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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Setelah menganalisis slogan iklan di majalah PC WORLD edisi tahun 2009-

2010 pada Bab III, yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang terdapat pada Bab 

II, Penulis mendapatkan hasil penelitan sebagai berikut: 

1. Jenis makna yang digunakan slogan dalam menyampaikan pesan yang 

diinginkan adalah: makna konseptual terdapat dalam 19 data, makna 

reflektif sejumlah 2 data, makna konotatif sejumlah 6 data, dan makna 

kolokatif sebanyak 4 data.  Hasil pengumpulan data mengenai jenis makna 

pada slogan iklan di majalah PC WORLD edisi tahun 2009-2010, 

menunjukkan bahwa yang paling sering digunakan oleh slogan iklan 

adalah makna konseptual.  

2. Warrant ditemukan dalam 16 iklan, sedangkan 15 iklan tidak ditemukan 

warrant 

3. Jenis fallacy yang terdapat dalam slogan dan penjelasan iklan di majalah 

PC WORLD edisi 2009-2010 adalah: pelanggaran kaidah relevansi terjadi 

dalam 12 data, pelanggaran kaidah pola argumentasi sebanyak 1 data, 

pelanggaran kaidah relevansi dan pelanggaran kaidah kebenaran sebanyak 

1 data, pelanggaran kaidah relevansi, kaidah kebenaran dan pelanggaran 

kaidah argumentasi sebanyak 1 data, dam pelanggaran kaidah relevansi 

sekaligus pelanggaran kaidah argumentasi sebanyak 4 data. Hasil dari 
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analisis data, pelanggaran fallacy yang paling banyak terjadi adalah 

pelanggaran kaidah relevansi, sedangkan kaidah yang tidak ditemukan 

dalam data yang dianalisis adalah kaidah kebebasan, kaidah pembuktian, 

kaidah sudut pandang, kaidah pernyataan yang tidak dinyatakan, kaidah 

permulaan, kaidah penutupan dan kaidah pemakaian. Terdapat pula contoh 

data yang di dalamnya tidak terjadi fallacy yaitu sejumlah 12 data 

Dari analisis yang dilakukan terdapat keterkaitan antara ketidakberadaan 

warrant pada iklan dengan ada atau tidak adanya fallacy pada iklan tersebut. dari 

data yang dianalisis terdapat 15 data yang tidak memiliki warrant dan pada semua 

data tersebut telah terjadi fallacy. 

4.2 Saran 

Penulis berharap penelitian model argumentasi mencakup backing, rebuttal dan 

qualifier. Pada skripsi ini penulis menganalisis iklan pada majalah yang berbentuk 

argumen satu arah, maka dari itu perlu pengembangan lebih lanjut dalam 

penelitian proses argumentasi yang terjadi oleh dua orang atau lebih. Selain itu, 

penulis menyarankan agar penelitian makna asosiatif dikaji lebih dalam lagi 

mengenai subbab makna kolokatif. 


