
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Iklan (Advertisement) merupakan fenomena pemakaian bahasa yang tidak 

terpisahkan dengan kehidupan kita. Setiap hari ketika kita mendengarkan radio, 

menonton televisi, mambaca surat kabar atau majalah, atau melakukan perjalanan 

niscaya kita menemukan iklan. Iklan senantiasa hadir dan berada di sekitar 

lingkungan kita. Iklan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan orang, 

kelompok orang, atau suatu lembaga untuk menyampaikan informasi dan juga visi 

serta misi kepada pihak lain, khalayak (audience). 

 Dalam dunia iklan, kreatifitas dalam mempersuasi konsumen adalah hal 

yang paling utama, dan secara tidak langsung bahasa mempunyai peranan penting 

di dalamnya. Oleh karena itu, dalam penulisan iklan produsen dituntut untuk 

memiliki keterampilan dalam hal berbahasa terutama dalam penyusunan 

kalimatnya. Tagline  iklan dibuat dan disusun sedemikian rupa oleh produsen 

sehingga gagasan atau pesan yang hendak disampaikan dapat dengan mudah 

diterima, dimengerti, bahkan selalu diingat oleh konsumen. Selain itu dalam 

proses pembuatan iklan produsen memiliki tanggung jawab dalam mempersuasif 

konsumen sehingga konsumen merasa tertarik untuk membeli produk yang 

ditawarkan. 



 Tagline iklan dapat berupa kata, frasa, klausa bahkan kalimat tergantung 

dari maksud dan tujuan produsen pembuat iklan kepada konsumennya. Contohnya 

kalimat  

dalam tagline iklan pembersih oven seperti “cleans better than another leading 

oven cleaner” yang dibuat untuk menerangkan kepada konsumen bahwa produk 

yang diiklankan tersebut merupakan produk yang “lebih baik” dari produk 

pendahulu yang sudah ada sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk lebih 

memilih produk tersebut.  

Ada juga iklan yang mempengaruhi konsumen dengan cara membentuk 

suatu citra atau image seperti tagline iklan jam tangan OMEGA “the sign of 

excellence”. Tagline iklan tersebut termasuk ke dalam frasa nomina atau noun 

phrase. Produk yang diiklankan adalah produk jam tangan untuk pria. Dalam 

iklannya terdapat informasi tambahan “Michael Schumacher’s choice” yang 

berkesan bahwa seorang pembalap unggul dan terkenal seperti Michael 

Schumacher pun menggunakan jam tangan ini. Pembuat iklan mengasosiasikan 

kata excellence dengan menampilkan Michael Schumacher sebagai simbolnya 

dengan tujuan mempersuasi konsumen untuk menggunakan produknya. 

 Bahasa yang muncul atau ditampilkan dalam pembuatan iklan berbeda-

beda, hal ini bergantung pada varian produk, segment market, dan media yang 

digunakan untuk beriklan. Media yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

pesan iklan juga berbeda-beda misalnya ada produsen yang menggunakan 

spanduk, billboards, surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun surat yang 

langsung ditujukan pada konsumennya (direct mail). Media cetak, semisal 



majalah dan surat kabar dalam hal ini merupakan salah satu media yang dapat 

dengan mudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena proses 

penyebarannya yang luas. Hal ini pula yang menyebabkan media cetak menjadi 

salah satu pilihan utama para produsen dalam memasarkan produknya. Mengingat 

banyaknya pesaing yang memiliki varian produk yang sejenis, maka para 

produsen pembuat iklan harus berusaha menyajikan sesuatu yang menarik untuk 

mendukung keberhasilan dari iklan tersebut. Unsur yang membentuk iklan, antara 

lain adalah bahasa, gambar, bentuk, ukuran huruf, dan ukuran iklan (berkenaan 

dengan volume ruang yang diperlukan). Bahasa sebagai unsur utama pembentuk 

iklan sering berkomplementasi dengan gambar yang memiliki banyak dimensi 

(bentuk, warna, tata letak, dan sebagainya).  

 Terpaan iklan yang hampir tiada henti pada kehidupan seseorang atau 

masyarakat secara komulatif akan mampu memengaruhi sikap dan pandangan 

orang serta meneguhkan nilai-nilai tertentu. Hal itu merupakan suatu segi 

perkembangan peradaban manusia yang tidak dapat diabaikan. Iklan sebagai 

fenomena yang terdapat di berbagai bidang politik, ekonomi (bisnis), pendidikan 

dan berbagai aspek kebudayaan lainnya kini dan masa mendatang merupakan 

topik yang menarik untuk dikaji dan diteliti. 

Mengingat kecenderungan akan adanya perbedaan dalam 

menginterpretasikan sebuah iklan, informasi-informasi di luar bahasa itu sendiri 

juga memiliki peranan dan pengaruh yang sangat penting. Berangkat dari hal 

tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengulas lebih jauh bagaimana bahasa 

yang digunakan dalam pembuatan tagline iklan bila diasosiasikan dengan unsur di 



luar kebahasaan seperti gambar dapat menimbulkan asosiasi-asosiasi yang 

beragam. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu, “Makna Asosiatif yang 

Terdapat dalam Tagline Iklan Kosmetik berbahasa Inggris pada Majalah 

teenVOGUE (satu kajian sintaksis dan semantis)” maka data dalam penelitian 

ini dikaji dan dibatas dari segi sintaksis dan semantiknya saja. Permasalahan yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah tagline  iklan tersebut tergolong dalam frasa, klausa, atau 

kalimat dan Bagaimana pola tagline iklan tersebut jika ditinjau dari 

unsur gramatikal pembentuknya? 

2. Apakah asosiasi yang muncul pada iklan tersebut jika ditinjau dari 

hubungan antara tagline dengan gambar yang ditampilkan? 

 

1.3 Objek Penelitian 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan, Penulis membuat batasan 

objek penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini. Objek yang diteliti dalam 

skripsi ini adalah iklan kosmetik yang terdapat pada majalah teenVOGUE edisi 

tahun 2006-2009. 

 Dalam melakukan penelitian ini, Penulis mengacu pada teori Leech 

(2003), Saeed (1997), Lyons (1996), Jim Miller (2002), Melenk (1979), Blake 

(1973), dan Keraf (1994). Selain itu, dalam skripsi ini juga akan digunakan teori-



teori yang relevan dengan objek penelitian, seperti O’Grady, Johnson, dan Mc. 

Manis serta teori-teori lain yang mendukung dan penulis gunakan sebagai acuan 

dalam meneliti mengenai makna asosiatif. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan tagline iklan melalui pengklasifikasian 

berdasarkan frasa, klausa, dan kalimat serta mengetahui pola dan jenis 

tagline iklan tersebut jika ditinjau dari unsur gramatikal 

pembentuknya. 

2. Untuk mengetahui asosiasi yang timbul pada tagline iklan tersebut. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah metode yang meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pada 

penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara mengambil iklan berbahasa Inggris 

yang dimuat di media cetak untuk kemudian dianalisis secara sintaksis dan 

semantis. 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan BAB I yang membahas pendahuluan, 

mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, objek penelitian, tujuan, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada BAB II diuraikan kajian teori 

yang berisi seluruh teori yang digunakan mengenai sintaksis, dan semantik. 

 Pada BAB III penulis akan menganalisis data yang berupa iklan dari 

majalah teenVOGUE edisi tahun 2006-2009. Berdasarkan analisa tersebut penulis 

akan menguraikan hasilnya kembali dalam simpulan dan saran yang dikaji pada 

BAB IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


