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ABSTRAK 
 
 

Tindak tutur dalam Iklan Gery saluut cokluut memiliki latar belakang 
fenomena kebahasaan verbal. Tindak tutur akan menggambarkan isi dari iklan 
sehingga dapat diketahui penyampaian model atau figure dalam iklan ketika 
menyampaikan pesan dari produk yang ditawarkan. 

Penelitian ini menggunakan analisis tindak tutur Searle dan wacana persuasi. 
Analisis ini fokus pada tindak tutur sebagai objek analisis, memaknai tindak tutur 
dalam iklan tersebut serta menganalisis berbagi unsur-unsur pembentuk dalam 
iklan sesuai dengan struktur iklan. Adapun seri iklan Gery saluut cokluut di 
televisi yang dijadikan objek penelitian adalah iklan Gery saluut cokluut seri beli 
donk, iklan Gery saluut cokluut seri cafe, iklan Gery saluut cokluut seri reporter. 
Pengklasifikasian tindak tutur dilakukan berdasarkan tindak tutur verbal. Tindak 
tutur verbal akan melihat bagaimana tuturan dari Vo atau suara dalam iklan, baik 
suara oleh narator maupun model. Analisis verbal juga dilihat dari slogan atau 
tulisan dalam super imposed iklan, sedangkan pengklasifikasian wacana persuasi 
dilakukan selain dari data verbal juga dari data sound effect dan visual effect. 

Penelitian ini memberikan pengetahuan melalui pemaparan fakta yang ada 
di masyarakat bahwa selama ini masyarakat hanya mengetahui satu sudut pandang 
saja akan adanya suatu iklan, yaitu bahwa iklan hanya bertujuan membujuk 
konsumen untuk melakukan tindakan membeli tanpa mengetahui unsur lain yang 
digunakan untuk mencapai tujuan itu, pada kenyataannya dibalik iklan juga 
terdapat fungsi komunikatif dari tindak tutur ilokusi yang saling mendukung 
dengan wacana persuasi. 

Simpulan dari penelitian ini bahwa iklan Gery saluut cokluut mempengaruhi 
dengan fungsi komunikatif tindak tutur ilokusi pada tiap tuturannya yang 
didukung dengan adanya super imposed, visual effect, dan sound effect. 
Penciptaan daya persuasi yang kuat dari setiap unsur pembangun pada iklan akan 
menimbulkan effect yang baik seperti yang diinginkan oleh pembuat iklan yaitu 
tertariknya para konsumen yang tujuan akhirnya dapat menggerakkan mereka agar 
membeli produk yang ditawarkan pada iklan. 
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