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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

  Setelah melakukan analisis terhadap 28 data slogan iklan bir di dunia 

maya, penulis menemukan bahwa: 

1. Tipe slogan yang terdapat pada slogan iklan bir di dunia maya ada empat, 

yaitu slogan bertipe imperatif, slogan bertipe deskriptif, slogan bertipe 

superlatif dan slogan bertipe provokatif. Tipe slogan yang paling dominan 

digunakan adalah tipe deskriptif, yaitu sebanyak 11 slogan. 

2. Slogan iklan bir di dunia maya muncul dalam tiga tataran, yaitu tataran 

kalimat, tataran frasa dan tataran klausa. Tataran kalimat muncul dalam 

dua tipe, yaitu simple sentence dan complex sentence. Tataran frasa 

muncul dalam dua tipe, yaitu verb phrase dan noun phrase. Tataran klausa 

hanya muncul dalam satu tipe, yaitu dependent clause. Tataran yang 

paling dominan adalah tataran kalimat sebanyak 17 slogan, dengan tipe 

simple sentence yang paling dominan muncul, yaitu 15 slogan. 

3. Fungsi iklan pada slogan iklan bir di dunia maya ada empat, yaitu fungsi 

informatif, fungsi persuasif, fungsi pengingat, dan fungsi penambah nilai. 

Fungsi yang paling dominan adalah fungsi informatif, yaitu sebanyak 9 

slogan. 

  Data di atas menunjukkan bahwa slogan iklan bir di dunia maya lebih 

cenderung bertipe deskriptif atau berupa pernyataan dengan penyampaian melalui 

tataran simple sentence agar pernyataan lebih jelas dan seluruh inti pesan 



70 
 

 
 

tersampaikan, karena tataran simple sentence memiliki unsur-unsur kalimat yang 

lengkap namun tetap singkat, sehingga iklan tersebut dapat menjalankan 

fungsinya untuk menginformasikan segala pendeskripsian tentang produk. 

 

4.2 Saran 

 Penelitian ini berupa penelitian awal yang masih memungkinkan untuk 

dikembangkan atau dilakukan penelitan lanjut, khususnya bagi peneliti bahasa 

yang tertarik di bidang bahasa yang digunakan untuk keperluan slogan atau iklan. 

Sempitnya waktu dan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki pada 

penulisan tugas akhir ini menyebabkan penulis hanya menganalisis bahasa slogan 

dari strukturnya, dengan kata lain dari kajian sintaktis. Penulis belum melihatnya 

dari segi fungsi tanda baca, intonasi, pelesapan beberapa satuan sintaktis, atau pun 

makna yang terkandung di dalam slogan iklan tersebut. Dengan demikian, penulis 

berharap ada diantara peneliti bahasa khususnya dari Prodi Bahasa Inggris yang 

akan melanjutkan penelitian ini secara mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


