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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Sintaksis 

Dalam linguistik, kata syntax  berasal dari Bahasa Yunani yang merupakan 

gabungan dari kata syn yang berarti “bersama”, dan kata taksis yang berarti 

“rangkaian dan urutan”. Jadi dengan kata lain, sintaksis adalah salah satu dari 

cabang ilmu linguistik yang mempelajari kaidah yang menentukan bagaimana 

kata membentuk frasa atau kalimat dan klausa. McMannis et.al. (1998:153) 

mengemukakan bahwa: “Syntax is the study of structure of sentence. It attempts 

to uncover the underlying principles, or rules, for constructing well-formerd 

sentences of particular language.” Dari pengertian yang dikemukakan 

McMannis, dapat dilihat bahwa sintaksis ialah ilmu yang digunakan untuk 

meneliti atau menganalisis struktur kalimat. 

O’Grady et.al. (1996:181) mengemukakan bahwa: “Syntax is the system of 

rules and catagories that underlies sentence formation in human language.” Jadi 

menurut O’Grady, yang dimaksud dengan sintaksis ialah sistem dari kaidah-

kaidah dan kategori-kategori yang melandasi formasi kalimat dalam bahasa 

manusia. 

Selain itu definisi serupa dikemukakan juga oleh Crystal (1986:346), 

sintaksis ialah “A traditional term for the study of rules governing the way words 

are combined to form sentences in a language.” Suatu istilah yang mengandung 

makna pengaturan kata-kata yang dikombinasikan sehingga membentuk kalimat-

kalimat di dalam suatu bahasa. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara kata, frasa, ataupun 

klausa dalam kalimat serta aturan-aturan yang terlibat dalam pembentukan 

kalimat. Dalam sintaksis, ada beberapa pembentuknya dan penulis akan 

menjelaskan beberapa pembentuk dalam sintaksis seperti; kalimat, klausa, frasa, 

dan kata. 

2.1.1 Kalimat  

Kalimat merupakan rangkaian kata yang tersusun secara gramatikal dan 

mengandung makna seperti yang dikatakan oleh Aarts (1997:6) “Sentence is a 

string of words that begins is capital letter and ends in a full stop and its typically 

used to express a state of affairs in the world.”  Pendapat lainnya menurut Horris 

and Hodges (1991:43) “A sentence is an expression of thought or feeling by 

means of a word or words used in such form and manner as to convey the 

meaning itended.” 

Sedangkan kalimat menurut Kaushal (2000:215) ialah “A unit that has a 

subject and predicate which contains a finite verb.” Kesimpulan singkatnya, 

bahwa kalimat merupakan konstituen dasar yang disertai oleh intonasi final yang 

merupakan sebuah unit lengkap yang memiliki arti, 

Kalimat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yaitu sebagai 

berikut: simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan compound-

complex sentence. 
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2.1.2 Klausa 

Klausa atau clause dalam Bahasa Inggris didefinisikan sebagai 

“Construction with one phrase constituent, typically a noun phrase that bears the 

subject relation and another constituent, the verb phrase bearing the predicate 

relation.” Yaitu kontruksi yang terdiri dari frasa nomina yang mengisi unsur 

subjek dan frasa verba yang mengisi unsur predikat. 

Contoh (1) : She canceled her departure  

        N             V.phrase 

Sedangkan menurut Azar (2001:238) “A clause is a group of words 

containing a subject and verb.”  Maka dapat diartikan bahwa klausa merupakan 

gabungan kata yang memiliki sebuah subjek dan kata kerja. Pernyataan serupa 

didukung juga oleh Richards et.al (1985:39) yang menyatakan “Clause is a group 

of words which contain subject and finite verb.” 

Menurut Quirk (1985) pola klausa terdiri dari: 

1. Tipe S+V   : Someone (S) was laughing (V) 

2. Tipe S+V+O   : My mother (S) enjoys (V) parties (O) 

3. Tipe S+V+C   : The country (S) become (V) tottaly independent 

4. Tipe S+V+A   : I (S) have been (V) in the garden (A) 

5. Tipe S+V+O+O  : Mary (S) gave (V) the visitor (O) a cup of tea (O) 

6. Tipe S+V+O+C  : He (S) consider (V) these books (O) rather 

expensive (C) 

7. Tipe S+V+O+A : You (S) must put (V) all the toys (O) upstairs (A)  
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Dari definisi-definisi tersebut, penulis berkesimpulan bahwa klausa ialah 

kelompok kata yang membentuk sebuah unit gramatikal dan mengandung sebuah 

subjek dan sebuah kata kerja finit dan berkontruksi predikatif. 

2.1.3 Frasa 

Frasa adalah suatu kelompok kata yang tidak memiliki unsur subjek 

ataupun kata kerja. Seperti yang dikemukakan Azar (1989:257) “A phrase is a 

group of related words that does not contain a subject and a verb.” 

Selain itu, Lyons (1985:31) mengatakan bahwa “A phrase is any group of 

words is grammatically equivalent to single word and which doesn’t have its own 

subject and predicate.” Maksudnya, frasa adalah gabungan kata yang secara 

gramatikal sama dengan sebuah kata yang tidak memiliki subjek dan predikat. 

Sedangkan menurut Quirk (1985:60) mengemukakan bahwa: “The five formal 

categories of phrase are verb phrase, noun phrase, adjective phrase, adverb 

phrase, and prepositional phrase”, yaitu bahwa terdapat lima buah katagori 

formal frasa, yaitu frasa verba, frasa nomina, frasa ajektifa, frasa adverbia, dan 

frasa preposisi. ” 

1. Frasa Nomina (Noun Phrase) 

Quirk (1985:62) mengemukakan bahwa frasa nomina adalah frasa yang terdiri 

dari induk frasa yang berkelas kata nomina, dan elemen lain yang menjelaskannya 

: “Noun phrase consists of a head, which is typically a noun, and of elements 

which determine the head and modify that head or complement another element in 

the phrase”. 
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Contoh (2) : She wore the best dress that she ever had. 

     NP 

2. Frasa Verba (Verb Phrasa) 

Quirk (1985:62) mengemukakan bahwa frasa verba adalah frasa yang terdiri 

dari verba utama sebagai induk frasa yang dapat berdiri sendiri atau diikuti oleh 

elemen yang lainnya untuk menjelaskannya: “Verb phrase consists of a main verb 

which either stands alone as the entire verb phrase, or is preceded by up to four 

verbs in an auxiliary function”. 

Contoh (3) : He had been living there for one year. 

   VP 

3. Frasa Adjektifa (Adjective Phrase) 

Quirk (1985: 63) mengemukakan bahwa frasa ajektiva adalah frasa yang 

terdiri dari ajektiva sebagai head (induk frasa) yang dapat diikuti oleh 

penjelasnya: “Adjective phrase consists of an adjective as head optionally 

preceded and followed by modifying elements”.  

Contoh (4) : Digitally Yours 

        AP 
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4. Frasa Adverbia (Adverb Phrase) 

Quirk (1985: 63) mendefinisikan bahwa frasa adverbia sebagai frasa yang 

terdiri dari head yang berkelas kata sebagai adverbia itu sendiri : “Adverb phrase 

consists of adverb, instead of adjective as their head”. 

 Contoh (5) : This is a thing where style meets 

       Adv. P  

5. Frasa Preposisi (Prepositional Phrase) 

Quirk (1985: 63) mendefinisikan bahwa frasa preposisi sebagai frasa yang 

preposisinya diikuti oleh frasa nomina : “Prepositional phrases are consist of 

preposition followed by a prepositional complement, which is normally a noun 

phrase”. 

Contoh (7) : This is for a better world 

PP 

Dalam sebuah frasa terdapat elemen-elemen yang dinamakan induk frasa 

(head), premodifikasi (premodification), dan post modifikasi (post modification). 

Quirk (1985:62) mendefinisikan ketiga komponen tersebut sebagai berikut : 

a. Induk Frasa (Head) yaitu “Around which the other components cluster 

and which dictates concord and other kinds of congruence with the rest of 

the sentence outside the noun phrase”, yaitu inti dari semua rangkaian 

kata dalam sebuah frasa. 
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Contoh (8) : The new black shoes. 

           H 

b. Premodifikasi (premodification), yaitu “Which comprises all the items 

placed before the head-notabely adjectives and nouns.” Yang artinya 

semua kata yang ditulis atau diletakkan sebelum induk frasanya biasanya 

berupa ajektiva dan nomina. 

Contoh (9) : The new black shoes. 

               Pre-M 

c. Post modifikasi (post modification), yaitu “Comprising all the items place 

after the head-notably prepositional, non-finite clause and relative 

clause”. Yang artinya semua kata yang ditulis atau diletakan setelah induk 

frasanya biasanya berupa frasa preposisi, klausa dengan verba yang non-

finite dan klausa relatif. 

Contoh (10) : The Girl next door. 

              Post-M 

2.1.4 Kata (Part Of Speech) 

Kata merupakan satuan terbesar, tetapi dalam tataran sintaksis kata 

merupakan satuan terkecil yang bisa menjadi komponen pembentuk satuan 

sintaksis yang lebih besar. Menurut Richards et.al (1985:209) “Part of speech is 

term to describe the different type of words which are used to form sentences, 

such a noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and 

interjection.” 
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Quirk et.al (1985:18) mengemukakan bahwa part of speech atau kelas kata 

dapat diklasifikasikan ke dalam sepuluh jenis, yaitu: 

1. Noun – party, churches, moment. 

2. Adjective – fearless, quick, wonderfull. 

3. Adverb – today, easily, far. 

4. Verb – run, jump, play. 

5. Article – the, a, an. 

6. Demonstrative – that, this. 

7. Pronoun – he, they, which. 

8. Preposition – at, in, without. 

9. Conjunction – and, when, that. 

10. Interjection – oh, uh, ough. 

Sedangkan menurut Nesfield dalam buku Alwasiah (1993:48) mengatakan 

bahwa part of speech terbagi ke dalam delapan jenis, yaitu: 

1. Nomina yaitu “A word used for naming some person or thing.” Sebuah 

kata yang digunakan untuk menamai orang atau benda. 

Contoh : cat, house, car. 

2. Pronomina yaitu “A word used instead of noun or noun equivalent.” 

Sebuah kata yang digunakan sebagai pengganti nomina atau kata yang 

berfungsi sebagai nomina.  

Contoh : I, you, we, they, he, she, it. 
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3. Verba yaitu “A word for saying something about some person or thing.” 

Sebuah kata yang digunakan untuk mengatakan sesuatu tentang orang atau 

benda.  

Contoh : study, swim, did. 

4. Adjektiva yaitu “Word used instead of noun or noun equivalent”. Kata 

yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya 

atau membuatnya menjadi lebih spesifik. 

Contoh : dirty, tall, thin. 

5. Adverbia yaitu “A word used to qualify any part of speech except a noun 

pronoun.” Sebuah kata yang digunakan untuk menspesifikasi kelas kata 

manapun kecuali nomina dan pronominal.  

Contoh : fast, slowly, carefully. 

6. Preposisi yaitu “Word placed before a noun equivalent to show in what 

relation the person or thing denoted by the noun stands to something else.” 

kata yang diletakan sebelum nomina untuk menunjukkan hubungan orang 

atau benda yang disimbolkan atau diwakili oleh nomina dengan sesuatu 

yang lain.  

Contoh : By. For, and, before. 

7. Konjungsi yaitu “A word used to join words or phrases together or one 

clause to another clause.” Sebuah kata yang digunakan untuk 

menggabungkan kata-kata atau sejumlah frasa bersama, atau 

menggabungkan klausa yang satu dengan yang lainnya.  

Contoh : while, when, and, but, or. 
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8. Interjeksi yaitu “A word or sound thrown into sentence to express some 

feeling of the mind.” Sebuah kata atau bunyi yang dilontarkan dalam 

kalimat untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran.  

Contoh : ssh, oops, ouch. 

2.2 Semantik 

Semantik ialah ilmu tentang makna dalam bahasa. Hurford and Heasley 

(1983:1) mengatakan bahwa: “Semantic is the study of meaning in language.” 

Pendapat mengenai semantik yang dijelaskan oleh Hurford and Heasley ini 

sejalan dengan yang diungkapkan oleh O’Graddy (1996:268) yaitu: “… the study 

of meaning in human language.” Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna 

dalam bahasa manusia. 

Menurut Palmer (1981:1): “Semantics is the technical term used to refer 

to the study of meaning, and since meaning is a part of language, semantics is a 

part of linguistics.” Menurutnya sebagai istilah teknis yang mengacu pada ilmu 

mengenai makna dan jika beranggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, 

maka merupakan bagian dari linguistik. 

Griffiths (2006:1) semantik adalah “… the study of “toolkit” for meaning : 

knowledge encoded in the vocabulary of the language and its patterns for building 

more elaborate meaning, up to the level of sentence meaning.” Griffiths 

menyatakan bahwa semantik sebagai suatu “kotak alat” ilmu untuk pemaknaan: 

penyandian pengetahuan pada kosakata dari suatu bahasa dan struktur-strukturnya 

untuk mengembangkan makna yang lebih terperinci hingga tingkat pemaknaan 

kalimat. 
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Dari definisi-definisi tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

semantic adalah suatu kajian linguistic yang mempelajari tentang makna bahasa 

yang digunakan dalam kehidupan dan mempelajari pemahaman makna dan cara 

pengkobinasian makna-makna yang kemudian membentuk makna yang lebih luas. 

2.2.1 Makna 

Makna mempunyai ruang lingkup yang luas untuk dijabarkan, maka tak 

jarang menyebabkan suatu keragaman dalam mengartikan suatu makna dari 

ujaran. Definisi makna menjadi beragam disebabkan karena makna kata 

digunakan bergantung pada penutur, petutur, dan konteksnya sebagaimana telah 

dijelaskan oleh Palmer (1981:7) bahwa “Meaning do not seem to be stable but 

depend upon speakers, hearer and contexts.” 

Menurut O’Graddy (1996:275) makna ialah “… meaning must be 

something that exist in the mind rather than the world and that it must be more 

abstract than pictures and that there is more to it than just features.” Makna 

adalah sesuatu yang ada dalam pikiran kita dan merupakan sesuatu yang abstrak, 

lebih abstrak daripada gambar. 

Saeed (1997:60) berpendapat bahwa: “These contextual effects seem to 

pull word meaning in to opposite directions. Contextual effects can also pull 

word meaning in the other direction, towards creativity and semantic shift.” 

Yang artinya bahwa pengaruh dari kontekstual dari suatu makna menjadi dua 

makna yang mempunyai arah yang berbeda, dan makna kata tersebut dapat 

dipahami apabila sesuai dengan bentuk semantik dan kreativitasnya.  
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Dari definisi yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

makna suatu kata dapat dipahami apabila penutur dan petutur mengerti tentang 

topik yang dibicarakan dan mereka pun dapat mengerti konteks yang ada dalam 

percakapan tersebut. 

2.2.2 Jenis Makna 

Leech (1981:10-23) menyatakan bahwa makna dibagi menjadi tujuh jenis 

yaitu: 

1. Makna Konseptual (Conceptual meaning)  

Makna konseptual diangggap sebagai faktor sentral dalam sebuah 

komunikasi bahasa dan dapat ditunjukkan sebagai bagian yang bersatu dari 

fungsi utama dalam bahasa dan berbeda-beda dengan tipe makna yang lainnya, 

sebagai mana yang telah dinyatakan oleh Leech (1981:10): “Conceptual 

meaning is widely assumed to be the central factor in linguistic communication, 

and I think it can be shown to be integral to the essential functioning of language 

in a way that other types of meaning are not.” 

Contohnya : kuda memiliki makna, makna konseptual yaitu sejenis binatang 

berkaki empat yang biasa dikendarai. 

2. Makna Kononatif (Connotative meaning) 

Leech (1981:14) berpendapat bahwa: “Connotative meaning is 

communicative value end expression has virtue of what it refers to, over and 

above it purely conceptual content.” Yaitu bahwa makna konotatif adalah nilai 

komunikatif dari suatu ungkapan yang diacu, melebihi dari arti konseptual.  
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Contohnya adalah : kata Babi yang mempunyai makna konseptual sejenis 

bianatang yang biasa diternakan untuk dimanfaatkan dagingnya, sedangkan 

secara makna konotasi babi merupakan bentuk dari sifat keserakahan. 

3. Makna Stilistik (Stylistic Meaning) 

Leech (1981:16) berpendapat bahwa: “Stylistic meaning is that what a piece 

of language conveys about the social circumstances of its use.” Yaitu bahwa 

makna stilistik merupakan suatu bahasa yang mencakup lingkungan sosial dari 

pengguna bahasanya. 

Contohnya dialek yang menunjukkan tentang asal-usul lingkungan geografis 

atau lingkungan sosial sang penutur. 

4. Makna Afektif (Affective Meaning) 

Leech (1981:16) mengatakan: “Affective meaning in language can also 

reflect the personal feelings of the speaker including his attitude to something he 

is talking about.” Yaitu bahwa makna afektif dapat menggambarkan perasaan 

pribadi penutur dan sikapnya mengenai sesuatu yang dikatakannya.  

Contohnya adalah pada saat seseorang berbicara sopan dengan tujuan 

membuat orang lain diam, seperti “Maaf saya mengganggu, tetapi apakah 

sekiranya Anda bersedia untuk berbicara tidak terlalu keras?”. 

5. Makna Kolokatif (Collocative Meaning) 

Makna kolokasi menurut Leech (1981:20) adalah: “Collocative meaning 

consists of the associations a word acquires of the meanings of a word which 
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tend to occur in its environment.” Yaitu bahwa makna kolokasi adalah makna 

kata yang terdiri atas asosiasi-asosiasi kata yang muncul dalam lingkungannya.  

Contohnya adalah kata “handsome” dan “pretty” yang mempunyai makna 

yang sama yaitu “good looking (menarik)”. 

6. Makna Refleksi (Reflective Meaning) 

Makna refleksi menurut Leech (1981:19) adalah: “...the meaning which 

arises in case of multiple conceptual meaning, when one sense of a word part of 

our response to another sense”. Yaitu bahwa makna refleksi adalah makna yang 

muncul dalam hal makna konseptual ganda ketika pengertian suatu kata 

membentuk pengertian lain. 

Contohnya adalah “The holy ghost (roh kudus)” yang merujuk pada 

tritunggal dalam bentuk orang ketiga. 

7. Makna Tematik (Thematic Meaning) 

Makna tematik menurut Leech (1981:22) adalah: “Communicated by the way 

in which speaker or writer organizes the message, in terms of ordering, focus, 

and emphasis.” Yaitu bahwa makna tematik adalah makna yang 

dikomunikasikan oleh penutur atau penulis dengan cara penutur atau penulis 

mengatur pesannya, dalam arti menurut pesanan, fokus, dan penekanan.  

Contohnya adalah kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Inggris. 
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2.2.3 Interpretasi Makna 

Sebuah kata memiliki makna yang dapat diinterpretasikan berbeda-beda 

oleh setiap orang. Oleh karena itu, dalam menginterpretasikan makna ada hal yang 

harus diperhatikan seperti pemaknaan suatu kalimat ditentukan oleh makna unsur-

unsur penyusunnya dan pemaknaan yang benar tergantung pada kemampuan dan 

motivasi si penerimanya.  

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat disampaikan O’Graddy (1996:284) 

bahwa: “The meaning of a sentence is determined by the meaning of its 

components part and the manner in which they are arranged in syntactic 

structure.” Makna suatu kalimat ditentukan oleh makna unsur-unsur penyusunnya 

dan oleh cara pengaturan unsur-unsur tersebut. Rankema (1993:130) berpendapat 

bahwa: “The level of elaboration is depend on the ‘ability’ and ‘motivation’ of the 

receiver. If receivers do not understand the message or are not involved with the 

topic, the chance of elaboration taking place is quite small.” Interpretasi makna 

yang benar dapat dilakukan bergantung pada ‘kemampuan’ dan ‘motivasi’ dari 

penerimanya. Jika penerimanya tersebut tidak dapat menangkap topik yang 

sedang dibicarakan, maka interpretasi tersebut tidak akan benar. 

2.2.4 Konteks 

Untuk memahami sebuah makna kalimat secara keseluruhan, kita harus 

memahami konteks pada saat ujaran tersebut dilontarkan, sebagaimana yang telah 

dinyatakan oleh McManis et al, (1998:197): “To fully understand the meaning of 

a sentence, we must also understand the context of which it was uttered.”  
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Selanjutnya McManis  (1998:497) berpendapat bahwa: “Context helps 

determine which of these meanings the sentence will have.” Yaitu bahwa konteks 

membantu untuk menjelaskan suatu makna kalimat. 

McManis et al (1998:197) menyatakan bahwa konteks terbagi ke dalam 4 

jenis yaitu : 

1. Physical context (Konteks fisik) 

Yaitu bahwa konteks fisik ini meliputi tempat berlangsungnya 

percakapan, objek yang dibicarakan, dan kegiatan yang berlangsung. 

“That is, where the conversation takes place, what objects are present, 

and what actions are taking place.” 

 Contoh : Bentuk benda, di rumah (Tempat di mana Anda tinggal). 

2. Epistemic context (Konteks epistemik) 

Yaitu bahwa konteks epistemik meliputi latar belakang pengetahuan 

yang dimiliki oleh penutur dan petutur mengenai topik yang sedang 

dibicarakan. “Background knowledge shared by the speakers and 

hearers.” 

 Contoh : Topik ( Suatu subjek yang Anda bicarakan atau Anda tulis). 

3. Linguistic context (Konteks linguistik) 

Yaitu bahwa konteks ini meliputi ujaran sebelumnya sampai ujaran 

yang akan dibahas. “Utterance previous to the utterance under 

consideration.”  

Contoh : Plot (Suatu alur yang terjadi dalam suatu kejadian). 
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4. Social context (Konteks sosial) 

Yaitu bahwa konteks ini meliputi hubungan sosial antara penutur dan 

petutur. “The social relationship and setting of the speakers and 

hearers.” 

Contoh : Ketika seorang Ibu mengajari anaknya mengenai etika. 

2.3 Iklan (Advertisement) 

Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi 

atau gagasan mengenai produk yang ditunjukan kepada khalayak umum. Pada 

umumnya, iklan dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan yang baik sasaran 

iklan dalam hal ini ialah publik. Yaitu dengan mengharapkan sasaran iklan akan 

membeli produk yang diiklankan. 

2.3.1 Ihwal Iklan 

Dalam mempromosikan suatu produk, setiap pembuat iklan menggunakan 

jasa periklanan, baik berupa media cetak ataupun media elektronik. Penggunaan 

iklan ini bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk atau membangkitkan 

kesadaran masyarakat akan  suatu merek dan produknya. 

The American Marketing (AMA) telah mendefinisikan iklan sebagai “Any 

paid form of nonpersonal presentation of ideas, goods, or services by an identified 

sponsor.” Definisi yang hampir sama dikatakan oleh Duncan dan Wells. Duncan 

(2005:9) mengatakan bahwa “Advertising is nonpersonal, paid announcements by 

an identified sponsor.” Sedangkan Wells (2003:1), “Advertising is paid non-

personal communication from an identified sponsor using mass media to persuade 

or influence an audience.” 
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Dari definisi-definisi di atas bias ditarik kesimpulan bahwa iklan sebagai 

bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi barang produk atau jasa 

yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang dibayar dengan tujuan yang bersifat 

persuasive atau suatu bujukan. 

Pada dasarnya, iklan diperuntukan untuk mendapatkan tanggapan yang baik 

dari sasaran iklan agar membeli produk yang diiklankan. Tujuan tersebut sesuai 

dengan yang dikatakan oleh Wright (1980:302) “The ultimate purpose of most 

advertising is to persuade the prospect to buy particular product”. Tujuan iklan 

adalah untuk meyakinkan sasaran iklan untuk membeli produk tertentu. 

Rankema menjelaskan bahwa tujuan dari iklan itu adalah mengubah persepsi 

orang tentang sesuatu (produk) ke arah yang lebih baik (“The purpose of these 

discourse is to change attitude”. 1993:128). ‘Attitude’ di sini didefinisikan 

sebagai penilaian secara umum yang orang pegang mengenai diri mereka sendiri, 

orang lain, objeknya (“a popular definition of ‘attidudes’ is general evaluation 

people hold with regard to then selves, other people, object and issued”. Dengan 

mengubah persepsi pembaca, penulis slogan ikalan tersebut, yang Rankema sebut 

sebagai communicators hope to change the behavior of the recepients”. 

1993:128). Dalam periklanan, perusahaan produk tersebut akan mengantarkkan 

sasaran iklan tersebut untuk membeli produknya : “In advertisement, for example, 

one wants to create a more positive evaluation of the product. This change 

evaluation should result in a behavioral change: the purchase of the product”. 

(1993:128).  
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Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pesan yang dibawa 

iklan tersebut haruslah tepat sasaran dan efektif. Keefektifan tersebut sangatlah 

penting, terutama dari hal penyajiannya, tekanannya, maupun gaya bahasanya. 

Selain pesannya itu sendiri, pembaca atau pendengar juga merupakan factor 

penting dalam proses persuasive. Penulis iklan harus memperhatikan latar 

belakang pengetahuan (background knowledge) dari penerimanya. Penulis iklan 

harus mengetahui seberapa terlibatnya pembaca dengan topic yang diberikan, 

apakah penerimanya tersebut seorang pria, wanita, tua/muda, berpendidikan atau 

tidak. (Rankema, 1993:129). 

Untuk mendukung tercapai tujuan sebuah iklan, penulis naskah iklan harus 

memperhatikan dan menentukan bahasa yang digunakan. Rankema : “In the 

peripheral route, receiversare convinced by other aspect, for example, the style of 

the message.” (1993:135). Selanjutnya Rankema mengemukakan bahwa bahasa 

iklan biasanya mengandung kata sifat dan kata-katanya sedikit selain itu 

penggunaan ellipsis sering digunakan : 

“Advertisement contained significantly higher number of adjectives… The 

average length of the words was also shorter and elips was more frequent… It 

was these adjective which have an evaluating value and therefore influence 

consumers attitudes.” (1993:135). 

2.3.2 Jenis-jenis Iklan 

Selain tujuan, iklan juga memiliki beberapa jenis. R. Widyatama 

mengatakan bahwa ada 9 jenis iklan, yaitu: 
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1. Berdasarkan media yang digunakan; 

Iklan terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu sebagai berikut: 

a. Iklan above the line: majalah, surat kabar, tabloid, televisi, radio, 

dan internet. 

b. Iklan below the line: pamflet, poster, spanduk, baligho, bus panel, 

stiker, flayers, hanging display, dan sebagainya 

2. Berdasarkan tujuan; 

Iklan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: iklan komersial dan iklan non 

komersial. 

3. Berdasarkan bidang isi pesan; 

Adapun beberapa jenis iklan yang dilihat dari isi pesan yang 

dikandungnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Iklan Politik. 

b. Iklan Pendidikan. 

c. Iklan Kesehatan. 

d. Iklan Kecantikan dan Perawatan Tubuh. 

e. Iklan Pariwisata. 

f. Iklan Hiburan. 

g. Iklan Olahraga. 

h. Iklan Hukum. 

i. Iklan Lowongan Pekerjaan / Recruitmen. 

j. Iklan Dukacita. 

k. Iklan Perkawinan. 
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l. Iklan Makanan dan Minuman. 

m. Iklan Otomotif. 

n. Iklan Lingkungan Hidup 

o. .Iklan Media. 

4. Berdasarkan komunikatornya atau pihak yang menyampaikan 

pesan; 

Berdasar kategori ini, iklan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu iklan 

personal, iklan keluarga, dan iklan institusi. 

5. Berdasarkan wujud produk yang diiklankan; 

Menurut kategori ini, iklan dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu iklan 

barang; iklan jasa serta iklan barang-jasa. 

6. Berdasarkan khalayak sasaran iklan; 

Berdasarkan khalayak sasaran yang hendak dituju oleh iklan itu sendiri, 

maka iklan dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu iklan untuk pengguna 

akhir, iklan untuk distributor/pengecer, dan iklan untuk pabrik. 

7. Berdasarkan cakupan / wilayah sasarannya;  

Pembagian wilayah ini cenderung mengikuti perpaduan antara 

pembagian wilayah administrasi sebagaimana ditetapkan oleh negara 

dan coverage media itu sendiri. Adapun pembagian berdasar kategori 

ini, yaitu iklan lokal, iklan regional, iklan nasional dan iklan 

internasional. 
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8. Berdasarkan fungsinya; 

Iklan memiliki banyak sekali kemungkin fungsi, tergantung pada isi 

pesan itu sendiri. Berbagai macam fungsi tersebut secara sederhana 

dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu iklan informasi, iklan 

persuasif, iklan mendidik, dan iklan parodi. 

9. Berdasarkan teknik pendekatan penyampaian pesan. 

Sedangkan menurut Bittner (1986) pembagian jenis iklan terbagi atas 2 

jenis, yaitu: 

1. Iklan Standar, ialah iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan 

memperkenalkan barang, jasa, pelayanan untuk kunsumen melalui media 

periklanan. Umumnya iklan standar ditangani oleh perusahaan 

periklanan secara profesional, pesan dalam iklan standar disusun secara 

mantap baik dalam kata-kata, kalimat, pemilihan gambar, dan warna.  

2. Iklan Layanan Masyarakat (ILM), ialah iklan yang bersifat non-profit 

atau tidak mengutamakan sisi komersial untuk menghasilkan 

keuntungan. Walaupun tidak nonprofit, ILM tetap mengharapkan 

keuntungan namun keuntungan yang diharapkan berupa keuntungan 

sosial, bukan keuntungan komersial secara langsung. 

  2.4 Slogan 

Slogan ialah sebuah frasa, klausa, kalimat, ataupun ujaran singkat yang 

mudah diingat yang biasanya digunakan dalam konteks politik ataupun untuk hal 

yang bersifat komersial sebagai sebuah expresi perulangan dari sebuah ide atau 

tujuan yang sudah dikenal yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. 
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Menurut Rannu (1998:2) mengatakan bahwa:  

 

”Slogan is the sentence that distinguishes advertisement from both each other and 

texts. Slogan maybe compared with the headlines of the article. A slogan has to be 

short, striking, easy to remember, and different from another advertisements. It is 

usually placed on the top of the advertisement and designed catch the eye of the 

reader.” 

 

 Slogan adalah kalimat yang membedakan iklan satu dengan iklan yang 

lain dan teks. Slogan dapat dibandingkan dengan headline sebuah artikel. Sebuah 

slogan harus singkat, mencolok, mudah diingat, dan berbeda dengan iklan-iklan 

lainnya. Slogan biasanya diletakan di bagian atas iklan dan dirancang untuk 

menarik perhatian pembaca. 

Boove (1986:274) mengatakan bahwa suatu slogan yang efektif haruslah 

”Short, easy to understand, memorable, and easy to repeat.” Dalam definisi ini 

dijelaskan bahwa untuk membuat slogan yang efektif, slogan tersebut haruslah 

singkat padat, mudah untuk dimengerti, mudah diingat, dan mudah diulang. 

Menurut L.Boove dan William F. Arens (1986:274) dalam bukunya 

Contenporary Advertising, mengatakan bahwa: ”Slogan have two basic purposes. 

The first is to provide continuity for a campaign. The second is to reduce a key 

theme or idea the company wants associated with its product or it self to a brief.” 

Slogan memiliki dua jenis tujuan dasar yaitu yang pertama ialah untuk 

menempatkan keberlanjutan untuk sebuah kampanye. Kedua, untuk mengurangi 

suatu maksud pokok atau gagasan perusahaan yang ingin dihubungkan dengan 

produk atau perusahaannya sendiri untuk suatu laporan singkat. 
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Sedangkan menurut Kotler (1998:24) mengatakan bahwa ciri-ciri slogan 

haruslah: 

1. Singkat, 

2. Mudah diingat, dan 

3. Menarik perhatian. 

 

 


