.  

Implikatur yang muncul pada data di atas, ditandai dengan adanya 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas. Pelanggaran maksim tersebut 

terjadi dikarenakan mitra tutur merespon tuturan secara berlebih atau tidak 

sebanyak yang penutur harapkan. Respon tuturan dirasa cukup dan tidak berlebih, 

bilamana mitra tutur cukup hanya menjawab “Aye gak mau ah”.  

Berdasarkan analisa tersebut ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan“Aye gak mau ah, keluarga kite nanti kaya keluarga bang Jupri” secara 

tidak langsung memiliki maksud, dengan memutuskan untuk membatasi jumlah 

anak dengan ber KB,  atas pertimbangan faktor ekonomi adalah langkah tepat. Hal 
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ini dikarenakan dengan membatasi jumlah anak, maka dapat meningkatkan taraf 

kehidupan ketingkat yang lebih layak. Taraf kehidupan yang layak secara 

otomotis dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dan tentunya sangat 

berpengaruh besar pada pemenuhan berbagai kebutuhan primer anak.Implikatur 

pada data tersebut bersifat induktif, karena terdapat pada akhir dialog.  

Implikatur tersebut sesuai dengan misi BkkbN dalam menyelenggarakan 

keluarga berencana, yang dimulai dari adanya pensosialisasian dalam 

merencanakan jarak kehamilan, yakni dengan memilih metode (alat kontrasepsi) 

yang tepat, guna menciptakan keluarga yang bahagia dan terjaminnya taraf 

kehidupan yang layak.  

Implikatur pada data tersebut bersifat induktif, karena terdapat pada akhir 

dialog. Implikatur tersebut sesuai dengan misi BkkbN dalam menyelenggarakan 

keluarga berencana yang dimulai dari adanya pensosialisasian dalam 

merencanakan jarak kehamilan, dengan memilih metode (alat kontrasepsi) yang 

tepat guna dalam  menciptakan keluarga yang bahagia dan terjaminnya taraf 

kehidupan yang layak.                         

 

Data : 7_2alb_00.40_2014 

 O1 : “ Assalamualaikum ” 

 O2 : “ Wallaikumsalam ” 

 O1 : “ Kopi bu, satu bu.” 

 O2 : “ Kopi susu, apa kopi item?” 

 O1 : “ Kopi item dong, cepet nih, pening kepala!” 

 O2 : “ Tunggu sebentar atuh mang, sabar!” 

 O1 : “ Keliatannya lagi bingung?” 

 O2 : “ Iya, uang belanja buat besok kurang.” 
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 O1 : “ Loh kok bisa? Tiap harikan dagangan Si ibu rame.” 

 O2 : “ Biasa mang, ada yang ngutang.” 

 O1 : “ Emang siapa yang ngutang bu? 

 O2 : “ Itu pak Dadang, yang rumahnya bagus tapi banyak anaknya.” 

 O1 : “ Kirain keluarganya pak Yusuf.” 

 O2 : “Keluarganya pak Yusuf kalau belanja ke warung saya, untuk 

belanja dan     dibayar kontan, beda sama keluarga pak Dadang.” 

 O1 : “ Oh gitu ya,” 

 O2 : “Padahal keluarga pak Yusuf itu bisa dibilang kelurga yang 

kurang mampu,  dibanding keluarga pak Dadang yang bisa 

dibilang keluarga yang berada.” 

  O1 : “Iya juga tuh bu, Kalau dilihat-lihat keluarganya pak Yusuf  

emang kelurga yang kurang mampu, tapi keluarganya harmonis 

sekali bu, bikin iri aja.” 

 O2 : “Memang tidak menjamin kang, keluarga berada tapi banyak 

anaknya.”  

 

Setting Narasi :    

 Percakapan iklan pada data 7 menceritakan sebuah obrolan singkat antara 

penjual warung kopi dengan pelanggannya. Isi pembahasan obralan tersebut 

tentang adanya keluh kesah yang dirasakan oleh penjual kopi, yang disebabkan 

karena ada salah satu dari langganannya yang membeli barang dagangannya 

dengan cara berhutang secara terus-menutus, sehingga pedagang tersebut tidak 

memiliki uang yang cukup, untuk kemudian dipergunakan membeli barang 

dagangan yang lain sebagai stok penjualan di warungnya. Isi cerita pada iklan di 

atas tidak semata-mata berisi keluh kesah tokoh penjual karena adanya 

pelanggannya yang berhutang, melainkan juga berisi sindiran bahwa rumah bagus 

namun anak banyak tidak menjaminnya kebahagian dan terpenuhinya kebutuhan 

keluarga. Hal ini berbeda dengan pelanggannya yang lain yang hanya memiliki 

dua anak saja, walau dengan keadaan yang sederhana, namun keluarganya 

harmonis dan tidak memiliki tanggungan hutang-piutang. Percakapan tersebut 

berlangsung dengang suasana informal yang terjadi pada waktu sore hari yang 

ditandai dengan aktifitas santai dengan bermain catur, dengan berlatar lokasi 

tempat terjadinya peristiwa di warung kopi.      

 

Penggalan dialog pada tuturan “ Memang tidak menjamin kang, keluarga 

berada tapi banyak anaknya.” dikatagorikan sebagai tindak tutur representatif sub 

jenis „menyatakan‟ yang disampaikan dalam bentuk kalimat deklaratif. Tindak 

tutur representaif  subjenis „menyatakan‟ tersebut,ditandai sengan pemakaian adv 

ekstraklauasal „memang‟ yang bermakna „menyatakan‟. Penggunaan adv 
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ekstraklausal yang disampaikan dalam bentuk kalimat deklaratif tersebut bertugas 

sebagai konjungtor antar kalimat (klausa), yang bertujuan untuk mengintegrasikan 

maksud tuturan “keluarga berada tapi banyak anaknya.” dengan tuturan 

sebelumnya “ Iya juga tuh bu, Kalau dilihat-lihat keluarganya pak Yusuf  emang 

kelurga yang kurang mampu, tapi keluarganya harmonis sekali bu, bikin iri aja.”, 

yang dimana memiliki maksud menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan 

keharmonisan keluarga sangat ditentukan oleh jumlah anak.  

 Implikatur yang muncul sebagai akibat dari kekuatan fungsi tuturan 

representatif subjenis ‟menyatakan‟,yang memiliki maksud untuk membatasi 

jumlah anak sebanyak dua anak dengan menggunakan KB adalah keputusan yang 

sangat tepat, karena penentu kesejahteraan dan keharmonisan, bukan berdasarkan 

atas tingkat kemampuan ekonomi melainkan berdasarkan banyaknya jumlah anak. 

Hal tersebut didasarkan atas adanya fakta-fakta sosial di masyarakat yang 

kenyataannya bahwa keluarga dengan katagori mampu yang memiliki jumlah 

anak banyak, pada umumnya mengalami kesulitan dari segi finalsial di dalam 

mememenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Sehingga kemampuan 

pencapaian terhadap pemenuhan setiap kebutuhan anak, sangat mempengaruhi 

tingkat keharmonisan keluarga. Keadaan tersebut berbeda dengan keadaan 

keluarga kurang mampu dengan jumlah anak yang tidak banyak (maksimal dua 

anak) yang dinilai dapat lebih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

finansial, karena kebutuhan anak yang tidak sebegitu banyak ragamnya dibanding 

dengan keluarga yang jumlah anaknya banyak.   
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 Implikatur yang muncul pada data di atas, ditandai dengan adanya 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas. Adapun pelanggaran yang 

ditemukan adalah mitra tutur merespon tuturan secara berlebih atau tidak sesuai 

atau sebanyak yang penutur butuhkan. Respon tuturan dirasa cukup dan tidak 

berlebih, jika tuturan cukup hanya dijawab “Memang tidak menjamin kang.”,  

namun pada iklan di atas, penutur merespon tuturan secara berlebih dengan 

menjawab “Memang tidak menjamin kang, keluarga berada tapi banyak 

anaknya.”, tuturan tersebut sengaja penutur sampaikan dengan tujuan untuk 

menyampaikan maksud secara tersirat. 

Berdasarkan analisa tersebut, ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan“Memang tidak menjamin kang, keluarga berada tapi banyak anaknya.”, 

secara tidak langsung memiliki maksud menggunakan KB dengan membatasi 

jumlah anak sebanyak dua anak adalah keputusan yang sangat tepat, karena 

penentu kesejahteraan dan keharmonisan, bukan berdasarkan atas tingkat 

kemampuan ekonomi melainkan berdasarkan jumlah anak.   

 Implikatur pada data di atas bersifat induktif, karena terdapat pada akhir 

dialog. Implikatur tersebut sesuai dengan misi BkkbN dalam mengarus-utamakan 

pembangunan berwawasan kependudukan yang diwujudkan dalam bentuk iklan.   

 

8 alb-npp_00.40_2014 

 O1 : “ Neng, kalau nanti udah nikah, pengen punya anak berapa?” 

 O2 : “ Kalau Aa, pengennya berapa?” 

 O1 : “ Sepuluh, cukup enggak?” 

 O2 : “ Hah, sepuluh, memang Eneng marmut a?” 

 O1 : “ Kata orang tua, banyak anak banyak rejeki.” 

 O2 : “ Begini Aa, banyak anak banyak kebutuhan, banyak biaya.” 
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Setting Narasi :      

Iklan tersebut menceritakan tentang sebuah obrolan ringan yang dilakukan 

oleh sepasang kekasih. Obrolan tersebut membahas tentang perencanaan antar 

keduanya, di dalam merencanakan pernikahan dan membangun rumah tangga, 

termasuk dalam merencanakan jumlah anak kelak. Percakapan tersebut terjadi 

dengan suasana informal, pada waktu siang hari, dengan berlatar lokasi tempat 

kejadian di taman.   

 

Percakapan data 8, pada tuturan“Begini Aa, banyak anak banyak kebutuhan, 

banyak biaya.” dikatagorikan sebagai tindak tutur representatif yang menekankan 

pada subjenis  „memberitahukan‟, yang disampaikan dalam bentuk kalimat 

deklaratif. Adapun fitur lingual yang menandai subjenis tersebut, meliputi: 

penggunaan adverbia konjungtif ekstraklausal „begini‟ yang bertugas sebagai 

konjungtor antar klausa atau antar kalimat, untuk menghubungkan keterkaitan 

maksud secara tersirat, untuk membenarkan persepsi yang salah dengan merujuk 

pada keterkaitan kalimat sebelumnya. 

Implikatur yang muncul selain ditandai dengan adanya pelanggaran prinsip 

kerja sama, juga sebagai akibat dari kekuatan fungsi tuturan representatif subjenis 

„memberitahukan‟. Tuturan tersebut sebagai bentuk ketidak setujuan O2 dengan 

persepsi penutur yang menyatakan bahwa banyak anak akan mendatangkan 

banyak rejeki. Persepsi penutur yang salah tersebut mendorong mitra tutur O2 

untuk memberitahukan suatu hal yang ia yakni kebenarannya, tentang kenyataan 

dimasyarakat, akan taraf kesejahteraan sebuah keluarga yang ditentukan dari 

banyaknya jumlah anak yang dimiliki, karena semakin banyaknya jumlah anak, 

maka akan semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi.  

Implikatur pada data ke-8, ditandai dengan pelanggaran prinsip kerja sama 

maksim kuantitas. Pelanggaran maksim tersebut terjadi dikarenakan mitra tutur 
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merespon tuturan secara berlebih, atau tidak sebanyak yang penutur harapkan. 

Respon tuturan dirasa cukup dan tidak berlabih, bilamana mitra tutur cukup 

menjawab “Begini Aa, banyak anak banyak kebutuhan”. Pelanggaran ini sengaja 

mitra tutur lakukan untuk memberitahukan lebih tentang efek dari banyaknya 

jumlah anak, yang berpengaruh pada membengkaknya atau semakin banyaknya 

biaya yang harus dipenuhi. 

Berdasarkan analisa tersebutditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan “Begini Aa, banyak anak banyak kebutuhan, banyak biaya.”, secara tidak 

langsung memiliki maksud, dengan membatasi jumlah anak adalah langkah tepat 

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap anak. Implikatur pada data 

tersebut bersifat induktif, karena terdapat pada akhir dialog. Implikatur tersebut 

sesuai dengan misi BkkbN yang mengarus utamakan pembangunan berwawasan 

kependudukan.    

 

Data  : 9_kbpkrb_00.30_2016 

O1 : “Bahagiaku dimulai waktu aku memilih Bambang lalu kami 

merencanakan keluarga dengan menunda hamil. Habis Si sulung lahir 

aku pakai IUD.” 

 O2  : “Kenapa teh?” 

 O1  : “Lebih aman dan gampang memberi jarak, mau hamil lagi tinggal 

lepas, pas anak cukup pasang lagi. Itu resep bahagiaku, rencanakan 

dari awal, pilih metode yang   

                tepat.” 

 O2  : “Jadi bahagia itu bisa direncanain.” 

 O1  : “Tuh pilihanmu dateng.” 

 O2  : “Kang besok kita ke bidan yuk !” 

 O3  : “Yuk.” 
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Setting Narasi : 

Percakapn terjadi pada sore hari yang ditandai dengan aktifitas sepulang 

kerja O3 (Suami). Lokasi di rumah tokoh O2 dengan suasana perbincangan yang 

bersifat santai (informal) yang ditandai dengan penggambaran secara visual raut 

wajah tokoh O1 dan O2 yang nampak senang dan antusias menikmati 

perbincangan. Perbincangan membahas pengalaman O1 seputar resep bahagia 

keluarganya , yang telah lebih dahulu membina rumah tangga. 

 

 

Percakapan pada data 9, terdiri dari dua tindak tutur, yakni tindak tutur 

representatif dan direktif. Tindak tutur  representatif terdapat pada tuturan “Lebih 

aman dan gampang memberi jarak, mau hamil lagi tinggal lepas, pas anak cukup 

pasang lagi”, sedangkan tindak tutur direktif terdapat pada tuturan“Itu resep 

bahagiaku, rencanakan dari awal, pilih metode yang tepat.”. 

Tuturan“Lebih aman dan gampang memberi jarak, mau hamil lagi tinggal 

lepas, pas anak cukup pasang lagi”, dikatagorikan sebagai tindak tutur 

representatif yang menekankan pada subjenis „memberitahukan‟ dalam bentuk 

kalimat deklaratif, dengan ditandai penggunaan pronomina penunjuk itu yang 

muncul pada akhir tuturan.  

Pronomina penunjuk tersebut bertujuan untuk integrasikan maksud “Lebih 

aman dan gampang memberi jarak, mau hamil lagi tinggal lepas, pas anak cukup 

pasang lagi.”, dengan tindak tutur direktif pada tuturan “ Itu resep bahagiaku, 

rencanakan dari awal, pilih metode yang tepat.”, yang ditandai dengan 

penggunaan predikat “pilih” yang disampaikan dalam bentuk kalimat imperatif. 

Predikat tersebut berfungsi untuk menyampaikan maksud perintah, dalam 

memilih metode yang tepat, agar berbagai keuntungan dan kemudahan setelah 

menggunakan alat kontrasepsi metode IUD dapat memperoleh, yang tentunya 

menjadi resep utama dalam menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga.   

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id
http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


69 
 

 
 

Implikatur yang muncul sebagai akibat dari kekuatan fungsi tuturan 

representatif dengan fungsi untuk „memberitahukan‟  dan tuturan direktif dengan 

fungsi untuk „menyuruh / memerintahkan”, memiliki maksuduntuk  menyatakan, 

dengan menjadikan IUD sebagai alat kontrasepsi pilihan utama, merupakan resep 

dalam mewujudkan kebahagiaan sebuah keluarga.  

Hal ini bukan tanpa sebab, namun didasarkan atas fakta-fakta medis yang 

menyatakan dijaminnya keamanan dalam pemakaian serta kelebihan-kelebihan 

yang didapat dari penggunaan alat kontrasepsi metode IUD. Mengingat bentuk 

alatyang berukuran kecil dan praktis, sehingga memungkinkan penggunaan IUD 

dapat dengan mudah dilepas-pasang sesuai dengan keingininan dalam 

merencanakan jumlah anak. Sehingga perencanaan jumlah anak dengan 

menggunkan alat kontrasepsi metode IUD dirasa sangat efektif dan tepat.   

Munculnya implikatur ditandai dengan adanya pelanggaran prinsip kerja 

sama maksim kuantitas. Adapun pelanggaran yang ditemukan adalah mitra tutur 

merespon tuturan secara berlebih atau tidak sebanyak yang penutur harapkan. 

Respon tuturan dirasa cukup dan tidak berlebih bilamana mitra tutur hanya 

menjawab “Lebih aman dan gampang memberi jarak”. 

Berdasarkan analisa tersebut,ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan“Lebih aman dan gampang memberi jarak, mau hamil lagi tinggal lepas, 

pas anakcukup pasang lagi”. “Itu resep bahagiaku, rencanakan dari awal, pilih 

metode yang  tepat.”, secara implisit memiliki maksud untuk menyatakan, dengan 

menjadikan IUD sebagai pilihan utama untuk menentukan perencanaan jarak 
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kehamilan, merupakan resep utama dalam mewujudkan kebahagiaan sebuah 

keluarga.    

Implikatur pada data tersebut bersifat deduktif, karena terdapat pada awal 

dialog. Implikatur tersebut sesuai dengan misi BkkbN dalam menyelenggarakan 

keluarga berencana yang dimulai dari adanya pensosialisasian dalam 

merencanakan jarak kehamilan dengan memilih metode (alat kontrasepsi) yang 

tepat guna menciptakan keluarga yang bahagia.    

 

Data : 10_kbpk_00.15_2016 

O1 : “Mau tau rahasia kami berdua? kami ikut KB.” (sambil 

tersenyum melihat ke   arah O3 ) 

 O2 : “ Ooo…” 

 O1 : “ Ada IUD yang instan dan praktis, ada juga pil dan suntik,  

banyak pilihannya.” 

 O2 : “ Mau, biar aman dan tenang.” 

  

Setting Narasi :     

 Percakapan terjadi pada waktu pagi hari di hari libur, dengan ditandai 

aktifitas O1 (istri) dan O3 (suami) yang tengah mengisi hari libur mereka, dengan 

aktifitas ringan seperti berolahraga. Suasana berlangsung secara informal, ditandai 

dengan gambaran visual raut wajah O1 dan O2  yang nampak bahagia dan antusias 

ketika berbincang. Perbincangan singkat berisi tentang pengalaman O1 seputar 

rahasia bahagia keluarga mereka, yang notabennya telah lebih dahulu membina 

rumah tangga.   

Pada percakapan data 10, tuturan“Mau, biar aman dan tenang.”  

dikatagorikan sebagai tindak tutur representatif, yang memiliki maksud „memberi 

alasan‟ dalam bentuk kalimat deklaratif. Fitur lingual yang menandai subjenis 

tersebut yakni berupa penggunaan konjungsi subordinatif „biar‟ yang bermakna 

tujuan. Penggunaan konjungsi subordinatif dalam bentuk kalimat deklaratif 
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tersebut, bertujuan untuk mengintegrasikan maksud „aman dan tenang‟ sebagai 

manfaat dari penggunaan KB, yang ingin disampaikan (diinformasikan) kepada 

masyarakat melalui tuturan pada akhir dialog.   

 Data tersebut dikatagorikan sebagai tindak tutur representatif subjenis 

„memberikan alsan‟ dalam bentuk kalimat deklaratif. Adapun implikatur yang 

muncul sebagai akibat dari kekuatan fungsi tuturan representatif subjenis 

„memberikan alasan‟ adalah dengan memutuskan menggunakan KB, maka akan 

banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh. Salah satu manfaatnya adalah 

terpenuhinya rasa aman dan tenang. 

 Hal ini bukan tanpa sebab, namun didasarkan atas adanya fakta-fakta 

medis yang menjamin kemanan dan rasa tenang, karena banyaknya berbagai 

varian yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Si pengguna, 

tanpa harus merasa khawatir. Kebenaran manfaat dari pengunaan KB, semakin 

diperkuat dengan adanya pernyataan pengalaman tokoh O1 yang telah lebih dahulu 

berkeluarga dan telah merasakan manfaat dari penggunaan KB.   

Implikatur yang muncul pada data di atas, ditandai dengan adanya 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas. Adapun pelanggaran yang 

ditemukan adalah mitra tutur merespon tuturan secara berlebih atau tidak 

sebanyak yang penutur harapkan. Respon tuturan dirasa cukup dan tidak berlebih 

bilamana mitra tutur cukup hanya menjawab “mau” . 

Berdasarkan analisa tersebut, ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan“Mau, biar aman dan tenang.”secara tidak langsung memiliki maksud 
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dengan memutuskan menggunakan KB, akan banyak sekali manfaat yang dapat 

diperoleh. Salah satu manfaat yakni : terpenuhinya rasa aman karena sudah dapat 

dipastikan kualitasnya dan rasa tenang karena banyaknya berbagai jenis varian 

KB yang dapat diplih berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Sehingga dapat 

dikatakan, menggunakan KB sebagai rahasia utama dalam menciptakan keluarga 

yang bahagia.      

Implikatur pada data tersebut bersifat induktif, karena terdapat pada akhir 

dialog. Implikatur tersebut sesuai dengan misi BkkbN dalam menyelenggarakan 

keluarga berencana yang dimulai dari adanya pensosialisasian dalam 

merencanakan jarak kehamilan, dengan memilih metode (alat kontrasepsi) yang 

tepat guna menciptakan keluarga yang bahagia.        

 

Data : 11_sks_00.30_2016 

 O1 : “Ah..lucu banget sih, umur berapa teh?”      

          O2 & O3 : “ Dua tahun.” (menjawab bersamaan). 

 O4 : “ Kapan nambah?” 

          O2& O3 : “Tahun depan, biar pas jaraknya.” (menjawab bersamaan) 

 O1 : “Kompak banget sih.” 

          O2 & O3:“ Kami seia karena Skata, aplikasi gratis untuk membantu 

rencana keluarga, ada artikel, informasi kontrasepsi, dan juga 

cari bidan terdekat.” 

“Download aja!”    

 O4 : “ Pakai ini bisa?” 

O5 : “ Buat itu atau komputer, ketik : www.skata.info.” 

O1 : “ Download ah, buat nunjukin ke mang Asep.”   

 

Setting Narasi : 

 Iklan pada data 11 menceritakan tentang sebuah perbincangan ringan, 

antara sepasang suami istri dengan rekan-rekannya. Perbincangan perihal 

pembahasan tentang sumber media yang memberikan berbagai konten dan 

informasi seputar KB dan tentunya menjadi rahasia kekompakan mereka dalam 
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memutuskan dan merencanakan jarak kelahiran anak. Peristiwa terjadi pada waktu 

siang hari dengan berlatar belakang lokasi tempat terjadinya peristiwa di rumah, 

yang ditandai dengan aktifitas yang bersifat santai (informal).   

 

Hasil analisis diketahui terdapat tindak tutur komisif dan tindak tutur 

representatif pada percakapan data 11,yakni: 

(1)   “Tahun depan, biar pas jaraknya.” 

(2)  “ Kami seia karena Skata, aplikasi gratis untuk membantu rencana 

keluarga, ada artikel, informasi kontrasepsi, dan juga cari bidan 

terdekat.” 

 

Penggalan dialog 1:2 dikatagorikan tindak tuturkomisif dan representatif 

yang memiliki maksud untuk „berjanji‟ dan „memberitahukan‟ dalam  bentuk 

kalimat deklatif. Penanda lingual yang menandai maksud untuk „berjanji‟ ditandai 

dengan klausa adverbial waktu „tahun depan‟. Sedangkan penanda lingual yang 

menandai maksud untuk „memberitahukan‟ ditandai dengan penggunaan klausa 

adverbial sebab „karena‟.  

Implikatur yang muncul sebagai akibat dari kekuatan fungsi tuturan 

komisif dan representatif , memiliki maksud dengan merencanakan kehamilan 

(merencana jarak kehamilan selama tiga tahun)  informasi seputar  perencanaan 

kehamilan dapat dengan mudah diperoleh dengan mengakses Skata merupakan 

langkah tepat.  Hal ini dikarenakan, di dalam aplikasi Skata banyak sekali terdapat 

berbagai informasi bermanfaat seputar KB, yang melingkupi jarak kelahiran ideal, 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pasangan suami istri, 

untuk kompak dalam memutuskan merencanakan jumlah anak dalam keluarga. 
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Sehingga dengan memutuskan merencanakan jarak kelahiran selama tiga tahun 

adalah langkah yang tepat dalam merencanakan jarak kelahiran yang ideal untuk 

Sang buah hati.                 

Kebenaran fakta tersebut, didasarkan atas pertimbangan fakta yang 

melingkupi : faktor medis, psikis dan tentunya pertimbangan faktor ekonomi. 

Pertimbangan faktor medis dan psikis meliputi fakta tentang pemulihan sistem 

kesehatan reproduksi yang telah kembali optimal dan kuat setelah tiga tahun pasca 

melahirkan, serta kesanggupan mental ibu yang semakin matang, sedangkan 

pertimbangan faktor ekonomi meliputi perencanaan pendidikan, masa depan anak 

dan kebutuhan primer lainnya.  

Adapun kebenaran fakta dari tujuan dirilisnya aplikasi Skata, yakni 

sebagai trobosan terbaru dari Pemerintah (khususnya BkkbN) untuk menjangkau 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi seputar KB, yang 

ditunjang dengan berbagai fitur dan konten di dalamnya. Aplikasi ini dapat 

diakses oleh siapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga  diharapkan dengan 

adanya aplikasi ini, dapat menjadi solusi alternatif untuk mereka yang sibuk dan 

yang memiliki keterbatasan waktu untuk mendatangi pusat layanan kesehatan, 

untuk mencari informasi seputar KB. Peluncuran aplikasi Skata ini adalah sebagai 

bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah (khususnya BkkbN) dalam sektor 

kependudukan.     

 Implikatur yang muncul pada data di atas, ditandai dengan adanya 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas dan dikemas dengan semenarik 

mungkin dengan pemakaian homofon, atau kata yang diucapkan sama dengan 
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kata lain, namun memiliki suku kata dan arti yang berbeda. Homofon Skata pada 

tuturan “kami seia karena Skata”, sengaja dibuat untuk memunculkan irama  dan 

rima yang selaras dengan kata “seia”, walaupun memiliki maksud yang berbeda 

antara “sekata” (satu kata) dengan “Skata” (Aplikasi info seputar KB). Pemakaian 

homofon ini bertujuan agar iklan dapat dengan mudah diingat oleh masyarakat. 

Adapun Pelanggaran prinsip kerja sama yang ditemukan adalah 

pelanggaran maksim kuantitas. Hal ini dikarenakan mitra tutur dalam merespon 

tuturan secara berlebih atau tidak sebanyak  yang penutur harapkan. Respon 

tuturan dirasa cukup dan tidak berlebih bilamana mitra tutur cukup hanya 

menjawab “Tahun depan” dan “kami seia, karena Skata”. Namun pelanggaran 

tersebut sengaja dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan lebih jauh 

yang bersifat menginformasikan.     

Berdasarkan analisa tersebut, ditemukan bahwa makna implikatur dari 

kedua tuturan tersebut  yakni : tuturan “Tahun depan, biar pas jaraknya.”dan 

tuturan“ Kami seia karena skata, aplikasi gratis untuk membantu rencana 

keluarga, ada artikel, informasi kontrasepsi, dan juga cari bidan terdekat.”adalah 

dengan bersikap kompak antara suami dan istri dalam memutuskan perencanaan 

jarak kelahiran anak, yakni selama tiga tahun sebagai jarak ideal adalah langkah 

tepat, yang kesemua kekompakan tersebut dapat dibangun bersama-sama dengan 

didasarkan atas kesepahaman yang sama tentang pengetahuan seputar KB, yang 

kesemua informasi tersebut dapat diperoleh, dengan cara mengakses aplikasi 

Skata.  
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 Implikatur pada percakapan data 11 bersifat deduktif, karena terdapat pada 

awal dialog. Implikatur tersebut sesuai dengan misi BkkbN yakni memfasilitasi 

pembangunan keluarga. Fasilitas yang dibuat oleh pemerintah (badan BkkbN ) 

dalam hal ini bersifat multimedia karena mengingat kemajuan zaman yang 

semakin canggih dan tingginya tingkat kesibukan jam kerja, yang menjadi kendala 

masyarakat untuk datang ke tempat-tempat layanan kesehatan guna mencari 

informasi seputar KB.       

  Berlatar belakang faktor tersebutlah, mendorong pemerintah untuk merilis 

aplikasi Skata yang berisi tentang konten-konten seputar info KB, sehingga 

diharapkan kini masyarakat tidak lagi terkendala dalam memperoleh informasi 

seputar KB, karena kini info tersebut dapat dengan mudah untuk diakses oleh 

siapapun, dimanapun dan kapanpun.    

 

4.1.2 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Maksim Pelaksanaan(Cara) dan 

Implikatur dalam ILM BkkbN 

Maksim pelaksanaan atau tindakan adalah maksim ini menuntut mitra tuturnya 

untuk menghindari ungkapan yang bersifat tidak jelas. ambigu dan taksa. Syarat 

dari maksim pelaksanaan atau tindakan adalah hindari ungkapan yang tidak jelas, 

menghindari ketaksaan, dan dibuat secara urut atau teratur.Dalam ILM BkkbN 

terdapat pelanggaran prinsip kerja sama maksim pelaksanaan yang memiliki 

implikatur yang disampaikan dalam wujud tindak tutur representatif dengan 

maksud untuk: „menolak menjelaskan‟ dan „mengakui‟. 
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Data : 12_aiud-tps_00.30_2015 

O1 : “ Bagaimana rasanya setelah istri pasang kontrasepsi IUD  

Andalan?” 

 O2 : “….rasanya tuh…” 

 O3 : “ Gimana jelasinnya ya, ya begitu deh...” (dengan tertawa) 

 O4 : “ Pokoknya sekarang, tiap hari rasanya pengen pulang.” 

 

Setting Narasi : 

 Percakapan terjadi pada waktu siang hari, yang dibagi menjadi tiga scene 

dengan lokasi dan tokoh dan profesi yang berbeda, namun tetap dihadapkan pada 

pertanyaan yang sama. Pertanyaan mengarah pada testimoni yang dirasakan para 

suami setelah istrinya menggunakan IUD Andalan. Ketiga scene dalam iklan 

disajikan dengan suasana informal. 

Scene dibagi menjadi tiga, yakni: scene pertama menceritakan testimoni 

tokoh O1 sebagai suami yang tengah menikmati waktu istirahatnya di rumah. 

Scene kedua dan ketiga yang menceritakan testimoni tokoh O2 dan O3dengan latar 

belakang profesi sebagai pegawai perusahaan, dengan rutinitas pekerjaannya di 

kantor. Pernyataan testimoni dari ketiganya menyatakan tentang berbagai 

kelebihan yang dirasakan mereka, setelah istrinya menggunakan IUD, yakni tidak 

terganggunya kualitas hubungan.   

Kepuasan testimoni dari ketiga tokoh sangat terlihat dengan 

penggambaran raut wajah tokoh, yang tergambar secara visual di dalam iklan.   

 

Hasil analisis pada percakapan data 12, diketahui tindak tutur representatif 

pada tuturan “Gimana jelasinnya ya, ya begitu deh...” (dengan tertawa), dan 

“Pokoknya sekarang, tiap hari rasanya pengen pulang.”dapat dikatagorikan 

sebagai tindak tutur representatif yang menekankan pada subjenis „menolak 

menjelaskan‟, yang ditandai dengan adanya penanda lingual verba dasar „jelasin‟ 

yang berakhiran sufiks –nya.  

Penggunaan verba dasar yang berimbuhan sufiks-„nya‟ pada kata 

„jelasinnya‟, bertujuan untuk mengintegrasikan dan memperjelas maksud dari 

tuturan“ya begitu deh”yang terdapat padascene kedua dalam iklan, serta tindak 

tutur representatif subjenis „menegaskan‟, yang ditandai dengan penggunaan kata 

„pokonya‟ yang disandingkan dengan kata „sekarang‟ sebagai ciri lingual konj 
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subord waktu pada kalimat “Pokoknya sekarang, tiap hari rasanya pengen 

pulang.”, yangsecara tidak langsung bertujuan untuk menyampaikan maksud 

untuk „menolak menjelaskan‟ secara lebih spesifik, sehinggamengharapkan 

penutur untuk mampu menafsirkan sendiri, apa maksud dibalik kata-katanya, 

tentang apa yang ia rasakan.   

Data di atas dikatagorikan sebagai tindak tutur reperesentatif subjenis 

„menolak menjelaskan‟, yang dituangkan dalam bentuk kalimat deklaratif. 

Implikatur yang muncul selain ditandai dengan adanya pelanggaran prinsip kerja 

sama, juga sebagai akibat dari kekuatan fungsi tuturan representatif yang memiliki 

maksud untuk „menolak menjelaskan‟ secara langsung. Tuturan tersebut sebagi 

respon O3 dan O4terhadap pertanyaan O1,yang mendorong O3 dan O4 untuk 

menyampaikan testimoni kepuasan, tentang apa yang mereka rasakan setelah istri 

mengggunakan IUD Andalan, yakni: kualitas hubungan yang tetap terjaga serta 

adanya nilai-nilai kepuasan tersendiri yang di dapat ketika berhubungan,setelah 

istri menggunakan IUD Andalan yang tidak bisa dijelaskan secara gamblang.  

Penggambaran nilai kepuasan tersebut terlihat pada tuturan “Pokoknya 

sekarang, tiap hari rasanya pengen pulang.”, yang maksud tuturan disampaikan 

secara taksa, karena mengingat negara Indonesia adalah negara yang masih 

menjunjung tinggi nilai sopan santun dan etika dalam bertutur, sehingga bertutur 

atau pengungkapan hal-hal yang berupa istilah seksual masih bersifat tabu.  

Kemunculan implikatur ditandai dengan adanya pelanggaran prinsip kerja 

sama maksim cara (pelaksanaan) karena jawaban cenderung bersifat taksa. Hal 

tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan mitra 
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tutur,dalam memfilter dan menjaga tuturan agar tidak bersifat tabu, karena 

bahasan yang tergolong dan bersifat seksual dengan respon tuturan tersebut, 

diharapkan mitra tutur mampu menafsirkan sendiri, maksud dari jawaban yang 

ingin disampaikan mitra tutur dalam merespon pertanyaan. 

Berdasarkan analisa di atas, ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan“Gimana jelasinnya ya, ya begitu deh...” (dengan tertawa) dan “Pokoknya 

sekarang, tiap hari rasanya pengen pulang.”,secara tersirat memiliki maksud 

untuk menyatakan, dengan menggunakan IUD Andalan sebagi alat kontrasepsi 

adalah langkah tepat bagi para suami, karena tidak akan mempengaruhi dan 

terganggunya rasa saat berhubungan. Sehingga dapat dipastikan kepuasan dalam 

berhubungan dapat terjaga.  

Implikatur pada data tersebut bersifat induktif, karena terdapat pada akhir 

dialog. Implikatur tersebut sesuai dengan misi BkkbN, dalam menyelenggarakan 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, yang dimulai dari adanya 

pensosialisasian kelebihan-kelebihan dari pemakaian (pemasangan) alat 

kontrasepsi IUD, yakni salah satunya tidak menimbulkan efek samping apapun 

ketika berhubungan.  

Data : 13_aiud-tpi_00.30_2015 

 O1 : “Bagaimana rasanya setelah pasang kontrasepsi IUD Andalan?” 

 O2 : “Jadi gimana ya,bisa dilakuin kapan aja.” 

O3 : “Nggak ganggu kesuburan, waktu itu pas pengen punya anak lagi 

tinggal dilepas.” 

O4 : “Nyusuin nggak masalah.” 

   “ASI jalan terus.” 

O2 : “Yang pasti sih, suami jadi tambah nurut.” 
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Setting Narasi: 

 Percakapan terjadi pada waktu siang hari yang dibagi menjadi tiga scene 

dengan lokasi, tokoh dan profesi yang berbeda. Namun tetap dihadapkan pada 

pertanyaan yang sama. Pertanyaan mengarah pada testimoni yang dirasakan para 

istri setelah menggunakan IUD .  

Scene dibagi menjadi tiga, yakni scene pertama menceritakan testimoni 

tokoh O1 yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan aktifitas memasak di 

dapur. Scene kedua menceritakan testimoni tokoh O2 yang berprofesi sebagai 

wanita karier dengan rutinitas pekerjaannya di kantor. Scene ketiga menceritakan 

testimoni tokoh O3 sebagi ibu rumah tangga yang sedang asik menikmati perannya 

sebagi seorang ibu yang tengah menyusui buah hati kecilnya di rumah. Pernyataan 

testimoni dari ketiganya menyatakan tentang berbagai kelebihan yang dirasakan 

setelah menggunakan IUD. Salah satunya perihal kualitas hubungan, kesuburan 

sistem reproduksi dan kelancaran ASI bagi ibu menyusui yang tetap normal tanpa 

terganggu.   

 

Tuturan “Yang pasti sih, suami jadi tambah nurut.”,pada percakapan 

data13, tergolong pada tindak tutur representatif  yang menekankan pada subjenis 

„mengakui‟ , dengan penanda lingual terdapatnya klausa terikat „yang pasti sih‟  

yang ditandai dengan adanya konjungtor„yang‟. Pemakaian klausa terikat ini 

bertujuan untuk mengintegrasikan dan memperjelas maksud tuturan fleksibelnya 

pemakaian IUD yang tidak memiliki dampak pada kesuburan dan tuturan „suami 

jadi tambah nurut‟, sebagai bentuk pengakuan mitra tutur yang dalam hal ini 

adalah tokoh istri, terhadap perubahan yang mereka rasakan setelah menggunakan 

IUD Andalan.   

Implikatur yang muncul selain ditandai dengan adanya pelanggaran prinsip 

kerja sama, juga sebagai akibat dari kekuatan tuturan representatif dengan fungsi 

untuk „mengakui‟ yang disampaikan dalam bentuk kalimat deklaratif. Ungkapan 

pengakuan kepuasan tokoh O2terlihat pada tuturan “yang pasti sih, suami jadi 

tambah nurut.”, sebagai respon O2 atas pertanyaan O1. Ungkapan tersebut berisi 
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tentang kepuasan yang ia rasakansetelah menggunakan IUD Andalan, karena 

melihat adanya perubahan padasikap suami yang lebih sering meluangkan 

waktunya di rumah.  

Tuturan testimoni O2 tersebut dijawab secara tersirat atau taksa, dikarenakan 

tuturan berhubungan dan mengandung aspek seksual yang bersifat tabu, sehingga 

pengungkapannya disampaikan secara taksa.  Kemunculan implikatur ditandai 

dengan adanya pelanggaran prinsip kerja sama maksim cara (pelaksanaan) karena 

jawaban bersifat taksa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan dan upaya 

yang dilakukan O2 dalam memfilter dan menjaga tuturan untuk menyamarkan 

pembahasan yang bersifat tabu, karena bahasan yangtergolong dan bersifat 

seksual, sehingga diharapkan O1mampu menafsirkan sendiri, maksud dari 

jawaban yang ingin disampaikan O2 di dalam merespon pertanyaan O1. 

Berdasarkan analisa di atas, ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan“Yang pasti sih, suami jadi tambah nurut.”. secara tersirat memiliki 

maksud untuk menyatakan bahwa dengan menggunakan IUD Andalan sebagai 

alat kontrasepsi adalah langkah tepat untuk suami istri di dalam meningkatkan 

keharmonisan hubungan keluarga, karena pemakaian IUD tidak akan 

menimbulkan efek apapun saat berhubungan, sehingga kualitas kepuasan dalam 

berhubungan dapat tetap terjaga sehingga dapat menambah keharmonisan 

keluarga. 

Implikatur pada data tersebut bersifat induktif, karena terdapat pada akhir 

dialog. Implikatur tersebut sesuai dengan misi BkkbN di dalam 

menyelenggarakan keluarga berencana dan pemerhatian kesehatan reproduksi, 
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yang dimulai dari adanya pensosialisasian kelebihan-kelebihan dari pemakaian 

(pemasangan) alat kontrasepsi IUD, yakni salah satunya tidak menimbulkan efek 

samping apapun ketika berhubungan karena aman dan tidak mengganggu sistem 

reproduksi. 

 

4.1.3 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Maksim Kualitas dan 

Implikaturdalam ILM BkkbN 

 Maksim kualitas adalah maksim yang mengharuskan lawan tuturnya untuk 

memberikan informasi yang benar bedasarkan bukti-bukti yang mamadai. Syarat 

dari maksim ini adalah mengharuskan untuk mengatakan sesuatu yang diyakini 

kebenarannya dan menghindari untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak 

memiliki bukti yang memadai. Iklan layanan masyarakat BkkbN mengandung 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas yang memiliki implikatur yang 

disampaikan dalam wujud tindak tutur representatifdengan maksud tuturan untuk 

„menyatakan penolakan‟.   

Data : 14_2alb-npp_00.40_2014 

 O1 : “ Neng, kalau nanti udah nikah, ingin punya anak berapa?” 

 O2 : “ Kalau Aa, pengennya berapa?” 

 O1 : “ Sepuluh, cukup enggak?” 

 O2 : “ Hah, sepuluh, memang Eneng marmut a?” 

 O1 : “ Kata orang tua, banyak anak banyak rejeki.” 

 O2 : “ Begini Aa, banyak anak banyak kebutuhan, banyak biaya.” 

 O1 : “ Kapan berarti kita nikahnya?” 

 O2 : “ Aa, neng kan mau kuliah dulu, aa juga kan belum ada pekerjaan  

yang mapan.” 

 

Setting Narasi :     

 Iklan tersebut menceritakan tentang sebuah obrolan ringan yang dilakukan 

oleh sepasang kekasih. Obrolan tersebut membahas tentang perencanaan antar 
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keduanya dalam merencanakan pernikahan dan membangun rumah tangga, 

termasuk dalam merencanakan jumlah anak kelak.  Isi perbincangan pada obrolan 

ringan tersebut tidak semata-mata hanya membahas tentang perencanaan saja, 

melainkan juga berisi sindiran bahwa wanita memiliki ambang batas kemampuan 

dalam melahirkan. Percakapan tersebut terjadi dengan suasana informal, pada 

waktu siang hari, dengan berlatar lokasi tempat kejadian di taman.   

Penggalan dialog pada tuturan “ Hah, sepuluh, memang Eneng marmut a? 

dikatagorikan sebagai tindak tutur representatif sub jenis „menyatakan penolakan‟ 

yang disampaikan dalam bentuk kalimat intogratif. Fitur lingual yang menandai 

tuturan tersebut adalah adanya pemakaian konj subord pengangadaian 

„memang‟,yang bermakna „menyatakan penolakan‟, sebagai akibat dari ketidak 

bersediaan atas penggandaian dirinya. Penggunaan konj subord pengandaian 

„memang‟ disampaikan dalam bentuk kalimat intogratif, yang memiliki tujuan 

untuk mengintegrasikan maksud tuturan “Hah, sepuluh?” dengan „marmut‟yang 

memiliki maksud ketidak setujuan atas rencana kekasihnya, ketika merencanakan 

jumlah anak sebanyak sepuluh orang.    

Data tersebut dikatagorikan sebagai tindak tutur representatif dengan sub 

jenis „menyatakan penolakan‟ yang disampaikan dalam bentuk kalimat intogratif. 

Implikatur yang muncul selain ditandai dengan adanya pelanggaran prinsip kerja 

sama, juga sebagai akibat dari kekuatan fungsi tuturan representatif subjenis 

„menyatakan penolakan‟.  

Tuturan tersebut sebagai respon ketidak setujuan O2 di dalam merespon 

pertanyaan O1. Penolakan O2 mendorongnya untuk memaparkan alasan 

penolakannya atas ketidaksetujuan yang ia rasakan, karena tuturan O1 yang 

menyamakan kemampuan wanita dalam melahirkan yang pengandaiannya 

disamakan dengan bintang, karena wanita memiliki ambang batas jarak 
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kehamilan, serta untuk menghentikan deskriminasi kepada perempuan (istri) di 

dalam merencanakan jumlah anak, yang pada umumnya lebih didominasi oleh 

pihak pria (suami). 

Implikatur yang muncul pada percakapan data 14, ditandai dengan adanya 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas. Adapun pelanggaran yang 

ditemukan adalah mitra tutur merespon tuturan dengan tidak mengatakan hal yang 

sebenarnya, yakni dengan tidak mengatakan bahwa ia adalah manusia yang 

memiliki ambang batas kemampuan dalam melahirkan, dan sudah jelas berbeda 

dengan binatang. Namun dalam hal ini, mitra tutur justru mengatakan bahwa dia 

seperti „marmut‟. Pelanggaran ini sengaja mitra tuturucapkan dengan tujuan untuk 

menyindir sebagai bentuk penolakan atas permintaan O1.  

Berdasarkan analisa tersebut, ditemukan bahwa makna implikatur dari 

tuturan “Hah, sepuluh, memang Eneng marmut a?”, secara tidak langsung 

memiliki maksud untukmenghentikan deskriminasi kepada perempuan (istri) 

dengan berani tegas dan berandil di dalam merencanakan jumlah anak, yang pada 

umumnya lebih didominasi oleh pihak pria, serta merencanakan bahtera rumah 

tangga dan jumlah anak dengan KB adalah langkah tepat. 

Implikatur pada data di atas bersifat deduktif, karena terdapat pada awal 

dialog. Implikatur tersebut sesuai dengan misi mengarus utamakan pembangunan 

berwawasan kependudukan dengan menyelenggarakan keluarga berencana dan 

pensosialisasian kesehatan reproduksi yang disampaikan dalam bentuk iklan.  
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4.1.4 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Maksim Hubungan dan 

Implikaturdalam ILM BkkbN 

 Maksim hubungan adalah maksim yang mengharapkan mitra tuturnya 

untuk serelevan mungkin dengan konteks tuturan dan respon tuturan diharapkan 

sesuai dengan keinginan dari maksud atau tujuan pembahasan yang ingin dicapai 

dari masalah pembicaraan. Dalam ILM BkkbN terdapat pelanggaran prinsip kerja 

sama maksim kualitas yang memiliki implikaturyang disampaikan dalam wujud 

tindak tutur representatif dengan maksud tuturan untuk „memberitahukan‟, dengan 

data sebagai berikut : 

Data : 15_afpp_00.30_2010 

 O1 : “Kapan kalian nikah?”  (scene 1) 

    “Kapan kalian punya anak?” (scene 2) 

    “Kapan ya, kamu dapet adik?” (scene3)  

     O2& O3 : “Kita ikut KB mah.” 

 

Setting Narasi : 

 Percakapan terjadi pada waktu siang hari yang dibagi menjadi tiga scene 

dengan lokasi di rumah, hanya saja dengan pertanyaan yang berbeda. Ketiga 

pertanyaan sama-sama mengarah pada harapan O1 mengenai perencanaan perihal 

rumah tangga O2 (anaknya). 

Scene dibagi menjadi tiga, yakni scene pertama menceritakan tentang 

harapan tokoh O1 yang menanyakan perencanaan O2 dan O3 (anak dan calon 

menantunya) dalam meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Scene 

kedua menanyakan perencanaan O2 dan O3 dalam merencanakan momongan dan 

sceneketiga yang menanyakan perencanaan O2 dan O3 dalam menambah jumlah 

momongan. 

 

  Hasil analisa pada percakapan data 15, ditemukan tindak tutur 

representatif yang menekankan subjenis „memberitahukan‟ pada tuturan “Kita 

ikut KB Mah.”(durasi detik ke 00.28). Tindak tutur representatif tersebut lebih 

menekankan pada subjenis „memberitahukan‟ dalam bentuk kalimat deklaratif. 

Ditandai dengan adanya fitur lingual penggunaan pronomina persona (subjek)  
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„kita‟ dan verba „ikut‟ yang terdapat pada akhir tuturan. Pemakaian fitur lingual 

tersebut bertujuan untuk mengintegrasikanverba („ikut‟) pada data di atas dengan 

makna inheren „perbuatan‟, yang secara tidak langsung menjadi jawaban atas 

pertanyaan tentang hal yang dilakukan subjek yakni dengan menggunakan KB.   

  Data: 15_afpp_00.30_2010 dikatagorikan tindak tutur representatif 

subjenis „memberitahukan‟ dalam bentuk kalimat deklaratif . Implikatur pada data 

di atas muncul sebagai kekuatan fungsi representatif, untuk memberitahukan 

bahwa dengan memutuskan menggunakan KB, adalah langkah tepat dan efektif 

dalam merencanakan jarak kelahiran, yang tentunya membutuhkan waktu dan 

pertimbangan yang matang. 

Perencanaan jarak kelahiran yang memakan banyak waktu dan 

pertimbangan, sangat erat kaitannya dengan peran suami dan istri memiliki andil 

besar didalamnya. Maksud implikatur data tersebut ditekankan dengan pengunaan 

pronomina persona kata „kita‟ pada durasi ke 00.28 detik, sebagai maksud bahwa 

dalam merencanakan jumlah anak dan jarak kelahiran, peran suami dan istri harus 

lebih dominan dan tegas dalam menentukan keputusan, karena hal tersebut 

menjadi hak preogatif penuh antara suami dan istri.  

Adapun hal-hal yang turut menguatkan maksud implikatur di atas adalah 

dengan melihat dua fakta kebenaran, yakni fakta medis dan fakta sosial. 

Kebenaran fakta medis yakni menyatakan bahwa KB adalah alat kontrasepsi yang 

memiliki fungsi untuk menunda kehamilan, tanpa menimbulkan efek samping 

memandulkan atau menghentikan kemampuan alat reproduksi bekerja 

sebagaimana mestinya.  
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Fakta kedua adalah tentang adanya fakta sosial di dalam kehidupan 

masyarakat, tentang faktor lingkungan dari keluarga terdekat di luar keluarga inti 

yang turut mengambil andil di dalam menentukan keputusan khususnya untuk 

para pasangan muda dalam merencanakan jumlah buah hati mereka. Kebenaran 

tentang fakta tersebut ditunjukan dengan penggalan tuturan O1 dalam iklan  

“Kapan ya, kamu dapet adik?” (scene3).  

Munculnya implikatur ditandai dengan adanya pelanggaran maksim 

hubungan. Hal tersebut dikarenakan jawaban lawan tutur tidak cukup relevan 

dengan pertanyaan penutur O1 yang mengharapkan kepastian waktu yang ditandai 

dengan penggunaan kata „kapan‟ di dalam penggalan iklan. Mitra tutur melakukan 

hal tersebut sebagai bentuk tindakan atau upaya untuk mengatasi 

ketidaktahuannya dalam memberikan kepastian waktu didalam merespon 

pertanyaan penutur tentang kepastian waktu dalam menambah jumlah anak 

dikeluarganya, atau dengan kata lain mitra tutur menghindari memberikan 

jawaban yang tidak diyakini kebenarannya akan kepastian spesifikasi waktunya.   

Data di atas memperlihatkan adanya kerja sama, yang diharapkan antara 

penutur ke mitra tutur. Hal ini dikarenakan pada tuturan tersebut sangat terlihat 

jelas adanya harapan penutur, untuk mau saling berkerja sama dalam memberi 

kepastian jawaban atas pertanyaan yang ditanyakannya. Namun respon 

jawabanmitra tutur atas pertanyaan penutur, dianggap tidak sesuai dengan apa 

yang penutur harapkan. Hal ini dikarenakan mitra tutur tidak memberi kepastian 

jawaban secara spesifik tentang kepastian waktu, sesuai dengan apa yang penutur 

tanyakan dan harapkan.  Padahal baik antara penutur dan mitra tutur sama-sama 
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berkenan untuk menambah jumlah anak, hanya saja tidak tahu persis kepastian 

waktu secara spesifik kapan waktu menambah jumlah anak. Hal inidikarenakan, 

adanya berbagaipertimbangan yang tentunya memakan banyak waktu. 

Berdasarkan dianalisa di atas, dapat dikatakan bahwa implikatur dalam 

iklan tersebut bersifat induktif karena terdapat pada akhir dialog. Implikatur dalam 

iklan di atas dirasa sesuai dengan misi BkkbN yakni menyelenggarakan keluarga 

berencana, yang penyampaian misi tersebut  disampaikan BkkbN melalui 

sosialisai dalam wujud iklan.        

 

4.2 Tingkat Keberhasilan ILM BkkbN  Berdasarkan Pelanggaran Prinsip 

Kerjasama 

 Keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah kepada 

masyarakat, dapat dipengaruhi dari beberapa faktor yang tidak dapat dipungkiri, 

pensosialisasian melalui media iklan khususnya ILM, memberikan sumbangsih 

terbesar di dalam keberhasilan penyampaian maksud kepada masyarakat. Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan iklan, yakni melingkupi endorses 

atau pemeran iklan dan tuturan yang dikatakan.  

Pengukuran efektivitas atau keberhasilan iklan sangat penting untuk 

dilakukan, hal ini bertujuan agar dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana 

tingkat dari keberhasilan iklan kepada masyarakat sebagai sasaran dari pada 

iklan.Adapun indikator yang digunakan didalam mengukur tingkat keberhasilan 

iklan ILM BkkbN melalui segi tuturan, dengan berdasarkan pada grafik hasil data 
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Susenas selama dua periode,yang setiap periodenya dilaksanakan setiap tiga tahun 

sekali, yakni dari tahun 2010-2012 dan tahun 2013-2015.    

4.2.1   Tingkat Keberhasilan ILM BkkbN Periode 2010-2012 

 Keberhasilan iklan layanan masyarakat BkkbN dapat dilihat berdasarkan 

angka grafikSusenas, khusus pada pemakaian kontrasepsi pada tahun 2010 – 2012 

yang keberhasilannya dianalisis melalui aspek tuturan. Analisis tuturan ILM 

BkkbN, difokuskan khusus pada pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi di 

dalam iklan BkkbN pada periode tahun tersebut. Keberhasilan iklan dinilai 

berdasarkan banyaknya jumlah angka presentase pengguna kontrasepsi di 

Indonesia.   

 Pada periode tahun 2010-2012, berdasarkan hasil Susesnas diketahui, 

tingkat presentasi pemakaian kontrasepsi di Indonesia, dengan rincian sebagai 

berikut:sebanyak 60.94 % untuk periode tahun 2010, 60.81% untuk tahun 2011, 

dan 61.98%untuk tahun 2012.Keberhasilan ILM BkkbN yang ditunjukan melalui 

grafik Susenas dianalisis berdasarkan aspek tuturan. Pada periode tahun 2010-

2012 pemakaian pelanggaran prinsip kerja sama di dalam tuturan ILM BkkbN, 

keselurahnnya menggunakan pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas 

yakni pada data:    

1) 1_kmkjp_00.30_2010     

2) 2_dalb2_0.30_2011 

3) 3 _ apkb_00.15_2012, dan 

4) 4_dalb1_00.30_2012          
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Angka grafik Susenas pada periode tahun 2010-2012 cenderung stabil 

diangka 60% atau dengan kata lain, iklan ILM BkkbN dengan menggunakan 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas dalam menyampaikan maksud 

dan sebagai media yang menjembatani antara pemerintah khususnya badan 

BkkbN dengan masyarakat di dalam menyampaikan visi dan misi BkkbN dinilai 

berhasil. Hal ini dikarenakan, pada tahun tersebut angka cenderung tinggi dan 

tidak terjadi penurunan yang signifikan. Adapun gambaran perincian data setiap 

tahunnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tahun atau Periode 2010 

Kode Iklan Tuturan yang Mengandung 

Pelanggaran Prinsip Kerja 

sama 

Chanel TV 

dan 

Frekuensi 

Jam Tayang 

Keberhasilan 

Iklan yg 

Diperlihatkan 

Melalui 

Grafik 

Susenas 

 

                (A)  

1_kmkjp_00.30_2010           

 

O1  : “Apa itu MKJP?” 

O3 : “Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang, ada implan, IUD, 

vasektomi,tubektumi. 

Informasi lebih lanjut 

tanyakan ke dokter, atau 

bidan di puskesmas, rumah 

sakit atau fasilitas layanan 

kesehatan terdekat.” 

(Pelanggaran maksim 

kuantitas) 

 

SCTV,RCTI 

dan TRANS7 

Jam 

Premium 

setelah 

pkl.23.00 

 

 

60.94 % 

 

 

 

Tahun atau Periode 2011 

Kode Iklan Tuturan yang Mengandung 

Pelanggaran Prinsip Kerja 

sama 

Chanel TV 

dan 

Frekuensi 

Jam Tayang 

Keberhasilan 

Iklan yg 

Diperlihatkan 

Melalui 

Grafik 
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Susenas 

 

                (B) 

2_dalb2_0.30_2011 

 

 

 

O1: “tapi jangan buru-

buru,” 

O2: “tunggu cukup usia 

dulu, Agar bahtera kita 

indah selamanya, jangan   

hamil cepat-cepat, jangan 

lahir rapat-rapat, agar 

bayi lahir sehat dan ibu 

selamat.” 

(pelanggaran maksim 

kuantitas) 

 

SCTV, RCTI 

TRANS7 & 

TRANS TV 

Jam 

Premium 

setelah 

pkl.23.00 

 

 

60.81% 

 

 

 

Tahun atau Periode 2012 

Kode Iklan Tuturan yang 

Mengandung Pelanggaran 

Prinsip Kerja sama 

Chanel TV 

dan 

Frekuensi 

Jam Tayang 

Keberhasilan 

Iklan yg 

Diperlihatkan 

Melalui 

Grafik 

Susenas 

 

               (C1)  

3 _ apkb_00.15_2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                (C2) 

4_dalb1_00.30_2012   

 

 

 

O2 :“Tapi masih bisa 

(gerakan 

menggambarkan 

hamil) ….?”  

O1 :“Bisa,kualitas 

internasional,begitu 

berhentilangsung 

dung.”(Pelanggaran 

maksim kuantitas, tuturan 

cenderung berlebih namun 

tekesan lebih jelas dan 

dapat lebih mudah 

dipahami maksudnya ) 

 

 

 

O3:  “Padet banget gimana 

nanti ya?” 

O1:“yang O1:yang bisa kita lakukan 

adalah dengan menjaga 

pertambahan penduduk, 

dengan berKB dua anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCTV, 

INDOSIAR,

MNC,RCTI 

TRANS7 & 

TRANS TV 

Jam 

Premium 

setelah 

pkl.23.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.98% 

 

(angka 

presentase 

tertinggi) 
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lebih baik.”( Pelanggaran 

maksim kualitas, tuturan 

cenderung berlebih, 

namun terkesan lebih jelas 

dan dapat lebih mudah 

dipahami maksudnya)  

( 

 

 

4.2.2    Tingkat Keberhasilan ILM BkkbN Periode 2013-2015 

Pada periode tahun 2013-2015, berdasarkan hasil Susesnas dapat 

diketahui, tingkat presentasi pemakaian kontrasepsi di Indonesia, mengalami 

penurunan yang sangat signifikan di tahun 2015, dengan perincian sebagai 

berikut: sebanyak 61.98 % untuk periode tahun 2013,  61.75% untuk tahun 2014, 

dan 59.98% untuk tahun 2015. Angka presentasi hasil Susenas kependudukan 

tersebut dapat dijadikan sebagai indikator dari keberhasilan iklan layanan 

masyarakat BkkbN yang dianalisis berdasarkan aspek tuturan, yang pada periode 

tahun tersebut pemakaian pelanggaran prinsip kerja sama di dalam tuturan ILM 

BkkbN, melingkupi: pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas, kualitas 

dan maksim pelaksanaan (cara).  

Data ILM BkkbN periode tahun 2013-2015 memberikan perincian grafik 

presentasi angka yang mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, 

yakni stabil diangka 61% untuk periode 2013-2014, yang dalam ILM BkkbN pada 

tahun tersebut pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas terdapat pada 

data:14_2alb-npp_00.40_2014dan mayoritas terdapat pelanggaran prinsip kerja 

sama maksim kuantitas yang terdapat pada empat data, yakni:  
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1) 5_aikb_00.30_2013,  

2) 6_kmkb_00.30_2013,  

3) 7_2alb_00.40_2014 dan, 

4) 8 alb-npp_00.40_2014.  

Sedangkan pada tahun 2015 ILM BkkbN lebih didominasi dengan tuturan 

yang mengandung pelanggaran prinsip pelaksanaan (cara), yakni pada data : 

12_aiud-tps_00.30_2015 dan 13_aiud-tpi_00.30_2015, dengan angka grafik yang 

mengalami penurunan signifikan di angka 59.98%  pada tahun 2015. Adapun 

gambaran perincian data setiap tahunnya dapat dijelaskan sebagai berikut :  

 

Tahun atau Periode 2013 

Kode Iklan Tuturan yang Mengandung 

Pelanggaran Prinsip Kerja 

sama 

Chanel TV 

dan 

Frekuensi 

Jam Tayang 

Keberhasilan 

Iklan yg 

Diperlihatkan 

Melalui 

Grafik 

Susenas 

 

               (D1) 

5_aikb_00.30_2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

(D2) 

6_kmkb_00.30_2013        

 

 

  O1 : “ah… jumlah 

penduduk  meladak!”  

O2 &O3: “gawat, bisa jadi 

ikan pepes kita!” 

(Pelanggaran maksim 

kuantitas, tuturan 

cenderung berlebih namun 

tekesan lebih jelas dan 

dapat lebih mudah 

dipahami maksudnya ) 

 

 

O2:“ Boleh dong nambahin 

dedek buat si Yuyun.”     

O1:“Aye gak mau ah, 

keluarga kite nanti kaya 

keluarga bang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCTV, 

MNC, 

INDOSIAR,

TRANSTV, 

TRANS7& 

ANTV 

Jam 

Premium 

setelah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      61.98 % 

 

(angka 

presentase 

tertinggi) 
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Jupri”(Pelanggaran 

maksim kuantitas, tuturan 

cenderung berlebih namun 

tekesan lebih jelas dan 

dapat lebih mudah 

dipahami maksudnya ) 

pkl.23.00 

 

 

 

 

Tahun atau Periode 2014 

Kode Iklan Tuturan yang Mengandung 

Pelanggaran Prinsip Kerja 

sama 

Chanel TV 

dan 

Frekuensi 

Jam Tayang 

Keberhasilan 

Iklan yg 

Diperlihatkan 

Melalui 

Grafik 

Susenas 

 

 

 

               (E1) 

7_2alb_00.40_2014    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E2) 

8_2alb_npp_00.40_ 

2014 

  

  

 

 

 

 

“ Iya juga      O1 : “iya juga tuh bu, Kalau 

dilihat-lihat keluarganya 

pak Yusuf  emang 

kelurga yang kurang 

mampu, tapi keluarganya 

harmonis sekali bu, bikin 

iri aja.”   

O2 O2:“Memang tidak 

menjamin kang, keluarga 

berada tapi banyak 

anaknya.” (Pelanggaran 

maksim kuantitas, tuturan 

cenderung berlebih 

namun tekesan lebih jelas 

dan dapat lebih mudah 

dipahami maksudnya ) 

 

 

 

O1:“Kata orang tua, banyak 

anak banyak rejeki.” 

O2:“Begini Aa,banyak anak 

banyak kebutuhan, banyak 

biaya.”(Pelanggaran 

maksim kuantitas, tuturan 

cenderung berlebih namun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNC & 

ANTV 

Jam 

Premium 

setelah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  61.75% 

 

(angka 

presentase 

tertinggi) 
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    (E3) 

14_2alb_npp_00.40_ 

   2014 

  

  

tekesan lebih jelas dan 

dapat lebih mudah 

dipahami maksudnya ) 

 

 

 

 

O2: “ Kalau Aa, pengennya 

berapa?” 

O1:“Sepuluh,cukupenggak? 

O2:“Hah, sepuluh, memang 

Eneng marmut a?” 

(Pelanggaran 

 maksim kualitas, tuturan 

cenderung bersifat 

menyindir, namun maksud 

penolakannya dapat lebih 

dimengerti ) 

pkl.23.00    

 

 

 

Tahun atau Periode 2015 

Kode Iklan Tuturan yang Mengandung 

Pelanggaran Prinsip Kerja 

sama 

Chanel TV 

dan 

Frekuensi 

Jam Tayang 

Keberhasilan 

Iklan yg 

Diperlihatkan 

Melalui 

Grafik 

Susenas 

 

             (F1) 

12_aiudtps_00.30_ 

2015 

  

 

  

 

 

 

 

              (F2) 

13_aiudtpi_00.30_ 

2015            

  

 

O3:“Gimana jelasinnya ya, 

ya begitu deh...” (dengan 

tertawa) 

O4: “Pokoknya sekarang, 

tiap hari rasanya pengen 

pulang.” (Pelanggaran 

maksim cara, yang 

tuturannya bersifat taksa) 

 

 

 

O2: “Yang pasti sih, suami 

jadi tambah nurut.” 

(Pelanggaran maksim cara, 

yang tuturannya bersifat 

taksa) 

 

 

 

SCTV, 

MNC, 

TRANSTV,

& TRANS7 

Jam 

Premium 

setelah 

pkl.23.00 

 

 

 

 

59.98%  

 

( angka 

presentase 

terendah ) 
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Data di atas, memperlihatkan peran iklan ILM BkkbN sebagai media yang 

menjembatani antara pemerintah khususnya badan BkkbN dengan masyarakat  di 

dalam menyampaikan visi dan misi BkkbN, memiliki andil terbesar di dalam 

menentukan keberhasilan program pemerintah, dan khusus dalam penelitian ini 

dispesifikan pada program kependudukan, yang angka keberhasilannya 

diperlihatkan melalui ukuran yang ditunjukan oleh grafik Susenas.      

Efektivitas atau keberhasilan ILM BkkbN diperlihatkan melalui grafik 

Susenas, terjadi pada periode 2010-2014, yang pada periode tahun 2010-2014 

khususnya pencapaian keberhasilan iklan berada pada puncak tertinggi pada tahun 

2012-2014, yang dalam tabel dilebelkan dengan kode data C1,C2, D1,D2, E1, E2 

dan E3. Indikator keberhasilan ILM yang ditunjukan melalui garafik Susenas, 

pada data tersebut keseluruhan data ditandai dengan didominasinya pemakaian 

pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas di dalam penyampaian maksud 

atau implikatur iklan. Pemakaian pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas 

pada tuturan ILM dinilai efektif dan berhasil dikarenakan, mengingat ILM BkkbN 

adalah ILM yang tidak hanya bertujuan untuk mensugesti dan mengajak saja, 

melainkan juga memiliki tujuan untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan 

produk baru KB dengan berbagai varian, yang tentunya dibutuhkan penjelasan 

yang bersifat lebih, tentang bukti penjelasan pendukungyang disampaikan melalui 

tuturan. Keberhasilan ILM pada tahun tersebut diperlihatkan melalui ukuran yang 

ditunjukan oleh data Susenas, yang tingkat keberhasilan program pada tahun-

tahun tersebut stabil pada angka 60% ke atas.  
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Pada tahun 2015,angka grafik mengalami penurunan secara dratis di angka 

59.98% yang diperlihatkan melalui grafik Susenas. Angka penurunan yang dratis 

membuat iklan dinilai gagal, karena angka berada jauh di bawah rata-rata 

dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang bertahan di atas angka 60%. Pada 

tahun 2015 ILM ditandai dengan didominasinya pemakaian pelanggaran prinsip 

kerja sama maksim cara di dalam penyampaian maksud atau implikatur iklan yang 

cenderung bersifat taksa dan menuntut masyarakat untuk mampu menafsirkan 

sendiri maksud dari tuturan iklan.  

Hal ini menjadi kendala di dalam penyampaian maksud iklan, dikarenakan 

setiap orang memiliki daya interpretasi yang relatif berbeda di dalam memahami 

maksud iklan. Pada tahun 2015 angka grafik cenderung terjadi penurunan yang 

sangat signifikan, yang pengambaran grafiknya menurut hasil Susenas di 

gambarkan sebagai berikut:  

 

Pemakaian Kontrasepsi Semua Caradi Indonesia 

Susenas 2010–2015 

 

 
         

      Susenas 2015 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dibahas dalam bab-

bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :  

Jenis tindak tutur yang terdapat dalam iklan BkkbN pada media elektronik 

periode 2010-2016, sebanyak 3 jenis tindak tutur, yakni: tindak tutur representatif, 

direktif dan komisif. Adapun rinciannya sebagai berikut : tindak tutur representatif 

dengan maksud untuk : (a) memberitahukan, (b) menyatakan, (c) memberikan 

alasan, (d) menolak menjelaskan, (e) mengakui, (f) menyatakan penolakan. 

Tindak tutur direktif dengan maksud untuk : (a) memerintahkan dan tindak tutur 

komisif dengan maksud untuk : (a) mengancam dan (b) berjanji. 

Keberhasilan penyampaian maksud iklan BkkbNyang disampaikan secara 

tersirat (implikatur), ditandai dengan didominasinya penggunaan pelanggaran 

prinsip kerja sama maksim kuantitas. Hal tersebut didukung dengan bukti 

kongkrit yang memperlihatkan keberhasilan BkkbN melalui angka grafik Susenas, 

dengan penjelasansebagai berikut:Iklan ILM BkkbN periode tahun 2010-2014 

dinilai berhasil, yang ditandai dengan didominasinya pemakaian pelanggaran 

prinsip kerja sama maksim kuantitas. Hal ini dikarenakan, pada tahun tersebut 

angka cenderung stabil pada angka 60% ke atas dan tidak terjadi penurunan yang 
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signifikan, yakni dengan besaran angka presentase sebanyak 60.94 %, untuk 

periode tahun 2010,  60.81% untuk tahun 2011, 61.98% untuk tahun 2012 

sebanyak 61.98 % untuk periode tahun 2013,  dan 61.75% untuk tahun 2014. 

Namun sebaliknya pada tahun 2015, angka keberhasilan menunjukan penurunan 

presentase pada angka 59.98% yang pada tahun tersebut tuturan ILM BkkbN 

ditandai dengan didominasinya pemakaian pelangaran prinsip kerja sama maksim 

pelakasanaan (cara), sehingga dengan kata lain penggunaan pelanggaran prinsip 

kerja sama maksim pelaksanaan (cara) tidak cukup efektif di dalam penyampaian 

maksud ILM BkkbN kepada masyarakat. 

Hal ini dikarenakan, mengingat ILM BkkbN adalah ILM yang tidak hanya 

bertujuan untuk mensugesti dan mengajak saja, melainka juga memiliki tujuan 

untuk mensosialisaikan, baik program baru BkkbN maupun produk KB baru 

dengan berbagai varian, yang tentunya dibutuhkan penjelasan yang bersifat lebih.    

 

5.2 Saran  

Penelitian yang dilakukan ini hanya terbatas pada kajian tentang tindak 

tutur representatif dan implikatur dalam iklan layanan masyarakat BkkbN, 

sedangkan kajian yang belum terungkap melingkupi pada kajian prinsip 

kesantunan, diharapkan agar penelitian-penelitian selanjutnya pembahasan lebih 

luas lagi agar penelitian lebih komprehensif.   
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Lampiran 
 

Data : 1_kmkjp_00.30_2010           

 O1  : “Bapak kayanya ibu nggk mau tambah anak lagi deh.” 

 O2  : “tapikan anak kita baru dua, bagusnya nambah satu lagi.” 

O3  : “eh…si bapak, kan sudah punya dua anak, pake kontrasepsi 

MKJP.” 

 O1  : “Apa itu MKJP?” 

O3 : “Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, ada implan, IUD, 

vasektomi,tubektumi. Informasi lebih lanjut tanyakan ke dokter, 

atau bidan di puskesmas, rumah sakit atau fasilitas layanan 

kesehatan terdekat.” 

 

 

 

Data :  2_dalb2_00.30_2011 

O1:“ingin ku persunting dirimu,” 

O2: “Mau… aku mau,” 

O1: “tapi jangan buru-buru,” 

O2: “tunggu cukup usia dulu, agar bahtera kita indah selamanya, jangan 

hamil cepat-cepat, jangan lahir rapat-rapat, agar bayi lahir sehat 

dan ibu selamat.” 

         

(Versi: Dua Anak Lebih Baik 2) 

 

 

Data :  3 _ apkb_00.15_2012 

 O1 : “Pah, Anton bilang dia minta adik tuh.” 

O2 : “ Yuk, bikin yuk,  

O1 : (menolak dengan gerakan) 

O2 :  “yah gak bisa sekarang.” (mimik kecewa)  

O1  : “Pokoknya aku gak mau berhenti minum pil Kb Andalanku, 

sebelum kita       ngobrol serius!” 

O2 : “Tapi masih bisa (gerakan menggambarkan hamil) ….?”  

O1 : “Bisa, kualitas internasional, begitu berhenti langsung dung.” 

O1 : “ Untung badang kamu enggak ikutan dung ya, tetep kaya dulu” 

O2 : “ Genit.” 

O1 : “Katanya mau bikin adek buat Anto.” 

 

 

     (Versi : Andalan Pil KB ) 
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Data :  4_dalb1_00.30_2012          

O1 : ”Jumlah penduduk yang tidak terkendali berdampak pada  

ketersediaan pangan, mau dikasih makan apa anak-anak kita kelak?” 

O2  :  “Sulinya mencari pekerjaan.” 

 “Bayangkan mau dimana lagi kita tinggal?” 

O3  :  “Padet banget gimana nanti ya?” 

O1 : “yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga pertambahan 

penduduk, dengan berKB dua anak lebih baik.” 

 

               (Versi : Dua Anak Lebih Baik (eps.1) 

 

Data : 5_aikb_00.30_2013 

Scene 1 

 O1 : “Ah… balonnya meledak.”    

 O2  : “Tiup lagi”. 

 O1 : “Hore…”. 

Scene 2 

 O1 : “eh..eh..ban sepeda meledak.” 

 O2 : “Bisa ditamballah itu.” 

Scene 3  

O1  : “ah… jumlah penduduk  meladak!” 

O2 &O3 : “gawat, bisa jadi ikan pepes kita!” 

       (Versi : Ayo Ikut KB) 

 

 

 

Data :  6_kmkb_00.30_2013        

 O1  : “ Emang ada ape bang? ” 

 O2  : “ Boleh dong nambahin dedek buat si Yuyun.”     

 O1  : “ Aye gak mau ah, keluarga kite nanti kaya keluarga bang Jupri”  

 

Narator : Kontrasepsi Mantab adalah suatu cara kontarsepsi yang dipilih oleh 

pasangan masa subur, untuk melindungi atau menghindari kehamilan, tubektumi 

untuk ibu, vasektomi untuk bapak.      

 (Versi: Kontrasepsi Mantab KB) 

 

 

Data : 7_2alb_00.40_2014    

 O1 : “ Assalamualaikum ” 

 O2 : “ Wallaikumsalam ” 

 O1 : “ Kopi bu, satu bu.” 
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 O2 : “ Kopi susu, apa kopi item?” 

 O1 : “ Kopi item dong, cepet nih, pening kepala!” 

 O2 : “ Tunggu sebentar atuh mang, sabar!” 

 O1 : “ Keliatannya lagi bingung?” 

 O2 : “ Iya, uang belanja buat besok kurang.” 

 O1 : “ Loh kok bisa? Tiap harikan dagangan Si ibu rame.” 

 O2 : “ Biasa mang, ada yang ngutang.” 

 O1 : “ Emang siapa yang ngutang bu? 

 O2 : “ Itu pak Dadang, yang rumahnya bagus tapi banyak anaknya.” 

 O1 : “ Kirain keluarganya pak Yusuf.” 

 O2 : “ Keluarganya pak Yusuf kalau belanja ke warung saya, untuk 

belanja dan     dibayar kontan, beda sama keluarga pak Dadang.” 

 O1 : “ Oh gitu ya,” 

 O2 : “ Padahal keluarga pak Yusuf itu bisa dibilang kelurga yang 

kurang mampu,  dibanding keluarga pak Dadang yang bisa 

dibilang keluarga yang berada.” 

  O1 : “ Iya juga tuh bu, Kalau dilihat-lihat keluarganya pak Yusuf  

emang kelurga yang kurang mampu, tapi keluarganya harmonis 

sekali bu, bikin iri aja.” 

 O2 : “ Memang tidak menjamin kang, keluarga berada tapi banyak  

anaknya.”  

 

       (Versi : 2 Anak Lebih Baik) 

 

 

 

Data : 8_2alb-npp_00.40_2014 

 O1 : “ Neng, kalau nanti udah nikah, ingin punya anak berapa?” 

 O2 : “ Kalau Aa, pengennya berapa?” 

 O1 : “ Sepuluh, cukup enggak?” 

 O2 : “ Hah, sepuluh, memang Eneng marmut a?” 

 O1 : “ Kata orang tua, banyak anak banyak rejeki.” 

 O2 : “ Begini Aa, banyak anak banyak kebutuhan, banyak biaya.” 

   

  (Versi: Dua Anak Lebih Baik, Nikah Perlu Perencanaan) 

 

 

 

 

Data :   9_kbpkrb_00.30_2016 

O1 : “Bahagiaku dimulai waktu aku memilih Bambang lalu kami 

merencanakan keluargadengan menunda hamil. Habis Si sulung lahir 

aku pakai IUD.” 

 O2  : “Kenapa teh?” 
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 O1  : “Lebih aman dan gampang memberi jarak, mau hamil lagi tinggal 

lepas, pas anakcukup pasang lagi. Itu resep bahagiaku, rencanakan dari 

awal, pilih metode yang  tepat.” 

 O2  : “Jadi bahagia itu bisa direncanain.” 

 O1  : “Tuh pilihanmu dateng.” 

 O2  : “Kang besok kita ke bidan yuk !” 

 O3  : “Yuk.” 

     (Versi : KB Pilihan Ku Resep Bahagia) 

 

 

 

Data : 10_kbpk_00.15_2016 

O1 : “Mau tau rahasia kami berdua? kami ikut KB.” (sambil 

tersenyum melihat ke   arah O3 ) 

 O2 : “ Ooo…” 

O1 : “ Ada IUD yang instan dan praktis, ada juga pil dan suntik, 

banyak pilihannya.” 

 O2 : “ Mau, biar aman dan tenang.” 

       ( Versi : KB Pilihan Keluarga ) 

 

 

Data : 11_sks_00.30_2016 

 O1 : “Ah..lucu banget sih, umur berapa teh?”      

          O2 & O3 : “ Dua tahun.” (menjawab bersamaan). 

 O4 : “ Kapan nambah?” 

          O2& O3 : “Tahun depan, biar pas jaraknya.” (menjawab bersamaan) 

 O1 : “Kompak banget sih.” 

          O2 & O3:“ Kami seia karena Skata, aplikasi gratis untuk membantu 

rencana keluarga, ada artikel, informasi kontrasepsi, dan juga 

cari bidan terdekat.” 

“Download aja!”    

 O4 : “ Pakai ini bisa?” 

O5 : “ Buat itu atau komputer, ketik : www.skata.info.”  

O1 : “ Download ah, buat nunjukin ke mang Asep.”   

 

       ( Versi : Seia karena Skata) 

 

Data : 12_aiud-tps_00.30_2015 

 O1 : “ Bagaimana rasanya setelah istri pasang kontrasepsi IUD 

Andalan?” 

 O2 : “….rasanya tuh…” 

 O3 : “ Gimana jelasinnya ya, ya begitu deh...” (dengan tertawa) 

 O4 : “ Pokoknya sekarang, tiap hari rasanya pengen pulang.” 
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Narator : IUD efektif mencegah kehamilan, tanpa hormon, lebih nikmat, mudah 

dan aman. IUD Andalan kontrasepsi andalan istri favorit suami. 

 

(Versi : Andalan IUD Testimonial Para Suami) 

 

 

 

Data :   13_aiud-tpi_00.30_2015            

O1 : “Bagaimana rasanya setelah suami pasang kontrasepsi IUD 

Andalan?” 

 O2 : “Jadi gimana ya,bisa dilakuin kapan aja.” 

O3 : “Nggak ganggu kesuburan, waktu itu pas pengen punya anak lagi 

tinggal dilepas.” 

O4 : “Nyusuin nggak masalah.” 

   “ASI jalan terus.” 

O2 : “Yang pasti sih, suami jadi tambah nurut.” 

 

(Versi : Andalan IUD Testimonial Para Istri) 

 

 

 

Data :  14_afpp_00.30_2010          

 O1 : “Kapan kalian nikah?”  (scene 1) 

    “Kapan kalian punya anak?” (scene 2) 

    “Kapan ya, kamu dapet adik?” (scene3)  

O2& O3: “Kita ikut KB mah.” 

  (Versi : Andalan Family Planing Program) 
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Daftar Singkatan 

 (1) ILM  : Iklan Layanan Masyarakat          

 (2) BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

 (3) PKBI : Perkumpulan Keluarga Berencana 

 (4) LKBN : Lembaga Keluarga Berencana 

 (5) KB  : Keluarga Berencana 

 (6) MAL : Metode Amonore Laktasi 

 (7) IUD : Intra Uterine Device 

 (8) MOW : Metode Operasi Wanita 

 (9) MOP : Metode Operasi Pria   

(10) MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(11) SUSENAS  : Survey Sosial Ekonomi Nasioanal 

(12) DALB1 : Dua Anak Lebih Baik 1 

(13) DALB2 : Dua Anak Lebih Baik 2 

(14) APKB : Andalan Pil KB 

(15) AIKB : Ayo Ikut Keluarga Berencana 

(16) KMKB :Kontrasepsi Mantab KB 
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(17) 2ALB : 2 Anak Lebih Baik 

(18) IUD-TPI : Intra Uterine Device –Testimonial Para Istri 

(19) IUD-TPS : Intra Uterine Device –Testimonial Para Suami 

(20) KBPKRB :KB Pilihan Ku Resep Bahagia 

(21) KBPK :KB Pilihan Keluarga 

(22) SkS : Seia karena Skata 

(23) 2ALB-NPP: Dua Anak Lebih Baik, Nikah Perlu Perencanaan 

 

(24) AFPP :Andalan Family Planing Program       
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