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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia dalam 

menyampaikan dan menerima informasi yang dapat mempengaruhi hidup setiap 

manusia. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat 

sebagai sarana komunikasi dan juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan 

pesan atau maksud pembicara kepada pendengar. 

Setiap kata yang diucapkan memiliki fungsi dan tujuan tertentu, misalnya 

fungsi bahasa dalam berkomunikasi bertujuan untuk mengemukakan pendapat, 

mengajak, dan lain sebagainya. Adapun fungsi bahasa dalam periklanan bertujuan 

untuk menarik perhatian calon konsumen. Dengan adanya fungsi dan tujuan 

tersebut, bahasa menjadi penting bagi setiap orang yang mendengar atau pun 

melihat iklan tersebut. 

Untuk kepentingan suatu komunikasi, bentuk bahasa bisa dijadikan 

sebagai penunjang suatu kepentingan di bidang tertentu. Bahasa sering dijadikan 

alat komersial atau kepentingan bisnis perusahaan. Salah satu contohnya ialah 

penggunaan bahasa dalam bidang periklanan. 

Iklan merupakan fenomena penggunaan bahasa yang tidak terpisahkan 

dengan kehidupan manusia. Dalam dunia iklan, kreatifitas dalam mempersuasi 

konsumen adalah hal yang paling utama, dan secara tidak langsung bahasa 

mempunyai peranan penting didalamnya. Oleh karena itu, dalam penulisan iklan, 

produsen dituntut untuk memiliki keterampilan dalam hal berbahasa. Dalam dunia 
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periklanan, bahasa adalah alat yang sangat penting dalam menyampaikan maksud 

dan tujuan. Dunia periklanan menjadi tidak berguna tanpa bahasa. 

Proses komunikasi sebuah iklan dalam masyarakat tidak hanya 

berlangsung dalam satu bahasa saja, tetapi bisa lebih dari satu bahasa. Misalnya 

iklan produk minuman asal Amerika yang disiarkan di berbagai belahan dunia 

yang umumnya tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, maka 

iklan tersebut juga harus disampaikan dengan bahasa setempat. Dengan demikian, 

komunikasi dapat terjadi tanpa hambatan pemahaman antara pemilik produk dan 

konsumen.  

Bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional, merupakan bahasa utama dan 

alat yang penting pada dunia periklanan, khususnya dunia periklanan 

Internasional, hal ini dikarenakan bahasa Inggris telah menjadi bahasa 

Internasional dan digunakan oleh sebagian besar negara di dunia. Dewasa ini, 

banyak slogan-slogan berbahasa Inggris digunakan dalam periklanan untuk 

menarik perhatian para konsumen. Bahasa Inggris yang digunakan dalam 

periklanan kadang kala singkat dan unik, yakni hanya satu atau dua kata namun 

bisa mencakup semua arti, makna dan tujuan sebuah iklan. Hal ini merupakan 

salah satu bukti bahwa bahasa Inggris sangat berpengaruh dalam dunia periklanan. 

Slogan-slogan tersebut muncul dalam tataran yang berbeda-beda. Mulai dari 

slogan yang hanya terdiri dari satu kata, satu frasa, klausa hingga terdiri dari satu 

kalimat yang utuh. 

Variasi slogan tersebut bisa menjadi salah satu daya tarik dan menjadi 

kunci kesuksesan dalam penyampaian tujuan dan pengenalan serta penjualan 

produk ke masyarakat. Akan tetapi bentuk slogan yang salah bisa juga menjadi 
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salah satu penyebab gagalnya suatu produk. Dengan demikian sangatlah penting 

untuk mengetahui bentuk bahasa yang tepat dalam pembentukan sebuah slogan. 

Selain itu, setiap slogan memiliki tipe yang berbeda-beda. Tiap-tiap tipe 

mempunyai tujuan tersendiri, misalnya untuk menegaskan berbeda dengan untuk 

memperkenalkan, membandingkan berbeda dengan untuk memprovokasi 

pendengar dan lain sebagainya. Pemilihan tipe slogan yang tepat sangat 

mempengaruhi pemasaran sebuah produk, karena setiap tipe slogan secara tidak 

langsung mempengaruhi pikiran pendengar. Dengan kata lain peran bahasa 

menjadi sangat vital. Oleh karena itu, dalam mendukung tercapainya tujuan, 

penulis maupun pembuat slogan harus memperhatikan pemilihan kata dan 

penggunaan bahasa, seperti diungkapkan St. John (1994:43), “The language used 

in advertisements is very carefully chosen to have special effects. The words will 

create images as well as convey information and often there will be more than one 

meaning to some expressions”. Bahasa yang digunakan dalam periklanan dipilih 

dengan sangat berhati-hati untuk menciptakan efek-efek khusus. Kata-kata akan 

membentuk citra sebagaimana informasi yang terkandung dan seringkali lebih 

dari sekedar pemahaman makna ekspresi. 

Beranjak dari semua paparan terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap iklan, khususnya terhadap slogan dengan topik Analisi Slogan 

Iklan Bir di Dunia Maya. Data penulis diambil dari iklan bir berbahasa Inggris 

yang ditayangkan di dunia maya dengan alasan agar data yang digunakan tepat 

dan akurat sesuai dengan sebagaimana aslinya seperti yang ditayangkan oleh 

perusahaan dalam setiap situs resmi mereka. Penulis mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan bentuk tataran sintaksis pada slogan serta mengidentifikasi 
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fungsi iklan berdasarkan bahasa yang digunakan. Penulis berharap dengan adanya 

penelitian ini, pembaca yang khususnya ingin membuat slogan, dapat terbantu. 

Berbagai masalah yang timbul dalam kebahasaan, menyangkut 

penggunaan unsur bahasa Inggris, khususnya pada bahasa periklanan, yang 

dewasa ini semakin produktif menggugah keinginan penulis untuk menelitinya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Tipe slogan apa saja yang terdapat pada slogan iklan bir di dunia maya dan 

tipe apa yang paling dominan? 

2. Pada tataran apa saja slogan iklan bir di dunia maya muncul serta tataran 

apa yang paling dominan? 

3. Dilihat dari bahasa slogannya, apa saja fungsi iklan pada slogan iklan bir 

di dunia maya serta fungsi apa yang paling dominan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk tidak meluasnya permasalahan, penulis membatasi 

permasalahannya hanya pada tataran sintaksis dan tipe slogan iklan bir yang 

muncul di dunia maya saja, terpadu kepada teori yang dipaparkan dalam buku An 

Introduction to English Syntax karangan Jim Miller, 2002, dan An Introduction to 

Contemporary Linguistics karya William O’Grady, 1996. Batasan masalah pada 

objek penelitian ini merupakan asumsi dasar yang dijadikan pijakan berfikir dan 

bertindak dalam melaksanakan penelitian ini. Untuk memperoleh hasil yang lebih 
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baik, tiap kata yang terdapat dalam tiap slogan diartikan sesuai lexical meaning 

atau arti sebenarnya yang terdapat dalam kamus Oxford Learner’s Pocket 

Dictionary, Fourth Edition.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tipe dari slogan iklan bir di dunia maya dan tipe muncul 

yang paling dominan. 

2. Untuk mengetahui tataran sintaksis yang digunakan serta yang paling 

dominan pada slogan iklan bir di dunia maya. 

3. Untuk mengetahui fungsi iklan apa saja yang terkandung serta yang paling 

dominan pada slogan iklan bir di dunia maya. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Slogan Iklan Bir di Dunia Maya: 

Kajian Sintaksis”, maka objek penelitian pada skripsi ini adalah slogan iklan bir 

yang terdapat di Dunia Maya. Pencarian data dilakukan antara lain di stasiun 

televisi asing, YouTube, Google (internet), situs resmi tiap produk bir dan sarana 

reklame yang terdapat di dunia maya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisi yang merujuk pada teori Surakhmad (1998). Proses di atas bertujuan 

meneliti masalah-masalah secara mendalam untuk mendapatkan hasil yang jelas. 

Hal ini sama seperti pendapat Surakhmad (1998:40) tentang metode deskriptif, 

yaitu: 
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1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang, pada masa-masa aktual. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian di 

analisis. 

Sedangkan untuk teori-teori pendukung penelitian diperoleh secara studi 

kepustakaan dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di kota Bandung. 

Langkah-langkah yang penulis lakukan adalah: 

1. Pengumpulan data, dalam hal ini penulis mengumpulkan seluruh data yang 

diperlukan. 

2. Pengelompokan data, yaitu penulis mengelompokan data berdasarkan tipe 

iklan, merujuk kepada teori Angela Goddard (1998) The Languge of 

Advertising dan Marketing Management karangan Phillip Kotler (2000). 

3. Analisis data, pada fase ini penulis menganalisis data yang sudah 

dikumpulkan dan dikelompokan tersebut. Referensi yang digunakan 

penulis sebagai teori utama adalah Jim Miller (2002) An Introduction to 

English Syntax, dengan teori pendukung antara lain Syntax a Generative 

Introduction karangan Andrew Carnie, An Introduction to Contemporary 

Linguistics karya William O’Grady. 

4. Simpulan, penulis membuat simpulan dari hasil analisis.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Bab I Pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan 

metode penelitian,  dan sistematika penulisan.  

Bab II Landasan teori, berisi teori tentang iklan, slogan, bahasa slogan, 

sintaksis, tataran sintaksis yang mencakup frasa, klausa dan kalimat, kategori dan 

jenis-jenis kalimat. 

Bab III Analisis data yang berisi beberapa slogan iklan bir berdasarkan 

kajian sintaksis. 

Bab IV Simpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


