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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Teori merupakan alat untuk menganalisis data dan menjadikan data-data 

tersebut penting bagi suatu ilmu pengetahuan. Tanpa adanya teori, data hanya 

merupakan serangkaian fakta-fakta yang belum dapat dikategorikan sebagai ilmu 

pengetahuan. Dengan demikian, teori bertugas sebagai pembimbing dalam suatu 

kegiatan ilmiah. 

 

2.1 Sintaksis 

Menurut Verhaar (1995:70), kata “Sintaksis” berasal dari bahasa Yunani 

sun dan tatein “menempatkan”. Istilah tersebut secara etimologis berarti: 

Menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan 

kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. 

O’Grady (1996:181), menyatakan, “Syntax is the system of rules and 

categories that underlies sentence formation in human language”. Sintaksis 

adalah sebuah sistem aturan-aturan dan kategori-kategori yang mengaris-bawahi 

pembentukan kalimat dalam bahasa manusia. Menurut Miller (2002:133), “Syntax 

is interesting because without syntax human beings would be unable to construct 

complex message conveying information about complex situations, proposals or 

ideas.” Sintaksis adalah ilmu yang menarik dan penting, karena dengan adanya 

sintaksis manusia dapat memugar dan menyusun kembali sebuah penyampaian 

ataupun informasi tentang situasi yang komplek, tujuan-tujuan dan ide. 
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Sintaksis mengkaji struktur sebuah kalimat yang terbentuk dari gabungan 

klausa, begitu juga dengan struktur sebuah klausa yang terbentuk dari gabungan 

frasa, dan frasa yang terbentuk dari gabungan kata. Hal ini sama dengan pendapat 

dari seorang ahli sintaksis, yaitu Miller (2002: xii), “Syntax has to do with how 

words are put together to build phrases, with how phrases are put together to 

build clauses or bigger phrases, and with how clauses are put together to build 

sentences.” Satuan kalimat terdiri dari unsur-unsur berupa klausa, satuan klausa 

terdiri dari unsur-unsur berupa frasa, dan satuan frasa terdiri dari unsur-unsur 

berupa kata. 

Penulis menyimpulkan bahwa sintaksis adalah bagian dari ilmu bahasa 

yang menjelaskan, mengatur dan menggabungkan unsur-unsur suatu satuan serta 

hubungan antara unsur-unsur itu dalam suatu satuan, baik hubungan fungsional 

maupun hubungan kategorial sehingga menjadi satu kesatuan yang mempunyai 

makna atau menyatakan gagasan. Sintaksis sangat berhubungan dengan bahasa, 

karena bahasa memiliki struktur. 

Menurut O’Grady, unsur-unsur sintaksis terdiri atas tiga unsur (1996:183), 

yaitu: 

(i) Fungsi: membagi kalimat sesuai dengan jabatannya (subjek, predikat, 

objek, komplemen, pelengkap) 

(ii) Kategori: membagi kalimat berdasarkan jenis frasa nomina, verba, 

adjektiva dan sebagainya. 

(iii) Peran: membagi kalimat berdasarkan perannya sebagai pelaku atau 

agent, penerima tindakan atau sebagainya. 
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2.1.1 Kategori Sintaksis 

Langkah pertama dalam analisis sintaksis adalah menentukan kategori tiap 

satuannya. Hal tersebut serupa dengan pendapat O’Grady (1996:183), “The 

indentification of the categories to which the words of language belong”. 

Menurut O’Grady (1996:183), kategori sintaksis ada dua macam, yaitu 

kategori leksikal (lexical categories) dan kategori non-leksikal (non-lexical 

categories). Kategori leksikal terdiri dari lima jenis, yaitu: 

1. Noun (N)  : car, bird, policy, etc. 

2. Verb (V)  : kick, fly, leave, etc. 

3. Adjective (Adj) : tall, silent, bad, etc. 

4. Preposition (Prep) : near, at, by, etc. 

5. Adverb (Adv)  : silently, quickly, honestly, etc. 

O’Grady (1996:182) menyatakan, “These elements, which are often called lexical 

categories, play a very important role in sentence formation…” Kategori leksikal 

adalah bagian penting dalam proses pembentukan kalimat. 

 Kategori non-leksikal juga terdiri dari lima jenis, yaitu: 

1. Determiner (Det) : the, a, that, etc. 

2. Qualifier (Q)  : always, seldom, often, etc. 

3. Degree words (D) : very, so, too, etc. 

4. Auxiliary verb (Aux) : be, do, have, etc. 

5. Conjunction (Conj) : and, but, or, etc. 

Jika kita pelajari lebih lanjut, ternyata unsur-unsur fungsional itu hanya 

dapat diisi dengan kategori kata atau frasa tertentu, atau dengan kata lain, tidak 

semua kategori dapat menduduki semua fungsi klausa. 
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Berikut ini adalah contoh-contoh tiap kategori. 

1. Noun, yaitu kata yang menamai orang, tempat, atau benda. Hanya bisa 

menduduki fungsi S dan O. 

 (1) Danny kicks the ball. 

          S       O 

 

2. Verb, yaitu kelas kata yang bersifat melakukan kegiatan. Hanya bisa 

menduduki fungsi P. 

 (2) Danny reads a book. 

          P 

 

3. Adjective, yaitu kelas kata yang menerangkan kata benda / noun. Diletakkan 

sebelum noun. 

 (3) Danny is a busy person. 

 

4. Preposition, yaitu kata yang menunjukan hubungan antara nomina dan kata 

lainnya dalam suata kalimat. 

  (4) He runs into the class. 

 

5. Adverb, yaitu kelas kata yang menerangkan verba, ajektiva, dan adverbia lain. 

 (5) Danny is extremely busy. 

 

6. Determiner, yaitu kata penentu dan penegas sebuah noun. 

  (6) The headmaster is not here. 
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7. Qualifier, yaitu kata yang menerangkan frekuensi dari verb. 

  (7) They are always playing football everyday. 

 

8. Degree word, yaitu kata yang menegaskan sebuah Adjective. 

  (8) She is very beautiful. 

 

9. Auxiliary verb, yaitu kata kerja pelengkap. 

 (9) I do love my wife. 

 

10. Conjunction, yaitu kata penghubung. 

  (10) Ruth is young and success. 

 

 2.1.2 Fungsi Sintaksis 

Analisis fungsional membagi kalimat sesuai dengan jabatannya, yakni S, 

P, O, PEL dan KET (O’Grady, 1996:183). Dengan mengetahui fungsi dari setiap 

unsur dalam kalimat, kita bisa dengan tepat membentuk sebuah kalimat dengan 

benar dan menentukan klausa dalam sebuah kalimat. 

 (S) Subjek  : sebagai pelaku perbuatan, terletak sebelum P 

(P) Predikat  : perbuatan yang dilakukan, terletak setelah S 

(O) Objek  : orang / benda yang dikenai perbuatan / P, terletak setelah 

P dalam kalimat transitif (P menbutuhkan O) 

(C) pelengkap : pengganti O dalam kalimat intransitif / kalimat yang tidak 

membutuhkan O atau kalimat yang tidak bisa di pasifkan. 
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 (A) keterangan : unsur yang tidak menduduki fungsi S, P, O dan PEL, 

terletak bebas, bisa sebelum SP, antara SP ataupun di 

belakang semua unsur. 

Kelima unsur yang disebutkan di atas memang tidak selalu muncul 

bersamaan di dalam sebuah klausa. Unsur fungsional yang cenderung selalu ada 

dalam sebuah klausa ialah P, unsur-unsur yang lain mungkin ada, mungkin juga 

tidak ada. Analisis kategorial sudah tentu tidak terlepas dari analisis fungsional, 

dan bahkan kelanjutan dari analisis fungsional. Sebagai contoh, diambil kalimat. 

Contoh: John I. Saeed (1997:141) 

 (11) The monster was hiding under the bed. 

 The monster Was hiding Under the bed  

Fungsi S P PEL 

Kategori N V Frasa adverbia 

 

Dilihat dari strukturnya, kalimat tersebut terbentuk oleh noun, verb dan juga 

adverbial phrase. 

 

 2.1.3 Tataran Sintaksis 

O’Grady (1996:182), menyatakan bahwa tataran sintaksis terdiri atas kata, 

frasa, klausa dan kalimat. Objek pembahasan pada penelitian ini adalah slogan 

yang umumnya berupa frasa, klausa ataupun kalimat, oleh karena itu pembahasan 

kata ditiadakan. 
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 2.1.3.1 Frasa 

Frasa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih 

yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa, yaitu satu kata sebagai kepala 

frasa (head) yang mengontrol kata lainnya dan satu kata lainnya atau lebih sebagai 

penerang (modifiers). Hal tersebut seperti yang dijelaskan Miller (2002:1) 

mengatakan “The first is that certain relationships hold between words whereby 

one word, the head, controls the other words, the modifiers.” Kata lainnya 

tersebut bisa saja berupa kategori yang berbeda dengan head. Menurut Reid 

(2000:290), “A phrase is a group of words that is missing a subject, a verb, or 

both”. Frasa adalah kelompok kata yang tidak memiliki subjek, verba ataupun 

keduanya. Richards, et al (1985:39) mengatakan bahwa sebuah frasa tidak 

mengandung kata kerja finite dan tidak memiliki unsur-unsur fungsional S dan P. 

Dapat disimpulkan bahwa frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki 

unsur S dan P atau kata kerja finite serta tidak berstruktur subjek-predikat. 

Berikut ini contoh frasa nomina. 

Contoh:  the big bus = frasa nomina / Noun phrase 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tree diagram sebagai berikut. 

The big bus (NP) 

 Det.      NP 

  Adjective noun 

 

  

 The       big  bus 
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Kata bus pada frasa the big bus adalah head, sedangkan kata the dan big adalah 

modifier. kata the menekankan makna kata big, gabungan kata the dan big 

menekankan makna kata bus sehingga menjadi sebuah frasa, yaitu frasa nomina. 

Disebut frasa nomina karena kata bus yang menjadi head-nya berkategori nomina.  

Menurut Carnie, Andrew (2007:74-77), jenis frasa dibagi menjadi: 

 

1. NP (frasa nomina / noun phrase) : head berupa kata benda / noun 

Frasa nomina terdiri atas inti frasa (head) yang berupa nomina, dan 

elemen-elemen yang menentukan inti dan memodifikasi inti tersebut atau 

melengkapi elemen lain di dalam frasa tersebut. Struktur umum: (Det) (AdjP) N 

(PP) 

Contoh  : a clever studenta dan clever menerangkan kata student 

 

2. VP (frasa verba / verb phrase) : head berupa kata kerja / verb 

Frasa verba terdiri atas verba utama (main verb) yang dapat berdiri sendiri 

sebagai frasa verba secara keseluruhan atau didahului oleh verba-verba yang 

berfungsi sebagai kata kerja bantu (auxiliary). Struktur umum: (AdvP) V (NP) 

(NP) (AdvP) (PP) (AdvP) 

Contoh  : She plays the guitar plays sebagai head frasa tersebut  

 VP  
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3. PP (frasa depan / preposition phrase) : head berupa kata depan / 

preposition 

Terdiri atas preposisi yang diikuti oleh komplemen preposisi yang 

biasanya berupa frasa nomina. Struktur umum: Prep (NP) 

Contoh : above the earththe earth (frasa nominal) menerangkan 

kata above 

 

4. -AP (frasa ajektiva / adjective phrase) : head berupa kata sifat / 

adjective 

Frasa ajektiva terdiri atas inti yang berupa ajektiva, didahului dan diikuti 

oleh elemen-elemen yg memodifikasi inti tersebut. Struktur umum: (AdvP) Adj 

Contoh  : very tallvery menerangkan kata tall 

 

-AdvP (frasa adverbia / adverbial phrase): head berupa kata tambahan / 

adverb 

Frasa adverbia memiliki struktur yang sama dengan frasa ajektiva, namun 

intinya bukan ajektiva melainkan adverbia dan diikuti oleh elemen-elemen yang 

memodifikasi inti frasa tersebut. Struktur umum: (AdvP) Adv 

 Contoh : very severally indeedvery dan indeed menerangkan kata 

severally 
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 2.1.3.2 Klausa 

Hartman Stork (1973:38) mengatakan klausa sebagai, “A group of words 

containing a subject and verb”. Sedangkan dalam Longman Dictionary of Applied 

Linguistic (1985:39) mengatakan, “Clause is a group of words which form 

grammactical unit and which contain a subject and a finte verb”. Dari 2 definisi 

tersebut dapat dikatakan bahwa klausa adalah kelompok kata yang memiliki 

subjek dan predikat. Dengan ringkas, klausa adalah S P (O) (PEL) (KET) secara 

fungsional dalam sebuah kalimat. Tanda kurung menandakan bahwa apa yang 

terletak dalam kurung itu bersifat manasuka, artinya boleh ada, boleh juga tidak 

ada. 

Dalam bahasa Inggris terdapat dua macam klausa, yaitu: 

1. Dependent clause 

2. Independent clause 

Contoh: Longman Dictionary of Applied Linguistic (1985:39) 

 (12) I hurried because I was late. 

I hurried = independent clause 

because I was late = dependent clause 

Subordinate clause (anak kalimat) yang disebut juga dengan dependent 

clause adalah serangkaian kata yang memiliki subjek dan predikat tetapi 

mempunyai pengertian yang tidak sempurna dan tidak dapat berdiri sendiri, 

artinya tergantung pada main clause. 
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Unsur fungsional inti klausa adalah S dan P, namun demikian, S sering 

dihilangkan, misalnya dalam kalimat luas sebagai akibat penggabungan klausa. 

Sebagai contoh, lihat kalimat berikut. 

(13) When Sandy is crying facing the wall, Andy comes accompanied by 

Angela 

Kalimat (12) di atas terdiri atas empat klausa, yaitu: 

1. Sandy is crying  - klausa 1 sebagai S dan P 

2. Facing the wall  - klausa 2 terdiri atas unsur P diikuti O 

3. Andy comes   - klausa 3 terdiri atas S dan P 

4. Accompanied by Angela - klausa 4 terdiri atas P diikuti KET 

Akibat penggabungan klausa 1 dengan klausa 2, S pada klausa 2 dihilangkan. 

Demikian pula akibat penggabungan klausa 3 dengan klausa 4, S pada klausa 4 

dihilangkan.Bentuk lengkap klausa-klausa tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Sandy is crying 

2. Sandy is facing the wall 

3. Andy comes 

4. Andy is accompanied by Angela 

Dengan uraian di atas, jelaslah bahwa unsur fungsional yang cenderung 

selalu ada dalam klausa adalah P. Unsur yang lainnya mungkin ada, mungkin juga 

tidak. Miller (2002:6), mengatakan “The clause is a unit which as minimum 

consists of a verb and its complements but which may consist of a verb, its 

complements and adjuncts”. Klausa adalah satuan unit yang paling sedikit 

memiliki sebuah kata kerja (verb) dan pelengkapnya. Satu hal yang mungkin tidak 

kita perhitungkan adalah struktur dalam kalimat, atau lebih tepatnya klausa. 
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Klausa terdiri dari subjek NP dan sebuah VP. Label yang kita gunakan untuk 

klausa adalah TP. Struktur umum: {NP/CP} (T) VP  

Klausa yang diterangkan oleh sebuah complementizer seperti that atau if 

disebut frasa pelengkap (CP). Struktur umum: (C) TP 

Contoh :  

 (14) They accepted the theory that the world is flatthat menyatu dengan 

klausa the world is flat untuk menekankan frasa the theory. 

 

 2.1.3.3 Kalimat 

Kalimat tidaklah sederhana seperti sebuah rangkaian kata-kata yang satu 

dengan kata-kata lainnya. Seperti yang dikatakan Kroeger (2004:5), “A sentence is 

not simply a string of words, one after another”. Richards, et al (1985:255) 

mengatakan bahwa kalimat adalah satuan gramatikal terbesar diantara satuan 

lainnya, yaitu kata, frasa, dan klausa. Dalam bahasa inggris, sebuah kalimat 

minimal terdiri atas satuan berupa satu klausa yang dapat berdiri sendiri dan satu 

finite verb. Namun dalam kalimat juga dapat terdiri atas satu klausa atau lebih, 

satu klausa berupa independent clause atau klausa yang dapat berdiri sendiri dan 

klausa lainnya bisa berupa independent clause atau subordinate clause / klausa 

yang tidak dapat berdiri sendiri. Berdasarkan jenis klausa yang berada di 

dalamnya, Volpe (2000) membagi jenis kalimat menjadi: 

 

 

 

 



20 
 

  

1. Simple sentence 

Simple sentence adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas 

(independent clause) dan hanya memiliki satu predikat. Sesuai dengan yang 

disampaikan Volpe (2000:284), “Simple sentence is a sentence containing one 

main clause and one predicate”. 

 Contoh: (15) Jerry plays the drum. 

     S      P 

 

2. Complex sentence 

Complex sentence adalah kalimat yang terdiri atas satu independent clause 

dan satu atau lebih subordinate clauses. Sama dengan yang dikatakan oleh Volpe 

(2000:284), “Complex sentence is one sentence containing at least two clauses; 

an independent and one or more dependent”. 

Contoh: (16) Sam bought the tickets while Sue parked the car. 

 S P S P 

 

3. Compound sentence 

Compound sentence adalah kalimat yang terdiri atas dua atau lebih simple 

sentence atau independent clause yang dihubungkan oleh kata hubung / 

coordinating conjuction. Seperti yang dikatakan Volpe (2000:284),”Compound 

sentence is two or more simple sentences joined by a coordinating conjunction”. 

Contoh: (17) Sam bought the tickets and Sue parked the car. 

 S P S P 

 

4. Compound-complex sentence 

Compound-complex sentence adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa 

bebas (independent clause) atau lebih dan satu klausa terikat (dependent clause). 
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Selain jenis kalimat di atas, kalimat juga dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa jenis berdasarkan fungsinya dalam berkomunikasi. Quirk (1982:191) 

membaginya menjadi empat jenis: 

 

Interogatif 

Kalimat bertipe interogatif adalah wacana yang berupa pertanyaan. 

“Sentences marked by one or more these three criteria” (1982:191). Kalimat yang 

ditandai dengan salah satu kriteria di bawah ini: 

a. “The placing of the operator immediately in front of the subject”. 

Penempatan operator di depan subjek: 

  Will   you marry me? ->You will marry me. (will adalah modal/operator) 

   S      P     O     S      P     O 

 

Pada kalimat di atas operator berbentuk modal will diletakkan sebelum subjek 

you. 

 

b. “The initial positioning of an interrogative or wh-element”. 

Penempatan WH-element di awal: 

   Who will you marry with? 

          Wh-element 

Pada kalimat di atas terdapat WH-element who di awal kalimat. 

c. “Rising intonation”. 

Intonasi naik: 

   You will marry me? 

Intonasi naik yang menandakan bahwa kalimat di atas adalah kalimat pertanyaan 

yang hanya dapat diketahui saat diujarkan. 
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Deklaratif 

Kalimat bertipe deklaratif adalah wacana yang berupa pernyataan dan 

selalu memiliki subjek dan biasanya diikuti verba. “Sentence in which the subject 

is always present and generally precedes the verb” (1982:191). 

Contoh : Owen kicks the ball. 

       S  P O 

 

Pada kalimat di atas Owen sebagai subjek diikuti kata kicks yang berupa verba. 

 

Imperatif 

Kalimat bertipe imperatif adalah wacana yang berupa perintah. Unsur 

subjek biasanya dihilangkan atau dilesapkan. “Sentences which normally have no 

overt grammatical subject, and whose verb is in the imperative” (1982:191). 

Secara normal kalimat imperatif adalah kalimat yang subjektnya berupa you, 

sehingga dilesapkan dan verbanya imperatif. 

Contoh : (you) close the door! 

       S P O 

 

Kalimat di atas subjeknya dilesapkan dan bila diucapkan verbanya bernada 

imperatif. 

 

Eklamatif 

Kalimat bertipe eklamatif adalah wacana yang hanya berupa seruan atau 

kalimat yang ditandai dengan what atau how tanpa ada inversi antara subjek dan 

operator. “Sentences which have an initial phrase introduced by what or how, 

without inversion of subject and operator” (1982:191). Kalimat yang memiliki 
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frasa awal yang ditandai dengan what atau how tanpa ada inversi antara subjek 

dan operator. 

Contoh : Horray, beer! 

Kalimat di atas hanya berupa seruan kesenangan biasa. 

Contoh : What a noise they are making! 

Kalimat di atas diawali dengan what tanpa ada inversi antara subjek they dan 

operator are. 

 

2.2 Proses Penyederhanaan Kalimat 

  Penyusunan kata untuk membentuk frasa dan frasa membentuk klausa 

perlu dibuktikan. “It is not always clear how the words in a given phrase are 

arranged or how the phrases are arranged in a given clause.” (Miller, 2002:13). 

Bahwa faktanya, tidaklah mudah untuk menjelaskan bagaimana kata-kata yang 

ada pada frasa disusun sedemikian rupa dan bagaimana frase disusun pada sebuah 

klausa. Oleh karena itu, Miller melakukan penelitian untuk mendukung dan 

mengembangkan analisis. 

 

 2.2.1 Transposisi 

  Miller (2002:13) mengatakan, “many sequences of words can be moved 

together into different slots in a clause; this is evidence that the words form a 

phrase.” Bahwa kata-kata dapat dipindah-pindahkan ke tempat atau slot yang 

berbeda.  

Contoh  : (18) Sony handed the results to Alan on Friday. 

    The resut Sony handed to Alan on Friday.  
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    On Friday Sony handed the result to Alan. 

 

Kita dapat melihat bahwa kalimat awal telah dikonversikan dengan memindahkan 

atau mentransposisikan the result ke bagian depan klausa. Dan pada kalimat 

ketiga, on Friday sebagai PP juga dipindahkan. Proses ini mengindikasikan bahwa 

dua kata yang terpisah, the dan result serta on dan Friday, digabungkan menjadi 

sebuah blok yang besar, yaitu sebuah frasa. Proses transposisi tidak mengubah 

struktur kata-kata atau frasa yang dipindahkan. 

 

 2.2.2 Substitusi 

  Substitusi memungkinkan satu kata mengganti beberapa kata yang 

membentuk sebuah frasa. Senada dengan Miller (2002:15) yang mengatakan, 

“The essential idea behind this test is that a single word can substitute for a 

number of words hanging together as a phrase.” 

Contoh : (19) Sony handed the intriguing result of the latest examination to 

Alan on Friday. 

   Sony handed them to Alan on Friday. 

 

Pada kalimat (19) kata them menggantikan frase nominal the intriguing result of 

the latest examination. Substitusi juga bisa diaplikasikan pada frasa depan atau 

preposition.  

Contoh  : (20) Luna is crocheting in the lounge. 

    Luna is crocheting there. 
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Pada contoh di atas kata there menggantikan frasa depan in the lounge. Proses ini 

bertujuan untuk mempersingkat sebuah kalimat. 

 

 2.2.3 Elipsis 

  Elipsis merupakan proses penyederhanaan atau pemendekan klausa 

dengan menghilangkan kata atau frasa yang tidak begitu penting, tanpa tidak 

mengubah makna klausa. 

Contoh : (21) The terrier attacked the bulgar. The terrier savaged the 

bulgar’s ankles. 

 The terrier attacked the bulgar and the terrier savaged the 

bulgar’s ankles. 

    The terrier attacked the bulgar and savaged the bulgar’s ankles. 

Dengan menghilangkan frase the terrier elipsis menyederhanakan klausa di atas 

dan juga menghindari pengulangan frasa the terrier yang sesungguhnya tidak 

penting. Sama dengan substitusi, proses ini bertujuan untuk mempersingkat 

sebuah kalimat, namun berbeda dengan elipsis, proses ini melakukannya dengan 

cara mengurangi satuan-satuan dari kalimat. 
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2.3 Iklan 

Menurut Otto Klepper dalam bukunya yang berjudul Principles of 

Advertising yang dikutip oleh Nurhablisyah dalam hand out-nya, advertising 

berasal dari bahasa latin, yaitu advere, yang artinya mengalihkan pikiran atau 

gagasan kepada orang lain. Hal tersebut menegaskan bahwa iklan merupakan satu 

dari berbagai bentuk komunikasi kepada khalayak ramai. Jefkins (1994:3), 

mengemukakan sejarah perkembangan periklanan sangat panjang, pada dasarnya 

periklanan adalah bagian dari kehidupan industri modern, dan hanya bisa 

ditemukan di negara-negara maju atau negara-negara yang tengah mengalami 

perkembangan ekonomi secara pesat. Kehidupan modern kita saat ini sangat 

tergantung pada iklan, karena tanpa iklan para produsen dan distributor tidak 

dapat menjual barangnya, sedangkan di sisi lain para pembeli tidak akan memiliki 

informasi yang memadai mengenai produk-produk barang dan jasa yang tersedia 

di pasar. Jika itu terjadi maka dunia industri dan perekonomian modern pasti akan 

lumpuh. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, iklan menjadi salah satu senjata 

ampuh dalam penjualan sabuah produk, dan mulailah berdiri lembaga-lembaga 

pembuat dan penyebar iklan. Belch bersaudara (2004:16) menyatakan 

“Advertising is defined as any paid form of nonpersonal communication about an 

organization, product, service, or idea by an identified sponsor”. Definisi yang 

sama dikatakan oleh Duncan (2005:9), “Advertising is nonpersonal, paid 

announcements by an identified sponsor”. Iklan adalah bentuk penyajian non 

personal, promosi ide-ide, promosi barang produk atau jasa yang dilakukan oleh 

sponsor tertentu yang dibayar. 
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Periklanan merupakan bagian penting dalam produk sebuah organisasi 

atau perusahaan, seperti yang dikatakan Jefkins (1994:1), “The product or service 

itself, its naming, packaging, pricing and distribution, are all reflected in 

advertising, which has been called the lifeblood of an organisation”. Produk 

barang atau jasa itu sendiri, baik penamaannya, pengemasannya, penetapan harga 

dan distribusinya, semuanya tercermin dalam kegiatan periklanan yang sering kali 

disebut sebagai darah kehidupan bagi suatu organisasi. 

Iklan adalah alat komunikasi perusahaan kepada khalayak ramai. St. John 

(1994:43) menyatakan, “Advertisement are persuasive communication”. Iklan 

adalah suatu bentuk komunikasi persuasif atau bujukan, sehingga inti dari iklan 

adalah suatu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan suatu 

produk dengan tujuan yang bersifat persuasif. 

Menurut Goddard (1998:10), “Advertising is not just about the commercial 

promotion of branded product, but can also encompass the idea of texts whose 

intention is to enhance the image of an individual, group or organisation”. Iklan 

tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan produk, tetapi juga untuk 

meningkatkan kualitas dan citra baik seseorang, kelompok atau organisasi.Iklan 

biasanya berisi tentang informasi, opini maupun gagasan sebuah produk atau 

barang yang memang ditawarkan kepada khalayak ramai. Tujuan dari iklan adalah 

untuk mendapatkan respon ataupun komunikasi balasan dari khalayak ramai, dan 

tentunya balasan yang diharapkan adalah respon yang baik.Penerima iklan atau 

khalayak ramai diharapkan dapat memberikan aksi atau tanggapan terhadap 

produk yang ditawarkan. Menurut Shimp (2007:240), “Advertising is a paid, 

mediated form of communication from identifiable source, designed to persuade 
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the receiver to take some action, bow or in the future”. Iklan mengajak atau 

membujuk para penerima iklan untuk menanggapi iklan tersebut, sekarang 

ataupun dilain waktu. 

Namun pada dasarnya, iklan dimaksudkan untuk mendapat tanggapan 

yang baik dari sasaran iklan, yaitu publik. Hal tersebut sesuai dengan Wright 

(1980:302) yang menyatakan bahwa “The ultimate purpose of most advertising is 

to persuade the prospect to buy particular product”. Tanggapan yang dimaksud 

adalah sasaran iklan akan tertarik dan membeli produk yang ditawarkan atau 

diiklankan. 

Dari pendapat-pendapat yang ada, penulis memahami bahwa iklan adalah 

bentuk komunikasi penting yang dilakukan sebuah organisasi kepada publik 

berupa informasi atau penawaran suatu produk atau jasa kepada masyarakat 

melalui media atau sponsor dengan tujuan memperkenalkan suatu produk atau 

jasa, membangkitkan kesadaran akan merek, citra merek, citra perusahaan, dan 

membuat masyarakat bereaksi dengan cara membeli suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan.  

 

Contoh iklan:   

   iklan yang memperkenalkan produk. 

   Kalimat Dry Like No Other menyatakan bahwa 

   produk bir Charlton Dry berbeda dengan bir 

   lainnya.  Sumber: www.google/gambar.com 

 

 

 

http://www.google/gambar.com
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 2.3.1 Jenis Iklan 

Menurut Bittner (1986) yang dikutip oleh R. Widyatama dalam bukunya 

yang berjudul Pengantar Iklan, jenis iklan dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Iklan Standar, yaitu iklan yang secara khusus ditata untuk kepentingan 

memperkenalkan barang, jasa, pelayanan untuk publik, yakni konsumen, 

melalui media periklanan. Biasanya iklan standar dikelola oleh 

perusahaan periklanan atau sponsor secara profesional. 

Contoh: 

 iklan yang memperkenalkan 

 minuman bir dengan mengatakan 

 bahwa bir Carlsberg mungkin adalah 

 bir terbaik di dunia. Sumber: www.google/gambar.com 

 

2. Iklan Layanan Masyarakat (ILM), yaitu iklan yang tidak mengutamakan 

sisi komersial untuk medapatkan keuntungan atau bisa dikatakan iklan 

non-profit. Satu keuntungan yang diharapkan dalam iklan ini adalah 

keuntungan sosial, dengan cara memperkenalkan moril yang baik ataupun 

aturan-aturan yang baik dalam masyarakat. 

Contoh:  

Iklan atau lebih tepatnya sebuah penyuluhan 

 kepada permirsa tentang pentingnya program 

 KB. Iklan tersebut berusaha mengajak para 

 pemirsa untuk ber-KB. Sumber: www.google/gambar.com 

 

 

 

http://www.google/gambar.com
http://www.google/gambar.com
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 2.3.2 Fungsi Iklan 

Menurut Kotler (2000), “Advertising goal is a specific communications 

task and achievement level to be accomplished with a specific audience in a 

specific period of time”. Tujuan iklan atau sasaran iklan adalah tugas komunikasi 

khusus yang tingkat pencapaiannya harus dicapai dengan audience tertentu dalam 

jangka waktu tertentu. Kotler mengklasifikasikan iklan berdasarkan fungsi dari 

iklan tersebut. 

 

a. Fungsi Informatif adalah iklan yang berfungsi untuk memperkenalkan 

merek, menginformasikan kelebihan merek, dan pengetahuan tentang 

produk ataupun fitur baru produksi yang ada. Sama seperti yang dikatakan 

Shimp (2007:246-247), “Advertising makes consumers aware of new 

brands, educates them about a brand’s dinstinct features and benefits, and 

facilitates the creation of positive brand images”. Iklan memberikan 

konsumen kesadaran akan merek baru, mengajarkan mereka tentang fitur 

lainnya dari sebuah merek dan memberikan kreasi positif atas citra merek. 

Contoh: Special K, a breakfast cereal, was advertised for afternoon 

or late-night snacking. 

Iklan ini merupakan iklan informatif karena memberitahukan kepada 

khalayak bahwa Special K yang dasarnya adalah makanan untuk sarapan 

pagi ternyata dapat juga dikonsumsi siang maupun malam. 
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b. Fungsi Persuasif adalah iklan yang berfungsi untuk menciptakan 

kesukaan, preferensi, keinginan untuk membeli produk atau jasa. Serupa 

dengan yang disampaikan Shimp (2007:246-247), “Effective advertising 

influences prospective customers to try advertised products and services”. 

Iklan yang efektif menularkan konsumen rasa keinginan untuk mencoba 

barang dan jasa yang diiklankan. 

Contoh: Balance Spectrum floor lamp - “Low Price, Energy 

Efficiency, Brilliant Lightning” 

Iklan ini merupakan iklan persuasif karena mempengaruhi dan 

meyakinkan khalayak bahwa Balance Spectrum floor lamp memiliki 

semua kelebihan lampu yang kita butuhkan dan harganya murah. 

 

c. Fungsi Pengingat adalah iklan yang berfungsi untuk menstimulasikan 

pembelian berulang pada produk dan jasa. Serupa dengan yang dikatakan 

Shimp (2007:246-247), “Advertising keeps a company’s brand fresh in the 

consumer’s memory”. Slogan membuat merek produk atau jasa tetap segar 

di ingatan publik dari waktu ke waktu. 

Contoh : Eight O'Clock Coffee - Wake up. It's Eight O'Clock 

Iklan ini merupakan iklan reminder karena menstimulasi pembelian Eight 

O'Clock Coffee setiap pagi. 

 

d. Fungsi penambah nilai adalah iklan yang berfungsi untuk menambah nilai 

produk dan membuat produk atau jasa terlihat lebih baik. Menurut Shimp 

(2007:246-247), “Advertising adds value to brands by influencing 
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perceptions. Effective advertising causes brands to be viewed as more 

elegant, more stylish, more prestigious, of higher quality, and so on”. 

Iklan menambahkan nilai pada merek-merek dengan cara memberikan 

persepsi-persepsi. 

Contoh : Tchibo Coffee - A new experience every week 

Iklan ini memberikan persepsi pada khalayak bahwa Tchibo Coffee selalu 

lebih inovatif karena memberikan pengalaman yang berbeda setiap 

minggunya. 

 

Namun, banyaknya tipe iklan berdasarkan fungsi tetap mengacu kepada 

tujuan utama sebuah iklan, yaitu to persuade dalam rangka meningkatkan 

penjualan. Sesuai dengan Jefkins (1994:5) mengatakan bahwa periklanan 

merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada 

calon pembeli yang paling potensial atas produk atau jasa. 

 

2.4 Slogan 

Dalam Oxford Learner’s Pocket Dictionary (2008) kata slogan memiliki 

arti “Easily remembered phrase used in advertising”. Slogan adalah hal mudah 

untuk diingat, yang terdapat atau digunakan dalam iklan. Slogan merupakan 

bagian dari iklan dan berhubungan erat dengan iklan, namun slogan memiliki 

tujuan tersendiri. 

Tujuan utama sebuah slogan adalah to remember atau mengingatkan. 

Seperti yang dikatakan Foster (2001), “The purpose of the strapline (slogan, 

claim, endline, signature, etc.*) is to leave the key brand message in the mind of 
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the target”. Tujuan dari slogan adalah untuk memberikan dan menanamkan inti 

pesan merek dalam ingatan publik atau masyarakat. Hal ini jelas berbeda dengan 

iklan yang memiliki tujuan utama to persuade. Dengan adanya slogan, iklan 

terbantu karena publik yang terus-menerus mengingat slogan dari sebuah merek 

lama-kelamaan akan bereaksi dengan reaksi berupa membeli produk atau jasa 

tersebut. 

Slogan biasanya diletakkan di bagian atas iklan dan dirancang untuk 

menarik perhatian pembaca. Selain itu, slogan bukanlah bahasa alakadarnya. 

Pembuat slogan harus bisa mengikutsertakan inti pesan sesungguhnya dari sebuah 

iklan. Menurut Whittier (1955) mengatakan, “Slogan should be a statement of 

such merit about a product or service that it is worthy of continuous repetition in 

advertising, is worthwhile for the public to remember, and is phrased in such a 

way that the public is likely to remember it.” Slogan harus berupa sebuah 

pernyataan tentang fitur-fitur yang baik dari sebuah produk atau jasa yang berguna 

dalam pengulangan iklan, berguna untuk membuat publik ingat, dan dibuat 

sedemikian rupa agar publik senang untuk mengingatnya. 

Dari pendapat-pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa slogan 

adalah bagian dalam iklan yang bertujuan komersil sebagai sebuah ekspresi 

perulangan sebuah ide atau gagasan dalam sebuah iklan. Slogan juga alat dari 

periklanan yang diulang terus-menerus agar merek produk diingat oleh publik 

dalam rangka membantu meningkatkan tujuan iklan itu sendiri, yaitu to persuade. 
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2.4.1 Tipe Iklan 

Pada http://www.stickyslogans.com/typesofstickyslogans.html, dasarnya 

slogan dibagi kedalam 4 tipe, yaitu: 

 

1. Imperative Slogan - a command to do something. 

Dalam Oxford Learner’s Pocket Dictionary kata imperative memiliki arti “Verb 

form that expresses a command”. Dapat disimpulkan bahwa slogan imperatif 

adalah slogan yang bersifat memerintah atau memberi komando. 

  Contoh: Advertise Here!  (Not very original but you get the 

message) 

 Slogan di atas berupa perintah kepada pembaca untuk memasang iklan. 

 

2. Descriptive Slogan - describes the key feature or benefit of the 

organization or person. 

Dalam Oxford Learner’s Pocket Dictionary kata descriptive memiliki arti “Saying 

what something is like”. Dapat disimpulkan bahwa slogan deskriptif adalah 

slogan yang bersifat menyatakan sesuatu apa adanya. 

  Contoh: Free advertisement here. 

 Slogan di atas menyatakan bahwa siapa pun dapat memasang iklan dengan 

cuma-cuma. 

 

 

 

http://www.stickyslogans.com/typesofstickyslogans.html
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3. Superlative Slogan – exaggerates but in a way that makes a point and is 

something you believe to be true. 

Dalam Oxford Learner’s Pocket Dictionary kata superlative memiliki arti 

“Expressing the highest degree (the most)”. Dapat disimpulkan bahwa slogan 

superlatif adalah slogan yang bersifat menyatakan paling. 

  Contoh: Our ads have never been more free... 

Slogan di atas berusaha meyakinkan pembaca bahwa jasa iklan mereka adalah 

yang paling baik daripada jasa iklan lainnya. 

 

4. Provocative Slogan - makes the listener or viewer think or reflect on their 

situation. 

Dalam Oxford Learner’s Pocket Dictionary kata provocative memiliki arti 

“Intended to cause anger, argument or desire”. Dapat disimpulkan bahwa slogan 

provokatif adalah slogan yang bersifat menghasut, memancing dan merangsang. 

Contoh: Free Ads? From What? 

Slogan di atas seketika memancing pembaca untuk memikirkan jawaban 

slogan tersebut. 
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 2.4.2 Bahasa Slogan 

Slogan adalah alat untuk menggambarkan citra yang baik dalam sebuah 

produk, oleh karena itu para pembuat slogan haruslah menemukan kata-kata yang 

unik untuk setiap produk. Selain itu, gaya yang sesuai perkembangan trend, 

intonasi dan format slogan sangat berperan dalam keberhasilan penyampaian ide 

atau gagasan dari sebuah iklan. Semua unsur itu sangat berperan dalam 

penyampain citra yang terpadu. Hal itu seperti yang dikatakan Bovee (1986:274), 

“Rhyme, rhythm, and alliteration are valuable copy ads to use when writing 

slogan”. 

Agar tujuan utama sebuah slogan tercapai, pembuat slogan harus teliti 

dalam membuat slogan, mulai dari strukturnya, bentuk bahasanya, serta 

keunikannya dari iklan lainnya. Menurut Rannu (1998:2), “A slogan has to be 

short, striking, easy to remember, and different from another advertisement. It 

usually placed on the top of the advertisement and designed catch the eye of the 

reader”. Sebuah slogan harus singkat atau sederhana, mudah untuk dimengerti, 

mudah diingat dan mudah untuk dikatakan berulang kali. Pendapat yang serupa 

disampaikan Bovee (1986:274), bahwa slogan yang baik haruslah short, easy to 

understand, memorable, and easy to repeat. 
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Begitu juga yang dikatakan Kotler (1998:24), bahwa ciri-ciri dari slogan adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Singkat 

Singkat artinya tidak memerlukan waktu yg cukup lama untuk membacanya 

atau mendengarnya. Seperti yang dikatakan Foster (2001:15), “The endline is 

what you want the punter to get”. Intinya adalah apa yang akan dan harus 

didapatkan konsumen dari produk atau jasa itu (to the point). 

Contoh : Larkspur Landing Hotel - Home suite hotel 

Dengan singkat Larkspur Landing Hotel menyampaikan bahwa layanan 

mereka adalah yang terbaik dan membuat kita merasa nyaman seperti di 

rumah. 

 

2. Menarik 

Menarik artinya slogan tersebut dapat mencuri perhatian konsumen dengan 

bahasa yang khas atau berbeda dari kebanyakan slogan lainnya, unik, dan 

disukai pembaca atau pendengar karena memberi kesan positif. Ciri-ciri ini 

adalah ciri yang paling penting bagi sebuah slogan. Foster (2001:23) 

mengatakan, “What’s the point of using a slogan you don’t like?”. Apakah 

tujuannya menggunakan slogan yang tidak kita sukai? terlebih lagi konsumen, 

jelas mereka tidak akan suka. 

Contoh: United States Army - Be all that you can be. 
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Slogan tersebut menarik karena memiliki maksud positif yang membangun 

bagi pembaca dan membuat kita langsung berpikir dan berkhayal saat 

melihatnya. 

 

3. Mudah diingat 

Mudah diingat artinya memiliki kemampuan untuk bisa diingat dengan mudah 

dan langsung mengacu kepada merek produk tanpa bantuan apapun sebagai 

alat pengingat. Seperti yang dikatakan Foster (2001:15), “Memorability has to 

do with the ability the line has to be recalled unaided”. Memorability ada 

hubungannya dengan kemampuan slogan bisa diingat tanpa bantuan apapun, 

bisa dikarenakan slogan tersebut singkat atau juga bisa karena slogan tersebut 

menarik bagi publik. 

Contoh: Absolut Vodka - Absolut Magic 

Kata Absolut Magic sangat mudah diingat karena singkat dan langsung 

mengacu pada produk Absolut Vodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


