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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Iklan memegang peranan penting dalam dunia promosi, karena iklan 

adalah sebuah sarana bagi pemilik iklan untuk menyampaikan visi dan misinya 

kepada masyarakat luas. Dalam dunia perdagangan para produsen membuat iklan 

dengan penuh kreativitas untuk menarik calon konsumen agar mau membeli atau 

menggunakan produk mereka. Iklan sendiri dapat dipasang melalui media visual, 

audio, ataupun audio visual. Berbeda dengan media audio dan audio visual, iklan 

yang berada dalam media visual, hanya bergantung pada bahasa dan tulisan yang 

terdapat dalam iklan itu, maka kata-kata dalam iklan tersebut dibuat sedemikian 

rupa agar mudah diingat, dan disukai oleh calon konsumen  

Karena hanya mengandalkan kata-kata untuk menyampaikan pesannya, 

penggunaan gaya bahasa dalam iklan lebih banyak menggunakan bahasa yang 

dapat mempengaruhi calon konsumen untuk menggunakan atau melakukan apa 

yang dinyatakan dalam iklan. Oleh karena itu agar menarik iklan menggunakan 

bahasa yang kreatif dan inovatif, baik itu menggunakan kosa kata baru, gabungan 

kata, ataupun makna kiasan. Belum lagi ditambah dengan komposisi gambar dan 

warna-warna yang juga menarik. Tetapi hal ini juga dapat membuat calon 

konsumen bingung terlebih bila bahasa dalam iklan mengandung makna konotatif 

atau makna ambigu. 
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Iklan yang sukses adalah iklan yang mampu menarik perhatian calon 

konsumennya, baik itu melalui unsur gambar, dialog, ataupun tulisan yang 

terdapat pada iklan. Agar menarik, membuat iklan dapat menyertakan unsur-unsur 

iklan yang menantang kecerdasan calon konsumen, menggunakan humor atau 

bahkan hal-hal yang provokatif. Walaupun setiap unsur dalam iklan memegang 

peranan penting dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah iklan, unsur yang 

paling penting dalam iklan adalah slogan. Menurut Sugarman (1998:29) “slogan 

or headline in an advertisement are primarily designed to do one thing and one 

thing only: get you to read the first sentence of the copy.” Oleh karena itu slogan 

memegang peranan penting dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah 

promosi atau kampanye iklan. bila si pembuat iklan gagal merangkum materi-

materi yang ada menjadi sebuah slogan yang bagus atau menarik, maka materi-

materi bagus lain yang ada bisa tidak dibaca oleh calon konsumen. 

 Agar dapat membuat calon konsumen tertarik dengan isi sebuah iklan, 

slogan harus menggunakan kata-kata yang simpel, efektif, dan mudah diingat. 

Slogan biasanya menyebutkan keuntungan, kekuatan, ataupun perbedaan sebuah 

produk dengan produk lainnya. Lalu dalam iklan, pembuat iklan menyertakan 

pula penjelasan-penjelasan maupun bukti-bukti yang dapat mendukung 

pernyataan slogan pada iklan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan calon 

konsumen bahwa apa yang mereka ungkapkan dalam iklan benar-benar akan 

didapatkan oleh konsumennya kelak. 
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Dalam kenyataannya demi unsur kreativitas tadi, slogan seringkali 

memiliki makna kiasan atau tersirat yang dapat membingungkan calon konsumen 

dan membuat visi dan misi iklan tersebut juga tidak tersampaikan dengan 

sempurna. Pada kasus lainnya sering juga ditemui bahwa penjelasan yang 

diberikan ternyata tidak lengkap, atau tidak mendukung keberadaan slogan, atau 

bahkan slogan dan penjelasan yang diberikan mengandung pelanggaran kaidah 

fallacy. Agar tidak terjebak dengan unsur kreativitas tadi, pembaca dapat 

memperlakukan iklan sebagai sebuah bentuk argumentasi dengan menggunakan 

model argumentasi milik Stephen Toulmin untuk menemukan unsur-unsur 

argumentasi dalam iklan. klaim dalam iklan berbentuk slogan, sedangkan 

penjelasannya terdapat dalam body copy, dengan adanya kedua unsur itu 

seseorang dapat menemukan warrant (hubungan) untuk melihat validitas sebuah 

iklan. Dengan ini kita dapat memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap 

iklan sehingga tidak hanya terpengaruh oleh slogan/iklan yang menarik. Atas 

dasar ini penulis memutuskan untuk menganalisa argumen dalam iklan yang 

disertakan dalam slogan dan penjelasannya untuk mendapatkan bukti-bukti 

relevansi dan makna yang dimaksud oleh produsen atau pembuat iklannya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan iklan-iklan dari majalah 

komputer berbahasa inggris yang berjudul PC WORLD. Penulis bertujuan untuk 

mengungkap jenis makna, jenis fallacy dan adakah warrant yang muncul jika 

ditinjau dari hubungan antara slogan dan penjelasan yang ditampilkan. Maka dari 

itu skripsi ini berjudul  “Fenomena Slogan Iklan Di Majalah PC World edisi 

tahun 2009-2010. Satu Kajian Wacana Argumentatif”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi masalah di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis makna apakah yang digunakan slogan dalam menyampaikan 

pesan yang diinginkan?  

2. Apakah ada hubungan (warrant) yang dapat ditemukan dari slogan 

dengan penjelasan yang diberikan? 

3. Jenis fallacy apakah yang terdapat dalam slogan dan penjelasan iklan 

tersebut? 

1.3  Batasan Masalah 

 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu ”Fenomena Slogan Iklan Di Majalah 

PC World edisi tahun 2009-2010. Satu Kajian Wacana Argumentatif.” maka 

masalah yang diteliti yaitu mengenai jenis makna, ada atau tidak nya warrant 

dalam iklan, dan pembahasan wacana argumentasi yang menitikberatkan 

mengenai ada tidaknya fallacy dalam iklan-iklan yang terdapat dalam majalah PC 

World edisi tahun 2009-2010 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan teori-teori yang berkaitan 

dengan teori argumentasi yaitu Model of Argument (Toulmin). Semantik dan 

jenis-jenis makna (Leech) dan juga teori mengenai Fallacy (Eemeren dkk.). Teori-

teori di atas diperoleh melalui studi kepustakaan.  
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1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui jenis makna yang digunakan dalam penyampaian slogan 

iklan pada majalah PC World edisi 2009-2010 

2. Menemukan hubungan (warrant) antara slogan dan penjelasan yang 

diberikan pada majalah PC World edisi 2009-2010. 

3. Mengetahui jenis fallacy yang terdapat dalam slogan dan penjelasan 

yang dimuat pada iklan di majalah PC World edisi 2009-2010 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menganalisis 

suatu wacana terutama dalam sebuah iklan, memahami maknanya, dan dapat 

mengetahui lebih mendalam mengenai penggunaan fallacy dan Argumentasi 

dalam bahasa iklan. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

 Objek penelitian dalam skripsi ini adalah slogan dan penjelasan iklan pada 

majalah PC World edisi 2009-2010. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menjelaskan suatu 

keadaan secara sistematis dengan mengklasifikasikan, menganalisis dan 

menjelaskan data yang ada. Seperti apa yang ditulis oleh L.R. Gay (1976:217) 

yang menjelaskan  “Descriptive method defined as involving collection of data in 

order to test hypothesis or to answer questions concerning the current status of 

the subject of the study.”  
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini dimulai dengan bab I, membahas tentang pendahuluan yang 

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

dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II, berisi tentang kajian pustaka yang membahas landasan teori yang dipakai 

dalam penelitian ini. Bab III, membahas analisis slogan-slogan iklan di majalah 

PC World dan relevansinya dengan makna kontekstual dari iklan tersebut, serta 

adanya tidaknya pelanggaran kaidah fallacy dalam penyampaiannya. Bab IV 

merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.  

 

 


