
1.1Latar Belakang

Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

saling  berkomunikasi.  Untuk  berkomunikasi  manusia  memerlukan  suatu 

media,  terutama  bahasa.  Untuk  memahami  karateristik  utama  bahasa, 

Santrock dan Yussen (1994) mengidentifikasikan bahasa sebagai berikut 

yaitu:  “…words,  sequencing,  infinite  generality,  displacement,  and  rule  

system”.  Setiap  bahasa  memiliki  kata–kata  (words).  Kata–kata  yang 

dimaksud  biasanya  merujuk  ke  objek–objek,  yaitu:  orang,  aktivias, 

kejadian, bahkan ide–ide abstrak. Misalnya, suatu tempat yang digunakan 

belajar untuk anak–anak dalam bahasa Indonesia disebut sekolah, dalam 

bahasa  Inggris  disebut  School,  dan  dalam  bahasa  Arab  disebut 

Madrasatun.  Dengan  demikian  penggunaan  kata  dalam  setiap  bahasa 

sepenuhnya bergantung pada konvensi.

Bahasa diidentifikasikanmenjadi:

- Urutan kata–kata (sequencing) merupakan karateristik yang dikehendaki 

dalam  suatu  bahasa.  Urutan  kata-kata  sangat  diperlukan  dalam 

membentuk kalimat yang utuh, lengkap, dan memiliki makna.

- Infinite generality adalah suatu kemampuan individu untuk menghasilkan 

sejumlah kalimat bermakna yang terbatas yang menggunakan suatu 

himpunan kata dan aturan yang terbatas sehingga menjadikan bahasa 

sebagai suatu media yang kreatif. Dengan demikian secara sederhana 



dalam  hal  ini  diakatakan  bahwa  bahasa  adalah  suatu  alat  yang 

produktif dan kreatif.

-  Displacement adalah  penggunaan  bahasa  untuk  mengkomunikasikan 

informasi tentang sesuatu tempat dan waktu yang lain.

- Rule system merupakan aspek yang sangat penting sebagai karateristik 

suatu bahasa. System ini dapat juga disebut tata bahasa  (grammar). 

Tata  bahasa  adalah  suatu  himpunan  terbatas  dari  prinsip–prinsip 

operasional  yang menjelaskan hubungan antara  simbol–simbol  yang 

membentuk struktur suatu bahasa.

Bahasa diartikan sebagai suatu sistem simbol dan urutan kata–kata 

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang melibatkan 

infinite  generality,  displacement,  dan  rule  system. Kalimat  yang secara 

relatif berdiri sendiri dan secara actual terdiri atas klausa sebagai ujaran 

selalu  terdiri  dari  dua  unsur,  yaitu:  unsur  makna  dan  unsur  bentuk 

(struktur).  Unsur  makna  mewarnai  bentuk  dan  bentuk  haruslah  selalu 

mendukung makna. Kedua unsur itu tidak dapat dipisahkan. Oleh karena 

itu,  untuk  menentukan apakah  sebuah  ujaran  itu  sebuah  kalimat  atau 

bukan haruslah dipandang dari dua sudut yaitu sudut makna dan bentuk 

atau strukturnya.

Bahasa merupakan alat komunikasi  verbal yang tidak terlepas dari 

simbol. Simbol–simbol bahasa ini diwujudkan dalam bentuk bunyi, yang 

berupa satuan–satuan bahasa, seperti kata atau gabungan kata. G. Trager 



(1996) juga mengatakan bahwa “A language is a system of arbitrary vocal 

symbols by means of which the members of a society interact in terms of  

their total culture.”

Dari  kedua  definisi  tersebut  dapatlah  disimpulkan  bahwa  bahasa 

merupakan  sistem  simbol  dan  urutan  kata–kata  yang  diterima  secara 

konvensional.

Pada dasarnya bahasa sebagai alat komunikasi tidak selalu dilakukan 

dengan lisan, melainkan juga dapat diwujudkan dengan gerak tangan atau 

anggota  tubuh  lainnya  yang  memiliki  konvensi  tertentu.  Bahasa  yang 

digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada 

orang lain baik lisan atau tulisan akan benar – benar berfungsi apabila 

setiap  gagasan  yang  diungkapkan  dapat  dimengerti  oleh  penutur  dan 

penerimanya. Selain itu, bahasa memiliki struktur yang berpola.

Bahasa  Inggris  diakui  sebagai  bahasa  internasional  maka,  secara 

tidak langsung menuntut kita untuk mengetahui bentuk, makna, dan pola 

atau struktur yang terdapat dalam menjalin kerja sama antara bangsa. 

Struktur  kalimat  dalam  bahasa  Inggris  dari  segi  sintaksisnya 

membutuhkan penjelasan yang bersifat sistematis serta berstruktur.

Bahasa  dapat  digunakan  untuk  berbagai  tujuan.  Salah  satunya 

adalah untuk penulisan slogan. Slogan merupakan perkataan atau kalimat 

pendek  yang  menarik  dan  mencolok  dan  mudah  diingat  untuk 

memberitahukan sesuatu. Dalam  Longman Dictionary of Contemporary 



English  (2001  :  1354)  menyebutkan  “  A  slogan  is  a  short  easily  

remembered phrase used by an advertiser, politician, etc”. sejalan dengan 

pengertian  di  atas  Longman  Business  English  Dictionary  (2000  :  452) 

menyebutkan “slogan is a short pharse that is easy to remember and is  

used by an advertiser,  organization,  or other groups’.  Penulisan slogan 

merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen terhadap 

sesuatu  yang  ditawarkan.  Kalimat  yang  pendek  namun  menarik  akan 

sangat  menentukan  keberhasilan  dalam mendapatkan  konsumen.  Oleh 

sebab itu penulis tertarik terhadap struktur slogan dan mengambil judul “ 

Analisis  Struktur  dan  Makna  Slogan  Bahasa  Inggris  pada  Dua 

Puluh Slogan Maskapai Penerbangan”.

Tulisan slogan yang digunakan haruslah sesuai dengan struktur dan 

kaidah  yang berlaku.  Penulis  akan  membahas  lebih  dalam  mengenai 

slogan dalam bab II skripsi ini.

1.2Identifikasi Masalah

Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  identifikasi  masalah  dalam 

penelitian ini adalah mengenai struktur serta makna slogan yang dipakai 

oleh maskapai penerbangan. Struktur slogan yang dipakai oleh maskapai 

penerbangan memiliki struktur sendiri. Penulis akan menganalisis proses 

perubahan struktur yang terjadi pada slogan tersebut dengan mengacu 

pada tiga proses yaitu: transposisi (transposition), subtitusi (substitution), 



dan  elipsis  (elipsis).  Pengkajian  dilakukan  dengan  tiga  proses  karena 

ketiga proses tersebut mewakili pembentukan slogan tersebut.

Makna  slogan  akan  dilihat  dari  setiap  kata  yang  membentuk  slogan 

tersebut  sehingga dapat  dimengerti  apa  makna yang terkandung pada 

slogan maskapai penerbangan tersebut.

1.3Batasan Masalah

Penulisan skripsi ini dibatasi pada analisis struktur dan makna slogan 

yang digunakan oleh  duapuluh  maskapai  penerbangan  dalam dan  luar 

negeri tanpa membahas lebih lanjut pada tujuan penulisan slogan ataupun 

sejarah dari  maskapai  penerbangan tersebut.  Menganalisis  struktur dan 

makna slogan dapat  dilakukan dengan bermacam cara tergantung dari 

kepentingannya. Namun dalam hal ini penulis membatasi  diri  pada tiga 

aspek yang telah disebutkan sebelumnya karena ketiga  aspek tersebut 

mewakili  pembentukan  slogan  dan  mampu  menjelaskan  pembentukan 

slogan tersebut.

1.4Tujuan Penelitian

Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  dan  identifikasi  masalah, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. mendeskripsikan  dan  menganalisis  makna  slogan  yang  terkandung 

pada slogan maskapai penerbangan

2. mendeskripsikan  dan  menganalisis  kecenderungan  struktur  slogan, 

baik  dalam  penggunaan  frasa  atau  kalimat  yang  digunakan  pada 

slogan maskapai penerbangan

3. membandingkan  pemakaiaan  slogan  maskapai  penerbangan  dalam 

negeri dengan maskapai penerbangan luar negeri, dalam hal struktur 

dan makna masing–masing slogan tersebut.

1.5Manfaat Penelitian

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  untuk  menambah 

wawasan  dan  pengetahuan  khususnya  bagi  mahasiswa  Universitas 

Widyatama jurusan Bahasa Inggris dalam memahami struktur dan makna 

slogan  sebagai  sumber  pengetahuan  dan  membantu  setiap  mahasiwa 

untuk  dapat  memahami  struktur  frasa  atau pun kalimat  dalam bahasa 

Inggris  serta  mengetahui  makna  dari  setiap  slogan  khususnya  yang 

terdapat dalam penelitian ini.

1.6Objek dan Metode Penelitian

Objek  dari  penelitian  ini  adalah  slogan  duapuluh  maskapai 

penerbangan dalam dan luar negeri.



Maskapai penerbangan dalan negeri, yaitu: Adam Air, Batavia Air, Kartika 

Airlines, Lion Air, Mandala Airlines, Merpati Nusantara Airlines, Pelita Air, 

Sriwijaya Air, dan Wings Air.

Maskapai penerbangan luar negeri, yaitu: Air Asia, Cathay Pacific Airways, 

China Airlines, Eva Air, Korean Airlines, Malaysia Airlines, Qantas Airlines, 

Royal  Brunei  Airlines,  Singapore  Airlines,  Shanghai  Airlines,  dan  Thai 

Airways International.

Data–data yang mendukung penulisan skripsi ini diambil dari sumber 

tertulis. Sumber data yang dijadikan bahan penelitian diambil dari buku 

petunjuk telepon “Yellow Pages” terutama pada halaman “AIRLINES” dan 

juga  dari  situs  www.google.com dengan  objek  pencarian  maskapai 

penerbangan dalam dan luar negeri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif 

analisis.  Metode  deskriftif  analisis  merupakan  metode  penelitian  yang 

pertama membuat  gambaran mengenai  situasi  atau kejadian kemudian 

menganalisisnya sehingga metode ini  bertujuan mengadakan akumulasi 

data dasar dan meneliti masalah–masalah secara mendalam dalam segala 

tingkatan. Di samping itu juga menggunakan metode komparatif dengan 

membandingkan struktur slogan yang digunakan maskapai penerbangan 

dalam negeri dengan maskapai penerbangan luar negeri.

1.7Sistematika Penulisan

http://www.google.com/


Langkah–langkah  penelitian  yang  diambil  yaitu  memilih  dan 

merumuskan  masalah,  menentukan  tujuan  penelitian  yang  akan 

dikerjakan, dilanjutkan dengan mencari dan mengumpulkan bahan–bahan 

yang akan dijadikan referensi, mencari dan mengumpulkan data, setelah 

data terkumpul penulis mengklasifikasikannya dengan identifikasi masalah 

yang  ada,  dan  kemudian  menganalisisnya  dengan  teori-teori  yang 

berhubungan dengan data yang dianalisis, sehingga sistematika penelitian 

ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, 

batsan  maslah,  tujuan,  manfaat  penelitian,  sumber  data,  metode 

penelitian, dan waktu serta lokasi penelitian.

Bab  II  Membahas  mengenai  kajian  pustaka  yang  digunakan  dalam 

penulisan skripsi ini.

Bab III Pembahasan struktur dan makna setiap slogan .

Bab IV Kesimpulan dan Saran

1.8 LokasI Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan sehinnga penulis banyak 

melakukan  studi  kepustakaan,  antara  lain  perpustakaan  Universitas 

Widyatama,  perpustakaan  Fakultas  Sastra  Universitas  Padjajaran, 



perpustakaan  Progarm  Ekstensi  Fakultas  Sastra  Universitas  Padjajaran, 

perpustakaan pusat Universitas Pendidikan Indonesia, perpustakan STBA 

– Yapari, dan Perpustakaan British Council di Institut Teknologi Bandung. 

Penulis  mencari  sumber–sumber  tertulis  untuk  mendukung  penulisan 

skripsi ini dan teori–teori yang mendukung untuk menganalisis data yang 

sudah terkumpul. Waktu diadakan penelitian ini adalah bulan April sampai 

dengan selesai.  

   

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sintaksis 

Kata  sintaksis  berasal  dari  bahasa  Yunani  "sun" yang  artinya 


