
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia 

dalam melakukan komunikasi untuk mendukung proses interaksi. Secara umum 

bentuk dari bahasa tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu bahasa 

lisan dan tulisan. Inti dari penggunaan kedua bentuk bahasa tersebut ialah agar 

semua pesan dari si penutur bisa tersampaikan kepada si pentutur dengan jelas dan 

baik, sehingga terjadilah suatu pemahaman yang utuh dalam komunikasi tersebut. 

Untuk kepentingan suatu komunikasi, kedua bentuk bahasa tersebut bisa 

dijadikan sebagai penunjang suatu kepentingan di bidang tertentu. Bahasa sering 

dijadikan alat untuk komersial suatu bisnis perusahaan. Salah satu contohnya ialah 

penggunaan bahasa dalam bidang periklanan (advertising). (Sudiana 1986:4), 

seorang pakar dalam bidang komunikasi dan periklanan, mengatakan bahwa, 

“Periklanan adalah suatu sarana komunikasi yang dipergunakan dalam dunia 

perdagangan oleh produsen terhadap konsumen yang meraih lebih banyak calon 

pembeli dengan biaya lebih rendah, dalam waktu yang lebih singkat, sedangkan 

pengaruhnya akan melekat lebih lama pada ingatan pemirsa”. 

Bentuk komunikasi lisan pada periklanan diwujudkan dalam bentuk iklan 

pada media elektronik, sedangkan bentuk komunikasi tulisan diwujudkan dalam 

bentuk iklan media cetak. Dua bentuk komunikasi periklanan ini berusaha untuk  



menyampaikan pesan, informasi, dan gagasan oleh pengiklan kepada target atau 

sasaran iklan. 

Pada jenis iklan media iklan cetak, penyampaian pesan, informasi, dan 

gagasan diupayakan dengan mengandalkan pada tampilan kasat mata atau 

tampilan visual saja. Dalam hal ini, unsur-unsur iklan yang biasanya dibuat ialah 

merek dagang, logo, ilustrasi (dapat berupa foto, gambar, lukisan, dan 

sebagainya), teks iklan, dan slogan iklan yang berkaitan erat dengan penelitian ini, 

unsur iklan yang akan dibahas adalah slogan yang terdapat pada iklan majalah 

otomotif. 

Slogan didefinisikan sebagai suatu urutan kata-kata atau suku kata pendek 

yang ekspresif yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau mendramatisir 

manfaat-manfaat fungsional dan emosional dari produk bagi para pelanggan dan 

pelanggan potensial dalam usaha untuk mempengaruhi perasaan para konsumen 

terhadap produk tersebut. (Knapp, 2001).  

Secara singkatnya, slogan, theme line atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan tagline ialah sebuah frasa, klausa, kalimat, ataupun ujaran singkat yang 

membedakan iklan dan teks lainnya yang digunakan sebagai alat yang paling 

efektif dalam menggambarkan fokus terbaik suatu produk. Sebuah slogan iklan 

yang efektif harus diupayakan secara singkat dan menarik tanpa mengabaikan 

pesan, gagasan, dan informasi yang hendak disampaikan. Hal ini bertujuan agar 

slogan tersebut dapat dengan lebih mudah diingat. Oleh karena itu, penciptaan 

sebuah slogan menuntut suatu keterampilan dan kecermatan dalam berbahasa yang 

cukup baik demi pembuatan sebuah naskah iklan. 



Slogan atau tagline yang tertuang dalam pesan sebuah iklan merupakan 

sebuah awal dari kesuksesan iklan. Slogan dapat menjadi pernyataan standar yang 

sederhana dan mudah untuk diterima dalam benak konsumen. Misalnya kalimat 

slogan atau tagline iklan sebuah web biro penjualan mobil www.autobytel.co.uk 

“Changing the way Britain buys car”. Slogan iklan tersebut merupakan sebuah 

kalimat sederhana atau simple sentence dan termasuk ke dalam jenis kalimat 

deklaratif atau pernyataan. Produk yang ditawarkan ialah jasa pembelian mobil 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet. Dalam iklan tersebut 

informasi yang ditawarkan semakin berkesan dengan dukungan ilustrasi iklan 

yang menggambarkan dua buah mobil dalam masing-masing layar monitor, yang 

berada diantara barisan mobil-mobil yang sedang berhenti di traffic light. 

Pengiklan seakan-akan ingin menjelaskan kepada konsumen bahwa jasa 

yang mereka tawarkan sangat begitu mudahnya untuk memiliki sebuah mobil. 

Mereka berusaha untuk membujuk konsumen untuk menggunakan jasa mereka 

dengan hanya mengklik web mereka. 

Dalam perkembangan iklan ternyata iklan kian mengalami keberaneka-

ragaman. Dengan demikian, makna yang termuat dalam sebuah slogan terkadang 

tidak dapat langsung dimengerti atau dipahami hanya dengan membaca (pada 

media cetak) ataupun mendengarnya sekilas (pada media elektronik). Makna suatu 

slogan iklan akan semakin tidak dapat dipahami secara langsung ketika yang 

membacanya ataupun mendengarnya adalah orang yang bukan pemakai bahasa 

yang sama dengan bahasa yang sama dengan bahasa yang digunakan dalam iklan. 



Pada iklan jenis apapun hal ini akan sangat berpengaruh apabila sasaran 

iklan tidak mengerti makna yang terkandung dalam slogan, mereka tidak dapat 

menangkap gagasan atau informasi yang disampaikan oleh pengiklan. 

Penulis meneliti makna yang terkandung dalam slogan yang berbentuk 

kalimat pada iklan dalam majalah otomotif dengan cara menguraikan struktur-

struktur slogan iklan melalui kajian sintaksis dan memaknainya dengan mencari 

arti-arti kata dalam penyusunan slogan tersebut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Struktur slogan iklan tipe apakah yang berbentuk kalimat pada iklan 

otomotif  berbahasa Inggris? 

2. Jenis makna apakah yang terdapat pada slogan iklan otomotif berbahasa 

Inggris? 

 

1.3 Objek Penelitian 

Untuk mencegah terjadinya meluasnya permasalahan yang diteliti, Penulis 

membuat batasan objek penelitian. Objek yang diteliti dalam skripsi ini adalah 

slogan iklan produk yang terdapat pada majalah khusus otomotif edisi tahun 

1999-2006. 

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mengkaji sintaksis penulis mengacu 

pada teori Jim Miller (2002), dan untuk kajian semantis teori yang dijadikan acuan 



adalah teori John I. Saeed (1997) dan Patrick Griffiths (2006). Selain itu, dalam 

skripsi ini juga akan digunakan teori-teori yang relevan dan dapat mendukung 

dalam mengkaji objek penelitian. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka batasan masalah 

pada penelitian ini, adalah: 

1. Mendeskripsikan tipe struktur slogan iklan yang berbentuk kalimat pada 

iklan otomotif  berbahasa Inggris? 

2. Mendiskripsikan jenis makna apakah yang terdapat pada slogan iklan 

otomotif berbahasa Inggris? 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis 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. 

Analisis deskriptif yang penulis lakukan yaitu dengan cara menguraikan 

struktur-struktur slogan yang berbentuk kalimat. Kemudian, slogan tersebut 

diuraikan makna kata-kata penyusunnya serta dicari arti kata-kata penyusun 

slogan yang paling tepat apabila dihubungkan dengan konteks iklan, terutama 

dengan ilustrasi pendukung produk yang terdapat pada ilustrasi iklan.  



Untuk pengumpulan data, penulis mengambil dan mengumpulkan data 

kalimat yang terdapat dalam slogan iklan pada beberapa majalah otomotif 

berbahasa Inggris untuk kemudian dianalisis secara sintaksis dan semantis. Teori-

teori pendukung penelitian ini diperoleh secara studi kepustakaan dari beberapa 

perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Bandung.  

Langkah-langkah yang penulis lakukan ialah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data, yaitu dimana penulis melakukan pengumpulan 

seluruh data. 

2. Klasifikasi/pengelompokan data, yaitu dimana penulis berusaha 

mengelompokan data yang meliputi frasa, klausa serta kalimat yang 

akan dianalisis. 

3. Analisis data, tahapan dimana penulis menganalisis data yang sudah ada. 

4. Penyimpulan, langkah selanjutnya dimana penulis melakukan atau 

membuat kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini diawali dengan BAB I yang membahas pendahuluan, 

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

metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

Kemudian, pada BAB II menguraikan kajian teori yang mncakupi teori-teori 

yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu, mengenai sintaksis, dan 

semantik. 



Selanjutnya, pada BAB III penulis akan menganalisis data slogan iklan yang 

terdapat pada majalah-majalah otomotif berbahasa Inggris edisi tahun 1999-2006. 

Akhirnya, pada BAB IV setelah penganalisaan data pada bab sebelumnya penulis 

kembali membahas secara sekilas hasilnya dalam simpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


