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ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi Perempuan dalam Wacana 

Persuasi pada Iklan Pengharum Tubuh Laki-Laki” bertujuan mendeskripsikan tindak 

tutur ilokusi perempuan dan wacana persuasi dalam iklan pengharum tubuh laki-laki. 

Perempuan yang dimaksudkan adalah model perempuan serta narator perempuan 

dalam iklan tersebut. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Axe 

effect seri Berfoto di pantai, Axe effect seri Permen rasa ayam, Axe Price reduction 

commercial, Master Cologne seri Judo, Casablanca Body spray. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian semata-mata 

hanya berdasarkan fakta yang ada atau menggambarkan tindak tutur ilokusi 

perempuan dan wacana persuasi dalam iklan pengharum tubuh laki-laki. Penelitian 

dilakukan dengan pengumpulan data, pemakaian metode simak, dan teknik catat. 

Pengklasifikasian tindak tutur dilakukan berdasarkan tindak tutur verbal dan wacana 

persuasi. 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. 

Simpulan dari penelitian ini bahwa iklan Axe effect seri Berfoto di pantai, Axe 

effect seri Permen rasa ayam, Axe Price reduction commercial, Master Cologne seri 

Judo, Casablanca Body spray memiliki fungsi komunikatif yang terdiri dari fungsi 

asertif, direktif,  ekspresif, dan komisif, sedangkan fungsi komunikatif deklarasi tidak 

terdapat pada kelima iklan tersebut. Tidak semua fungsi komunikatif tersebut ada di 

setiap iklan. Pada iklan Axe effect seri Berfoto di pantai, Axe effect seri Permen rasa 

ayam, dan Axe Price reduction commercial tindak memengaruhi lebih banyak terlihat 

pada sikap figur perempuan daripada tuturan yang diucapkan figur perempuan, 

sedangkan pada iklan Master Cologne seri Judo, dan Casablanca Body Spray 

memengaruhi dengan tuturan figur perempuan maupun narator perempuan serta sikap 

figur perempuan. Kelima iklan tersebut didukung juga 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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