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2.1  Sintaksis 

2.1.1 Definisi Sintaksis 

 Sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara tradisional disebut 

tata bahasa atau gramatika. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun 

yang berarti ‘dengan’, dan tattein yang berarti ‘menempatkan’. Secara etimologi 

sintaksis memiliki arti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok 

kata atau kalimat. 

 Sintaksis merupakan ilmu yang berkenaan dengan struktur kalimat. 

Pendapat ini dikemukakan oleh Mc.Manis (1988:153) yang berbunyi “Syntax is 

the study of the structure of sentence”. Definisi yang hampir sama juga 

dikemukakan oleh O’Grady (1996:181) yang menyatakan bahwa “Syntax is the 

system of rules and categorize that allows words to be combined to form 

sentences”.  

 Menurut Richards et al (1985:285) “syntax is the study how words 

combine to form sentences and the rules which govern the formation of 

sentences”. Sedangkan menurut Miller (2002:56) “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 a 

sentences”. Sintaksis merupakan kumpulan kata-kata yang bersama-sama untuk 



membentuk frasa, klausa maupun frasa yang lebih besar serta bagaimana 

membangun sebuah kalimat. 

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas dapat penulis 

simpulkan bahwa sintaksis adalah suatu sistem yang mengatur dan 

mengkombinasikan kata-kata sehingga dapat dijadikan sebuah kalimat yang 

mempunyai makna atau pernyataan gagasan. 

Struktur sintaksis terdiri dari tiga jenis, yaitu : 

(i) fungsi : membagi kalimat sesuai dengan jabatannya (subjek, 

predikat, objek, komplemen atau 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 dan sebagainya. 

Satuan sintaksis sendiri terdiri dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. 

2.1.2 Kategori Sintaksis 

Menurut O’Grady (1996:183) langkah pertama yang dilakukan dalam 

analisis sintaksis adalah “the identification of the categories to which the words of 

languages belong”. Untuk lebih jelasanya kategori sintaksis dapat digambarkan 

oleh diagram pohon sebagai berikut : 
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 Kategori sintaksis ada dua macam, yaitu kategori leksikal (Lexical 

Categories) dan kategori non-leksikal (Non-Lexical Categories). Kategori leksikal 

terdiri terdiri atas lima jenis, yaitu: Noun (N), Verb (V), Adjective (Adj),  

Preposition (P), dan Adverb (Adv). 

Contoh : 

1. Noun (N) : Pierre, butterfly, wheat, policy, etc. 

2.Verb (V)  : arrive, discuss, melt, remain, etc. 

3.Adjective (Adj) : good, tall, silent, old, etc. 

4. Preposition (P) : to, in, on, near, at, by, etc. 

5. Adverb (Adv) : yesterday, silently, slowly, quietly, etc. 

 Kategori non-leksikal juga terdiri atas lima jenis, yaitu : Determiner (Det),  

Qualifier, Degree Words, Auxiliry Verb (Aux), dan Conjunction (Conj). 

Contoh  : 

1. Determiner (Det) : The, a, this, these, etc. 

2. Qualifier  : always, never, etc. 

3. Degree Words  : too, so, etc. 

4. Auxiliary Verb (Aux) : will, can, may, must, be, have, etc. 

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



2.1.3 Kata 

 Kata merupakan satuan terkecil dalam satuan sintaksis. Kata secara 

hierarkis menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar yaitu 

frase, klausa, dan kalimat. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan 

sebagai fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam 

penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. 

 Sedangkan menurut O’Grady (1996:90) kata adalah “the smallest free 

form found in a language”. Kata adalah satuan unit terkecil dan bebas yang 

terdapat dalam sebuah bahasa. Masih menurut O’Grady (1996:91) kata dapat 

dibedakan jika bentuk dan penempatannya sesuai atau tepat melalui susunan atau 

polanya secara sintaksis. memberikan contoh sebagai berikut: 

a. The hunters pursued the bear. 

b. The bear was pursued by the hunters. 

Maksud minimal form dalam kedua kalimat di atas adalah satuan yang tidak bisa 

dibagi-bagi lagi meskipun frasa the hunters  merupakan kata tunggal. Meskipun 

kata-kata tersebut dapat dibagi dan diletakkan di mana saja, bukan termasuk 

bentuk bebas terkecil karena terdiri dari dua bentuk yang lebih kecil the dan 

hunter. 

 Gatnerer (1985: 118) membagi kata sesuai dengan kelasnya yang dikenal 

dengan sebutan parts of speech yaitu terdiri atas nomina (noun), pronominal 

(pronoun), verba (verb), ajektiva (adjective), adverbial (adverb), preposisi 

(preposition), konjungsi (conjunction), dan interjeksi (interjection). 



a. Nomina (Noun): “A word which (a) can occur as the subject or object of 

a verb or the object (complement) of a preposition (b) can be modified by 

an adjective (c) can be used with determiners. Noun typically refers to 

people, animals, places, things or abstractions.”   

b. Pronomina (Pronoun): “A word which may replace a noun or a noun 

phrase.”  

c. Verba (Verb): “(in English) a word which (a) occurs as part of the 

predicate of a sentence (b) carries markers of grammatical categories 

such as tense, aspect, person, number and mood, and (c) refers to an 

action or state.”  

d. Ajektiva (Adjective): “A word that describes the things, quality, state, or 

action which a noun refers to 

e. Adverbia (Adverb/ adjunct): “A word that describes or adds to the 

meaning of a verb, an adjective another adverb, or a sentence, and which 

answers such questions 

f. Contohnya: 

• how? 

• where? 

g. Preposisi (Preposition): “A word used with nouns, pronouns, and 

gerunds, to link them grammatically to other words.”  

g. Konjungsi (Conjunction/ connective): “A word which joins words,  

phrases, or clauses together.”  

 



 Contohnya: 

• But 

• when 

j.  Interjeksi (Interjection): “A word which indicates an emotional state or 

attitude such as delight, surprise, shock, and disgust but whivh has no 

referential meaning.” Contohnya: 

• ugh! 

• gosh! 

• wow! 

 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kata merupakan satuan unit terkecil 

dalam kalimat yang dapat berdiri sendiri. 

 

2.1.4 Frasa 

Frasa adalah kelompok kata yang tidak memiliki sebuah subjek dan verba. 

Reid (2000:290) berpendapat  bahwa “a phrase is a group of words that is missing 

a subject, a verb, or both”. Frasa adalah kumpulan kata yang tidak memiliki 

subjek, verba, atau bahkan keduanya. 

Menurut Schmidt (1995:338) “a phrase is a group of words that are 

closely related”. Frasa adalah kelompok kata yang berhubungan. Sedangkan 

Palmer (1971:76) mendefinisikan frasa sebagi gabungan kata dari unsur-unsur 

yang lebih kecil daripada kalimat. Untuk lebih jelasnya, Plamer (1971:76) menulis 

“The sentence consist of words, but the words are grouped into elements that are 

smaller than sentence.” Frasa bisa dikatakan bersifat nonpredikatif. O’Grady 



(1989:128) menyatakan bahwa setiap kata atau bagian dari kategori leksikal bisa 

dikombinasikan dengan kata-kata tertentu untuk membentuk satuan yang lebih 

besar atau yang disebut frasa atau klausa. Berikut ini adalah lima jenis frasa 

berikut kombinasinya: 

1. Noun Phrase (NP) 

 Frasa nomina merupakan frasa yang terdiri dari gabungan kata benda yang 

bisa dikombinasikan dengan Determiner (Det.) dan adjective (Adj.) untuk 

membentuk frasa yang lebih besar. Contoh: The (Det.) controversial (Adj.) 

books (Noun). Pada frasa tersebut, kata sifat controversial menerangkan kata 

benda books, sementara itu kata the merupaka determiner yang 

mengindikasikan bahwa dalam pemikiran penutur mengenai jenis buku 

tertentu. Untuk lebih jelasnya noun phrase bisa digambarkan dalam diagram 

pohon sebagai berikut: 

NP 

  Det.        Adj.     N 

 

 

  The   controversial    books 

2. Verb Phrase (VP) 

 Frasa verba merupakan frasa yang hanya terdiri dari kata kerja dan bisa 

dikombinasikan dengan noun phrase (NP) dan preposition phrase (PP). 

Contoh: (1) drop (V) the ball (NP). Pada frasa tersebut, kata kerja drop 

menerangkan frasa nomina the ball yang terdiri dari the (det.) dan ball (N). (2) 



Stop (V) in Blairsburg (PP). Pada frasa tersebut kata kerja stop menerangkan 

frasa preposisi in Blairsburg yang terdiri dari in (P) dan Blairsburg (N). Untuk 

lebih jelasnya verb phrase bisa digambarkan dalam diagram pohon sebagai 

berikut: 

   (1)      VP 
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   (2)    VP 
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      P              N 

 

          stop   in       Blairsburg 

3. Adjective Pharase (AdjP) 

 Frasa adjektif merupakan frasa yang terdiri dari kata sifat dan dapat 

dikombinasikan dengan degree specifier (Spec) seperti kata very, quite, really 

sehingga membentuk satu frasa ajektif. Contoh: very (Spec) intelegent (Adj). 



Pada frasa tersebut, kata very merupakan degree specifier yang menerangkan 

kata sifat intelligent. Adjective phrase ini dapat juga digantikan hanya dengan 

menggunakan kata so di dalam struktur kalimatnya. Contoh: Linda is very 

intelligent, and Mark appears so too. Kata so di dalam kalimat tersebut 

menggantikan frasa ajektif very intelligent di klausa kedua. Untuk lebih 

jelasnya, adjective phrase (AdjP) bisa digambarkan dalam diagram pohon 

sebagai berikut: 

AdjP 

 

   Spec.     Adj. 

 

    

   Very            intelligent 

4. Adverbial Phrase (AdvP) 

 Frasa adverbial merupakan frasa yang terdiri dari kata keterangan (adverb) 

dan bisa dkombinasikan dengan degree specifier (Spec.). Contoh: Very (spec) 

quickly (Adv). Adverbial phrase yang menerangkan waktu atau rentetan 

kejadian bisa digantikan dengan kata then. Namun, tidak semua adverbial 

phrase dapat digantikan dengan satu kata saja tetapi bisa dengan satuan yang 

lebih besar. Contoh: (1) Jeremy arrived very early, and Cheryl arrived then 

too. Kata then yang terdapat pada klausa kedua menggantikan adverbial 

phrase pada klausa pertama.; (2) Dough types very quickly, and Caroline 



types that way too (that way = very quickly). Untuk lebih jelasnya adverbial 

phrase (AdvP) bisa digambarkan dalam diagram pohon sebagai berikut: 

AdvP 

 

   Spec.      Adv. 

 

 

    Very      quickly 

 

5. Prepositional Phrase (PP) 

 Frasa preposisi merupakan kelompok kata preposisi yang terdapat dalam 

kategori leksikal termasuk kata near, in, on, before, dan after. Frasa ini dapat 

dikombinasikan dengan noun phrase. Contoh: in (P) the (Det.) park (N). Pada 

frasa tersebut, kata in menerangkan kata the park yang merupakan noun 

phrase. Untuk lebih jelasnya, prepositional phrase (PP) bisa digambarkan 

dalam diagram pohon sebagai berikut: 

 PP 

 

    P      NP 

 
       Det.     N 
   

  In                the             park 

 



2.1.5 Klausa 

Klausa merupakan yang berkonstruksi predikatif yang minimal terdiri 

subjek dan predikat dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Klausa di dalam tataran 

sintaksis berada di atas klausa dan di bawah kalimat. Richards et al (1985:23) 

mengatakan bahwa “Clause is a group of words which contain subject and finite 

verb”. Klausa adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan verba finit. 

Definisi Palmer (1971:78) tantang klausa adalah “sentences that are part 

of large than sentences”. Definisi ini belum jelas karena kita belum sampai pada 

definisi kalimat. Sebagai perbandingan kalimat itu ditandai dengan adanya intonasi 

akhir atau tanda baca titik, sedangkan klausa tidak. Contoh : John stood still and 

Mandy ran away. Kalimat tersebut mempunyai intonasi akhir dan lebih luas karena 

terdiri dari dua klausa yang lebih sempit John stood still dan  Mandy ran away yang 

dihubungkan oleh and. Kedua kalimat yang lebih sempit itulah yang disebut dengan 

klausa. 

O’Grady (1996:148) menyatakan bahwa dalam klausa terikat terdapat apa 

yang disebut complementizer (Comps) seperti kata that, if, dan wheather. Biasanya 

complementizer tersebut menerangkan klausa verba di dalam sebuah kalimat. Jika 

complementizer terhubung dengan sebuah kalimat (S) maka kalimat tersebut 

menjadi lebih besar strukturnya atau yang biasa disebut dengan S’ (S-bar). 

Contoh : Heater said that Meghan remembered bisa digambarkan dengan diagram 

pohon sebagai berikut: 
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            Heater       said    that        Meghan        remembered 

   

  Klausa adverbial atau Adverbial Clause yang biasanya ditandai dengan 

after, while, before, dan because merupakan klausa yang berbeda dengan klausa 

kopmonen verba seperti di atas karena klausa adverbia bisa diletakkan di awal 

kalimat. Contohnya adalah sebagai berikut: Adverbial Clause: After management 

complained, the workers left. Untuk lebih jelasnya, adverbial clause bisa 

digambarkan dalam diagram pohon sebagai berikut: 
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After  management  complained,  the         workers   left. 

 

2.1.6 Kalimat 

Frank (1972:220) mendefinisikan kalimat sebagai a full predication 

containing a subject plus a predicative with a finite verb, yakni sebuah predikasi 

penuh yang terdiri dari sebuah subjek dan predikat dengan sebuah verba finite (do, 

does, did). Susunan tersebut dapat dirumuskan dengan S + V + O (subject + verb 

+ object), N1 + V + N2 (noun + verb + noun), atau NP + VP (noun phrase + 

verb phrase). 

Kalimat-kalimat masih menurut Frank, umumnya diklasifikasikan dalam 

dua cara, yakni dengan jenis dan jumlah prediksi formalnya. Klasifikasi kalimat 

dengan jenisnya terbagi pada empat jenis kalimat, antara lain adalah: 



1. Declarative Sentences (Kalimat deklaratif/pernyataan). Kalimat ini 

diakhiri dengan tanda titik, misalnya : The child ate his dinner. 

2. Interogratif Sentences (Kalimat interogatif/tanya). Dalam kalimat 

interogatif  subjek dan auxiliary (kata bantu) selalu terbalik. Kalimat ini 

berakhir dengan tanda Tanya, misalnya: Did the cild eat his dinner? 

3. Imperative Sentences (kalimat imperatif/perintah). Dalam kalimat 

imperatif hanya predikat diungkapkan. Bentuk simple dari verba 

digunakan tanpa memperhatikan pesona atau kala, misalnya: “Eat your 

dinner!” 

4. Exclamatory Sentences (Kalimat seru). Kalimat seru ini dimulai dengan 

frase seru yang terdiri dari kata what dan how ditambah dengan bagian 

predikat. Frase seru tersebut diikuti dengan subjek dan predikatnya. 

Kalimat ini diakhiri dengan tanda seru (!), misalnya: What a good dinner 

that was! 

 Klasifikasi kalimat dilihat dari jumlah predikasinya terbagi pada empat 

kalimat, antara lain: 

1. Simple Sentence. Kalimat simple ini hanya memiliki satu predikasi dalam 

benuk klausa bebas (independent clause). Misalnya: The man stole the 

jewerely. 

2. Compound sentence. Kalimat compound ini memiliki dua atau lebih 

predikasi penuh dalam bentuk klausa bebas (independent clause). 

Misalnya: The man stole the jewelry and he hid it in his home. 



3. Complex sentence. Kalimat complex ini memiliki dua atau lebih predikasi 

penuh. Satu dari kalimat ini adalah klausa bebas (independent clause atau 

main clause) yang serupa dengan simple sentence, dan yang lainnya 

adalah klausa terikat (dependent clause atau subordinate clause). 

Misalnya: The man who stole the Jewelry hid it in his home. 

4. Compound-Complex sentence. Kalimat compound-complex ini terdiri dari 

dua atau lebih klausa bebas (independent clause) dan satu atau lebih 

klausa terikat (dependent clause). Misalnya: The man stole the jewelry and 

he hid it in his home until he could safely get out of town. 

 

2.2 Semantis 

2.2.1 Definisi Semantis 

Kata semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang 

makna. Lyons (1968:400) mengatakan, “Semantics may be defined, initially and 

provisionally, as the study of meaning.”Istilah semantik berpadanan dengan kata 

semantique dalam bahasa perancis yang diserap dari bahasa Yunani.  

Kata semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari kata semantics dalam 

bahasa Inggris, yang juga berasal dari bahasa Yunani Sema (nomina), yang berarti 

‘tanda’ atau ‘lambang’, dan Samaino (verba) yang berarti ‘menandai’ atau 

‘melambangkan’  

Menurut Robins (1989:21) semantik adalah “the study of meaning; brings 

in symbol using and symbol system outside language; but the central place of 

language in human symbol system makes language very much its primary 



concern.” Hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh Saeed (2001:3) 

“Semantics is the study of meaning of words or Semantics is the study of meaning 

communicated through language” dan O’Grady (1996:268) yang berpendapat 

bahwa “semantics is the study of meaning in human language”. Definisi itu jelas 

bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari makna kata atau kalimat. 

Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan 

untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik 

dengan hal-hal yang ditandainya atau dengan kata lain bidang studi dalam 

linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. 

Leech (2003:7) berpendapat bahwa “Semantics (as the study of meaning) 

is central to study of communication; and as communication becomes more and 

more pressing”. Semantik (sebagai satu kajian tentang makna) merupakan pusat 

dari kajian komunikasi; dan sebagaimana komunikasi menjadi faktor yang 

semakin penting. Pendapat lain juga dikemukakakan oleh Palmer (1976:1) yang 

menyatakan bahwa semantik juga merupakan istilah yang secara teknis yang 

digunakan untuk mengacu pada studi makna, karena makna merupakan satu 

bagian dari bahasa dan semantis itu sendiri merupakan bagian dari lingistik atau 

ilmu bahasa. 

Dari beberapa kutipan di atas, penulis menarik kesimmpulan bahwa 

semantik merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna. 

 

 

 



2.2.2 Makna 

Makna merupakan pertautan yang ada dalam unsur bahasa. Makna dapat 

disejajarkan dengan konsep seperti yang dikemukakan Lyons (1968:136), 

“Meanings are ideas or concept with can be transferred from the mind of the 

speaker to the mind of the hearer to embodying them as it were in the forms of one 

language or another”. Menurutnya makna merupakan ide-ide atau konsep-konsep 

yang dapat dialihkan dari pikiran pembaca ke pikiran pendengar yang 

mewujudkannya sebagaimana adanya suatu bentuk satu bahasa atau yang lainnya. 

Richard et al (1985:172) mengungkapkan “meaning is what a language 

express about the world we live in or any possible or imaginary word”. Istilah 

makna (meaning) merupakan kata dan istilah yang membingungkan. Bentuk 

makna di perhitungkan sebagai istilah sebab bentuk ini mempunyai konsep dalam 

bidang ilmu tertentu, yakni dalam bidang linguistik. Ada tiga hal yang coba 

dijelaskan oleh para filsuf dan linguis sehubungan dengan usaha menjelaskan 

istilah makna. Ketiga hal itu, yakni (i) menjelaskan makna kata secara alamiah, 

(ii) mndeskipsikan kalimat secara alamiah, dan (iii) menjelaskan makna dalam 

proses komunikasi (Kempson, 1977:11). Dalam hubungan ini Kempson 

berpendapat untuk menjelaskan istilah makna harus dilihat dari segi : (i) kata, (ii) 

kalimat, dan (iii) apa yang dibutuhkan oleh pembicara untuk berkomunikasi 

Sementara iru Leech (2003:1) membagi pengertian makna menjadi 

beberapa bagian, antara lain 

 

 



 “(i) an intrinsic property, (ii) the other words annexed to a word in 
 dictionary, (iii) the connotation of a word, (iv) the place of anything in a 
 system, (v) the practical concequences of a thing in our future experience, 
 (vi) that to which the user of a symbol ought to be refferingexperience, 
 (vii) that to which the user of a symbol actually refers, (viii) that to which 
 the user of a symbol believes himself to be reffering, (ix) that to which the 
 intrepeter of a symbol; a. refers, b. believes himself to be reffering, c. 
 believes the user to be reffering. ” 
 

 2.2.3 Makna Asosiatif 

 Makna asosisiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata 

yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada 

diluar bahasa. Makna asosiatif masuk ke dalam makna ekspresif yang 

menggambarkan sikap dan perasaan penutur. Lyons (1996).  

 Leech (2003:24) berpendapat bahwa “the associative meaning of an 

expression has to do with individual mental understandings of the speaker. They, 

in turn, can be broken up into six sub-types: connotative, collocative, social, 

affective, reflected and thematic. (1.) The connotative meanings of an expression 

are the thoughts provoked by a term when in reference to certain entities. Though 

these meanings may not be strictly implied by relevant definitions, they show up in 

common or preferred usage regardless. This is not to be confused with what is 

historically referred to as connotation, which more closely describes rigid 

definitions of words. (2.) Collocative meaning, or "collocation", describes words 

that regularly appear together in common use (within certain contexts).(3.) Social 

meaning, where words are used to establish relationships between people and to 

delineate social roles. (4.) Affective meaning has to do with the personal feelings 

or attitudes of the speaker.(5.) Reflected meaning has to do with when one sense 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Connotative_meaning&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Connotation
http://en.wikipedia.org/wiki/Collocation
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_meaning&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_meaning&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Affective_meaning&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflected_meaning&action=edit&redlink=1


of a particular word affects the understanding and usage of all the other senses of 

the word. (6.) Thematic meaning concerns itself with how the order of words 

spoken affects the meaning that is entailed”. Makna asosiatif adalah sebuah 

ekspresi jiwa individu yang muncul dalam memahami apa yang disampaikan 

penutur. Makna makna asosiatif dapat dimasukan ke dalam makna konotatif, 

makna kolokasi, makna sosial, makna afektif, makna refleksi, dan makna tematis. 

(1) Makna Konotatif termasuk dalam makna aosiatif karena kata-kata tersebut 

berasosiasi dengan nilai rasa terhadap kata itu. (2) Makna kolokasi 

menggambarkan kata yang biasanya berhubungan dengan penggunaan beberapa 

kata di dalam lingkungan yang sama. (3) Makna sosial adalah makna dimana kata 

digunakan untuk membangun hubungan antara sekelompok orang dan untuk 

menggambarkan aturan sosial. (4) Makna afektif  merupakan makna yang muncul 

akibat reaksi pendengar terhadap penutur. (5) Makna Refleksi muncul dari kata 

khusus yang berpengaruh dalam pemahamaman dan penggunaan kata yang lain. 

(6) Makna tematis baru akan dipahami setelah dikomunikaikan oleh pembicara. 

 Sedangkan Makna asosiatif menurut Blake (1973:34) dipengaruhi oleh 

unsure-unsur psikis yang bersifat individual namun dalam lingkungan budaya 

yang sama terdapat persamaan makna asosiatif antara individu yang satu dengan 

individu yang lain. Hampir sama dengan Blake, Melenk (1979:127) berpendapat 

bahwa  makna asosiatif dipengaruhi pengalaman, pengetahuan, serta system rasa 

yang dianut oleh seseorang.  

 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thematic_meaning&action=edit&redlink=1


2.3 Iklan 

2.3.1 Definisi Iklan 

Menurut Kepler, iklan atau advertising berasal dari kata dalam bahasa 

Latin, advere, yang berarti mengalihkan pikiran atau gagasan kepada pihak lain.

 Tom Altstiel dan Jean Grow (2006:16) menyatakan bahwa “Advertising is 

the nonpersonal communication of information usually paid for and usually 

persuasive in nature about products, services or ideas by identified sponsors 

through the various media." Iklan adalah komunikasi nonpersonal dari informasi 

yang biasanya dibayar dan biasanya seacara alamiah membujuk tentang produk, 

jasa atau ide yang diperkenalkan oleh sponsor pada berbagai media. Sedangkan H. 

G. Wells (1992) menyatakan bahwa “Advertising is legalized lying”. Iklan adalah 

kebohongan yang dilegalkan. 

 Dari definisi mengenai iklan di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan 

adalah penawaran barang atau jasa kepada konsumen yang bersifat persuasif 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Iklan 

 Berdasarkan media penyampaiannya, iklan dibagi atas dua jenis, yaitu 

iklan media cetak dan iklan media elektronik. Berdasarkan bentuk bahasanya, 

iklan dibagi menjadi iklan lisan dan iklan tulisan. Sedangkan berdasarkan tindak 

tutur dan analisa wacana, iklan dibagi atas iklan monolog dan iklan dialog. 

Menurut Munandar (1997:39), secara garis besar iklan dapat digolongkan ke 

dalam tujuh kategori pokok, yaitu iklan konsumen, iklan antar bisnis, iklan 



oerdagangan, iklan eceran, iklan keuangan, iklan langsung, dan iklan lowongan 

kerja. 

 

2.3.3 Konsep Iklan 

Konsep dalam dunia periklanan sering disebut juga sebagai pencarian ide 

atau proses kreatif. Tom Altstiel dan Jean Grow (2006:77) mengatakan bahwa 

“Concepting is the bidge between strategy and tactics, taking you from gathering 

facts and getting organized to creating words and pictures”. Pengonsepan adalah 

penghubung antara strategi dan taktik, membawa anda pada pengumpulan fakta 

dan mengatur pembuatan kata-kata dan gambar-gambar. Dalam hal ini konsep 

memiliki peranan penting dalam beriklan. Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, Tom Altstiel dan Jean Grow (2006:79) juga memberikan pemaparan 

tentang konsep pendekatan dalam iklan, di antaranya yaitu: 

• Show the product. 

• Show the benefit.  

• Show the alternative.  

• Comparison.  

• Borrowed interest. 

• Testimonial history. 

 

 

 



2.3.4 Komunikasi dalam Dunia Periklanan 

 Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu 

communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya 

communis, yang bermakna umum atau bersama-sama. 

Sarah Trenholm dan Arthur Jensen (1996: 4) mendefinisikan komunikasi 

demikian “A process by which a source transmits a message to a reciever through 

some channel”. Artinya, komunikasi adalah suatu proses yang sumbernya 

mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. 

 Cherrey (1995:24) mengatakan bahwa “Communication is essentially the 

relationship set up bay the transmission of stimuli and the evocation of 

responsse”. Komunikasi pada dasarnya hubungan yang diatur oleh transmisi 

rangsangan dan imbauan tanggung jawab. Sedangkan Harold D. Lasswell 

(1999:7) menyatakan bahwa cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi 

adalah dengan menjawab pertanyaan berikut: Who Says what In which Channel 

To Whom With What Effect? Yang artinya, siapa mengatakan apa dengan saluran 

apa kepada siapa. 

 Richard F. Taflinger (1996) menyatakan bahwa “Communication means 

not only speech or pictures, but any way one person can pass information, ideas 

or feelings to another”. Artinya, komunikasi tidak hanya kemampuan berbicara 

dan gambar, tetapi cara seseorang untuk menyampaikan pesan, ide atau perasaan 

pada orang lain. Menurutnya komunikasi iklan menggunakan semua hal yang 

berhubungan degan pikiran, seperti: 

 



• Smell (penciuman). 

• Touch (sentuhan) 

• Taste (rasa) 

• Sound (suara)  

• Sight (penglihatan) 

 Dari kelima bentuk komunikasi iklan tersebut, hanya dua yang paling 

berguna dalam menyampaikan pesan pada konsumen, kedua komunikasi iklan 

tersebut adalah sound and sight. 

 

2.3.5 Penulisan Naskah Iklan 

 Menurut Munandar (1997:228), untuk mencapai tingkat kepersuasifan dari 

sebuah iklan, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu: 

• Klise (clichés), kata-kata sederhana dan biasa digunakan tapi tampak unik 

dan sangat menunjang keberhasilan suatu iklan, kadang-kadang disebut 

sebagai “buzz word”. Contohnya kata gratis atau “free”. 

• Kata aksi, biasanya menggunakan kata kerja, seperti get, buy, taste. 

• Kata yang menggugah perasaan, biasanya menggunakan kata sifat yang 

bermakna positif seperti wonderful, amazing. 

• Alliteration, biasanya dihasilkan dari pengulangan kemiripan suara seperti 

let the train, take the strain. 

• Singkatan, saat ini iklan konsumen biasanya menggunakan teknik-teknik 

singkatan untuk pembicaraan, misalnya don’t, couldn’t, won’t. 



• Tata bahasa dan pungtuasi. 

• Pengulangan (repetition), seperti very-very personal. 

 

2.4    Tagline 

          Dalam dunia periklanan tagline dapat diartikan pula sebagai slogan, 

penanda, atau tema iklan. Biasanya tagline muncul pada iklan dan sulit untuk 

dilupakan. Tagline adalah elemen terpenting dalam iklan. Beberapa konsumen 

biasanya menaruh harapan lebih pada tagline, karena tagline biasanya berisikan 

gambaran perusahaan dan posisi produk. Tujuan utama sebuah tagline adalah 

untuk membangun dan memperkuat keberadaan sebuah produk. Tom Altstiel dan 

Jean Grow (2006:166) menjelaskan  bahwa tagline yang bagus harus bertujuan 

seperti hal-hal di bawah ini, di antaranya: 

• Provide continuity for a campaign: A tagline may be the only common 

component of a multimedia campaign. It can also be the link between 

campaigns with very different looks. A good tagline transcends 

changes in campaign strategy. No matter what BMW is doing with 

their ads, the cars are always “The Ultimate Driving Machines”.   

• Crystallize the one thing associated with the brand or product: 

whether it’s staking out a position or implying an abstract attitude, 

the slogan is an extension of the brand name. When you can mention 

a brand name and someone else quotes the slogan, you know you’ve 

got something.  



 Tom Altstiel dan Jean Grow (2006:167) memaparkan bahwa tagline yang 

efektif di antaranya harus mencakup hal-hal sebagai berikut, di antaranya adalah: 

• Keep it short and simple. 

• Think jingle. 

• Try to differentiate the brand. 

• If you have to be generic, go global. 

• Play with word. 

• Don’t confused or mislead. 

 Dari penulisan tagline yang efektif, yang telah dijelaskan tersebut, maka 

timbulah pemikiran bahwa menulis tagline adalah seperti mengembangkan sebuah 

konsep.  Tom Altstiel dan Jean Grow (2006:169) mengilustrasikannya menjadi 

the creative tree for tagline seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

THE ONE THING 

WIDE SELECTION ADVANCED 
DESIGNS 

SUPERIOR 
CUSTOMER 
SUPPPORT

 

 Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa 

sebuah tagline iklan berawal dari satu ide  yang kemudian dikembangkan dengan 

mencakup wide selection, anvanced design, superior customer support, sehingga 



menghasilkan satu tagline yang yang dapat dipahami guna mendukung 

keberadaan produk iklan yang didukung. 

 

2.5 Argumentatif 

 William E. Mahaney (1989:362) menyatakan bahwa Argumentation: the 

purpose of argumentation is to convince or persuade your audience. 

Argumentation uses information to support or test a belief and purposes a 

particular action or a particular point of view. 

 William E. Mahaney (1989:344) membagi argumentasi menjadi beberapa 

karakteristik umum, di antaranya adalah: 

1. An argumentative purposes something; it centers on a proposition that 

the writer must be prepared to prove. 

2. An argumentative paper uses facts, evidence, and resources to prove the 

proposition. 

3. An argumentative paper may use induction or deduction. 

a. Induction involves arguing from specifics to arrive at a 

generalization (after observing the specific phenomenon of the 

sun rising in the east of many mornings, one can generalize that 

the sun rises in the east every morning). 



b. Deduction involves arguing from generalizations or premises 

already existing to conclusions about the specific case or cases. 

Deductive arguments may be stated in a syllogism. 

4. An argumentative paper may use any number of traditional kinds of 

logical argument. 

a. Argument from the nature: arguing that a male run for 

Homecoming Queen because a queen is, by nature, a female; 

b. Argument from analogy: arguing for urban renewal by 

comparing an urban slum area to a malignant growth that must 

be removed; 

c.  Argument from consequence: arguing that something should or 

should not be because of the desirable or undesirable effects of 

it; 

d. Argument from authority: arguing that because respected 

authorities believe something, then everyone should. 

 William E. Mahaney (ibid) menyatakan bahwa argumentasi dapat 

dianalisis melalui hal-hal di bawah ini: 

1. Hasty generalization. Few statements can accurately use such absolute 

terms as all, always, everyone, nobody, never, none, only, and most. 



2. False analogy. Occurs when an attempt is made to compare two things 

which lack a basic similarity. Arguing that education should operate as 

an assembly line would probably not be effective because, unlike 

videosets produced on an assembly line, students are not identical to 

each other. 

3. Post hoc, ergo propter hoc (“after this, there because of this”). Assumes 

that because two events or things are related chronologically they are 

also related causally. If you break your arm after eating eggs for 

breakfast, you probably cannot argue that eating eggs caused the injury. 

4. Non sequitur (“it does not follow”). Refers to conclusion which does not 

follow from the evidence presented. It is not valid to base an argument 

that a new Ice Age is coming only upon the statement that winters seem 

colder lately than they used to. 

5. Beginning the question. Is assuming the truth of something that needs to 

be proved. Educators who argue “Because our curriculum is weak, we 

must change it” are begging the question unless they first prove that the 

curriculum is weak. 

6. Ignoring the question. Is a broad term which applies to all irrelevant 

arguments. When politicians argue that they deserve to be elected 

because they have families, they are ignoring the question. The following 

are two specific ways of ignoring the question: 



a. Argumentum ad hominem (“argument against the man”) 

 involves attacking the integrity of one’s opponents rather 

 than their arguments. 

b. Glittering generalities are the use of high-sounding words 

 which ignore the question (“Vote for me because I am 

 peace and freedom”) 

7. Either / or fallacy. Involves assuming that one has the choice of only two 

alternatives, rather than several or both alternatives. Someone who 

argues that a car will not start either because the battery is low or 

because the car is out of gas has not exhausted all possibilities. The 

alternator may be broken, for example, or the battery may be low and 

the car may be out of gas.  

2.6 Fallacy 

2.6.1 Definisi Fallacy 

 Secara makna leksikal fallacy memiliki arti kesalahan. Namun secara 

argumentasi fallacy adalah sesuatu yang salah yang dijadikan satu pembenaran 

untuk mendukung sebuah kesimpulan. Menurut Frans H. van Eemeren dkk 

(2000:92) fallacy adalah “Each way of impending the progress of the discussion 

constitutes a violation of the discussion rules that must be followed in order to 

successfully resolve a difference opinion”.yang artinya, cara-cara yang dilakukan 

untuk menghalangi berkembangnnya sebuah diskusi, yang merupakan 

penyimpangan dari kaidah diskusi yang seharusnya diikuti untuk memecahkan 



opini yang berbeda. Dalam bahasa iklan fallacy sering kali dipergunakan sebagai 

argumen untuk mendukung keberadaan sebuah produk. Hal ini tidak lain untuk 

mendukung produk yang diiklankan. Dalam bahasa iklan kita dapat menemukan 

fallacy di antaranya dalam tagline, wacana, atau media iklan lainya. Suatu yang 

sangat mengharuskan untuk sebuah iklan guna meningkat daya jual yaitu dengan 

menggunakan fallacy dalam berkomunikasi dengan konsumen. Media yang 

dipergunakannya untuk berkomunikasi adalah bahasa. 

 

2.6.2 Jenis – Jenis Fallacy 

 Seperti yang telah dipaparkan di atas fallacy adalah sebuah kesalahan 

namun kesalahan  ini sering kali harus dipergunakan untuk mendukung satu hal. 

Menurut Frans H. van Eemeren, fallacy di bedakan menjadi 10 bagian, yaitu: 

1. Violations of freedom of rule (pelanggaran kaidah kebebasan).  

Sebuah opini dapat memuaskan jika berdiri pada pemikiran yang sama. 

Dalam kaidah yang pertama ini untuk mencegah proses yang sedang 

terjadi, pihak-pihak yang berdiskusi harus memberi kebebasan satu sama 

lain untuk mengkritik sudut pandang dan argumennya. Pelanggaran 

kaidah pertama ini terkadang muncul ketika ada sebuah konfrontasi. 

Yang diakibatkan dari perbedaan maksud atau ketidak utuhan pesan 

yang disampaikan, dan karena itu tidak ada kesempatan untuk 

memecahkan permasalahan tersebut. Kaidah pertama dapat dilanggar 

dengan dua cara, dengan menempatkan batasan dalam sudut pandang 

atau keraguan, atau dengan membatasi kebebasan beraksi. Menempatkan 



batasan dalam sudut pandang atau keraguan dapat diekspresikan melalui 

sesuatu yang dianggap keramat, atau tidak memberikan kesempatan 

pihak lain untuk bertanya. Cara lainnya yaitu dengan memberikan 

pemaparan sebuah hal yang dianggap tabu. Dalam kaidah pertama ini 

terdapat kaidah fallacy klasik di antaranya:  

• Argumentum ad baculum. Menyerang pihak lain secara langsung. 

Fallacy ini dikenal juga dengan fallacy of the stick. 

• Argumentum ad misericordiam. Mempertimbangkan kasihan 

sebagai argument untuk mendapatkan perlakuan khusus. 

• Argumentum ad hominem. Menyerang pribadi dari sebuah otoritas 

daripada kemempuannya.  

2. Violation of the burden-of-proof rule (pelanggaran kaidah pembuktian). 

Dalam kaidah ini biasanya terbagi atas dua pihak yaitu antagonis dan 

protagonis. Pihak protaginis bertanggung jawab untuk mempertahankan 

sudut pandangnya dengan memaparkan bukti-bukti, begitu juga pihak 

antagonis. Kaidah ini benar-benar sulit untuk digabungkan karena 

keduanya wajib memaparkan bukti-bukti. Namun, dilihat dari tanggung 

jawabnya pihak protagonis wajib memberi pembuktian lebih 

dibandingkan pihak antagonis. Kaidah ini sering muncul dalam sebuah 

persidangan. Seperti muncul istilah status quo dalam persidangan yang 

merupakan bagian dari kaidah ini. Dalam kata lain, kaidah ini adalah 

kaidah yang memaparkan pembuktian untuk lepas dari hal yang 

seharusnya dipertanggung jawabkan. Kaidah ini pun secara tidak 



langsung sering bersifat persuasif, karena memberikan pembuktian 

yang nyata. 

 

3.  Violations of standpoint rule (pelanggaran kaidah sudut pandang). 

Dalam kaidah ini, biasanya dipaparkan melalui sudut pandang positif 

atau sudut pandang negatif, dengan dilustrasikan atau digambarkan 

sebagai pihak lain atau dalam kaidah ini sering disebut dengan istilah 

strawman. Beberapa ekspresi yang yang sering dipergunakan dalam 

kaidah ini contohnya: “Nearly everyone thinks that…,” “Everyone has 

been saying lately that…,” dan “Educators are of the opinion that…,”. 

Tidak ada referensi survey, poling, atau bukti lain bahwa ekspresi itu 

adalah benar-benar ekspresi dari sudut pandang orang-orang tersebut. 

Sehingga dalam kata lain, kaidah ini mempergunakan strawman dengan 

sangat efektif.  

 

4.   Violations of the relevance rule (pelanggaran kaidah relevansi). 

Dalam kaidah ini, ada dua sudut pandang yang dipertahankan yaitu 

argumen yang benar-benar relevan dengan sudut pandang yang 

dipertahankan dan argumen yang tidak ada relevansi dengan sudut 

pandang yang sering disebut irrelevant. Sehingga ada dua jenis fallacy 

dalam kaidah ini. Yang pertama adalah ketika argumentasi tidak ada 

relevansi antara sudut pandang dan hal yang dipermasalahkan, fallacy 

ini sering disebut irrelevant argumentation. Yang kedua adalah ketika 



sudut pandang dipertahankan dengan pengertian lain dari argumentasi, 

fallacy ini disebut non-argumentation. Dalam kenyataanya irrelevant 

argumentation mempertahankan sebuah sudut pandang lain dari 

sebuah opini yang berbeda, seperti strawman (seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya). Tetapi dalam kasus irrelevant argumentation, 

protagonis yang menyimpangkan sudut pandangnya. contoh seperti 

berikut: “Amateur sport are being ruined by all the alcohol that at 

sports canteens, because research shows that 85% of all sports 

canteens sell alcohol”. Sepintas angumen dan sudut pandang terlihat 

sama, namun sesungguhnya argumen (alcohol is sold in 85% of all 

sports canteens) tidak mendukung sudut pandang (amateur sports are 

being ruined by all the alcohol that is sold at sports canteens). 

Argumen dapat mendukung sebuah sudut pandang yang lain yaitu “It 

is easy to buy alcohol in sports canteens”. Ketika non-argumentation 

dipergunakan, biasanya tidak untuk tujuan meyakinkan pihak lain, 

tetapi memenangkan pihak ketiga.  

 

5.   Violations of the unexpressed premise rule (pelanggaran kaidah 

pernyataan yang tidak dinyatakan). 

Dalam kaidah ini, hal yang diungkapakan biasanya diungkapkan 

secara implisit. Fallacy dalam kaidah ini ada hunbungannya dengan 

kenyataan dalam bahasa sehari-hari yang digunakan secara implisit 

atau menyatakan secara tidak langsung. Dalam kaidah ini pernyataan 



dilebih-lebihkan yang tidak dinyatakan dalam pernyataan untuk 

membuat sebuah sudut pandang sering disebut magnifying what has 

been left unexpressed. Pihak yang berargumen sulit disalahkan karena 

ketika disalahkan pihak tersebut dapat menyangkal bahwa argumennya 

tidak menyatakan hal seperti yang telah dituduhkan. Contohnya adalah 

permasalahan berikut ini: 

Jerome : It could be that he doesn’t like dogs very much, because 

he has a cat. 

Heather : So you think that everyone who has a cat by definition 

hates dogs? 

Jerome : No, I didn’t say that. I only mean that there are a lot of 

cat owners who don’t much like dogs. 

Hal yang diungkapakan dan benar-benar dikatakan Jerome adalah “It 

could be…” dan tidak menyatakan bahwa “everyone who has a cat by 

definition hates dogs”.  Lagipula, “not liking dogs much” tidak sama 

dengan “hating dogs”. 

 

6.   Violations of the starting point rule (pelanggaran kaidah permulaan). 

Lazimnya sebuah pemaparan diberikan terlebih dahulu namun bukan 

dari sebuah kesimpulan yang telah ada sebelumnya dan setelah itu 

audiens diberikan kesempatan untuk bertanya. Namun dalam kaidah 

ini fallacynya adalah ketika kesimpulan digunakan secara implisit 



sebagai sebuah pernyataan yang harus diikuti.  Contohnya adalah 

seperti berikut ini:  

“Bible is true because God write it”  

“Bible says that the God there is” 

“In consequence, God there is”.  

Untuk mempertahankan klaim bahwa Injil benar, pihak yang 

menyampaikan pesan mengklaim bahwa Tuhan menulisnya. Tetapi, 

jelas, jika Tuhan menulis Injil, Tuhan ada. Dengan demikian argumen 

tersebut hanya berasumsi pada apa yang sedang berusaha dibuktikan. 

Dalam kaidah ini pun terdapat fallacy circular reasoning atau sering 

disebut juga begging the question atau petition principii. Circular 

reasoning adalah asumsi yang salah dan bertele-tele yang terlihat 

seperti identik. 

 

7.   Violations of the argumentation scheme rule (pelanggaran kaidah pola 

argumentasi). 

Dalam kaidah ini terdapat beberapa fallacy, di antaranya adalah:  

• Argumentum ad populum. Menarik contoh emosi sebuah kumpulan 

massa, juga menarik seseorang agar sejalan atau setuju dengan 

kumpulan massa tersebut, karena menurutnya setiap orang 

melakukannya dan setuju dengan hal tersebut. Namun, ad 

populum merupakan contoh yang bagus tentang sebuah argumen 

dari otoritas yang jelek, karena tidak ada alasan yang ditawarkan. 



Contohnya iklan oli Top1 di Indonesia, dengan taglinenya “oli 

anda Top1 juga, kan?”. Dalam iklan ini bintang iklannya adalah 

para pembalap (sebagai kumpulan massa), yang tagelinenya yaitu 

“oli anda Top1 juga, kan?” dikatakan oleh para bintang iklan 

tersebut (hal untuk menarik seseorang agar setuju dengan para 

pembalap tersebut). Jadi, mengesankan bahwa hal ini adalah hal 

yang disetujui banyak orang. 

• Argumentum ad consequentiam. Kesalahanya membingungkan 

kenyataan dengan nilai pertimbangan. 

• Argumentum ad verecudiam. Dalilnya adalah digambarkan sebagai 

sesuatu yang dapat diterima karena beberapa orang tidak tepat 

digambarkan sebagai seorang berwibawa dari padanya. 

• Hasty generalization. Membuat sesuatu yang seakan umum dari 

bukti yang terlalu sedikit. 

• Post hoc ergo propter hoc. Secara harfiah adalah “setelah ini, oleh 

karena itu karena ini”. 

• Slippery slope. Dugaan yang salah yang diawali dari aksi yang 

jelek menjadi amat buruk, namun dalam kenyataanya tidak ada 

yang membuktikan bahwa efek tersebut akan terjadi. Karena 

hanya prediksi negatif yang dijawab dengan tidak memuaskan. 

 

 

 



8.   Violations of the validity rule (pelanggaran kaidah kebenaran). 

Dalam kaidah ini pertimbangan menjadi hal yang sangat penting. 

Dalam kaidah ini harus memaparkan hal secara eksplisit setiap halnya, 

jika pernyataan yang ekspilsit tersebut ada yang tidak dinyatakan, 

maka pernyataanya tetap cacat. Dalam kaidah ini harus diikuti dengan 

bentuk yang logis dari argumen yang digaris bawahi atau argumen 

utama. Ada beberapa bentuk alasan yang salah yang terjadi dengan  

beberapa keteraturan selama argumentasi berlangsung. di antaranya 

adalah affirming the consequent dan denying the antecedent, 

pendampingnya adalah modus ponens dan modus tollens. Contoh 

affirming consequent dan denying the antecendent adalah sebagai 

berikut:  

   If you eat spoiled fish (antecedent) you get sick. 

(consequent) 

   Anne is sick (affirmation of the consequent) 

Therefore:  Anne has eaten spoiled fish.  

    

   If you eat spoiled fish (antecedent) you get sick 

(consequent) 

   Anne hasn’t eaten any spoiled fish. (denial of 

antecedent) 

Therefore:  Anne is not sick. 

 



Dari kedua contoh tersebut dapat mudah dilihat bahwa kedua 

alasannya itu tidak benar ketika seseorang berhenti berpikir bahwa 

Anne bisa saja sakit karena beberapa alasan selain karena memakan 

ikan busuk. 

 

9.   Violations of closure rule (pelanggaran kaidah penutupan) 

Dalam kaidah ini kesalahan dipertahankan sebagai sebuah sudut 

pandang yang hasil akhirnya atau dalam penutupannya harus menjadi 

penarikan kembali sudut pandang, suksenya mempertahankan sudut 

pandang dilihat dari keyakinan pada hal yang diyakininya. Atau dalam 

kata lain seperti setuju, namun akhirnya tetap menyatakan ketidak 

setujuan. Contohnya sebagai berikut: “Well, if that’s the case, then I 

can’t think of any more objections. But I still don’t agree with it”. 

Atau dalam contoh lain yang memposisikan diri pada posisi netral 

dengan tanpa sudut pandang, fallacy ini sering disebut juga 

argumentum ad ignorantiam, seperti contohnya: 

Mother : You must never hit children, because then they lose trust 

in society and ten years later they’ll be hitting everybody. 

Father : It has not in any way been proved that hitting children 

leads to violence later. So a slap once in a while for a 

good reason can’t do any harm.   

 

 



10. Violations of the usage rule (pelanggaran kaidah pemakaian). 

Dalam fallacy ini, bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang tidak 

jelas atau mengandung ambiguitas terutama yang dapat menimbulkan 

opini negatif yang berbeda. Argumentum ad baculum dan argumentum 

ad hominen (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya) sering menjadi 

hal yang efektif  dalam fallacy ini untuk tuduhan yang tidak langsung. 

Ketidak jelasan dan ambiguitas tersebut dapat meliputi, kata-kata 

impilisit, pengidentifikasian, sesuatu yang tidak biasa, dan kesamaran. 

Sehingga dari hal-hal tersebut dapat menimbulkan asumsi yang 

berbeda-beda dan menjurus pada hal yang negatif. Yang inti 

sebenarnya dari fallacy ini adalah untuk mendukung suatu hal, namun 

mengedepankan asumsi negatif yang dibentuk dari ambiguitas dan 

ketidak jelasan pesan yang disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


