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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Iklan adalah salah satu media promosi yang sangat efektif untuk ‘menancapkan’ 

brand image suatu merk. Para pelaku usaha pun berlomba-lomba dalam menciptakan 

tagline iklan yang inovatif sekaligus menarik. Pada awalnya iklan hanya terbatas 

melalui media cetak saja, dan ukuran serta jangkauannya pun terbatas. Seiring dengan 

kemajuan jaman dan teknologi, iklan pun memasuki ranah media elektronik. Iklan 

jenis ini berkembang pesat karena dapat dibuat semenarik mungkin dan cakupannya 

yang luas. Tidak berhenti sampai disitu saja, iklan bergerak lebih jauh lagi dengan 

masuk kedalam internet. Walaupun masih tergolong kedalam media elektronik, 

internet memiliki kelebihan lain yaitu kemudahan akses serta cakupannya yang 

global. Social media menjadi salah satu andalan produsen dalam menyebarluaskan 

produknya.  Iklan pada media elektronik sangat mengandalkan kekuatan kata-kata 

untuk memancing konsumen agar tertarik membeli produk perusahaan yang 

bersangkutan. Karena itu pula penulis menggunakan artikel dari Stanford Research 

Into The Impact of Tobacco Advertising, sebagai sumber data, karena didalamnya 

terdapat berbagai macam iklan rokok dari berbagai tahun dengan macam-macam 

gaya dan bentuk. Stanford Research Into The Impact of Tobacco Advertising sendiri 

merupakan artikel keluaran Stanford School of Medicine, yaitu salah satu universitas 

kesehatan di negara Amerika Serikat.  
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Maka bermunculan iklan yang menggunakan bahasa – bahasa yang lucu, unik, 

kadang ‘nakal’, serta imajinatif. Bahasa dan kata-kata ini disebut dengan ‘slogan’. 

Fenomena bahasa sekarang ini yang diciptakan orang untuk mencapai keefektifan 

pesan yang diharapkan adalah adanya kehadiran slogan pada setiap iklan sebuah 

produk. Slogan-slogan tersebut berfungsi membedakan antara produk satu dengan 

produk lainnya melalui struktur dan makna bahasa yang mereka pilih. Sehingga 

setiap produk tersebut dapat menonjolkan kelebihan produk perusahaan mereka 

dibandingkan dengan produk yang lain melalui bahasa yang mereka pilih. Slogan itu 

sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai :  

1. Perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat 

untuk memberitahukan sesuatu; 

2. Perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat 

untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, 

dan sebagainya. 

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

ekspresif yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau mendramatisi rmanfaat-

manfaat fungsional dan emosional dari produk bagi para pelanggan dan pelanggan 

potensial dalam usaha untuk mempengaruhi perasaan para konsumen terhadap produk 

tersebut. (Knapp, 2001) 

Berdasarkan kamus Oxford Learner’s Pocket Dictionary, slogan adalah “easily 

remembered phrase in advertising”.  Slogan adalah frasa pendek yang mudah diingat 

dalam iklan. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa slogan memiliki fungsi 

yang penting dalam unsur suatu iklan. Slogan dianggap dapat mewakili pesan yang 
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disampaikan oleh perusahaan produk tersebut dengan bahasanya sendiri.  Struktur 

yang digunakan oleh slogan-slogan tersebut mempunyai fungsi tertentu dalam 

penyampaiannya yang singkat, namun pesannya dapat dipahami oleh pembaca 

maupun pendengarnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti struktur dan 

makna bahasa yang digunakan oleh slogan-slogan tersebut dalam menyampaikan 

pesan dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS FRASA PADA SLOGAN IKLAN 

ROKOK BERBAHASA INGGRIS PADA MEDIA ELEKTRONIK  

SINTAKSIS DAN SEMANTIS”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, adalah  sebagai berikut: 

1. Frasa apa saja yang terdapat pada slogan iklan rokok pada media elektronik? 

2. Makna apa yang terkandung dalam slogan iklan rokok pada media 

elektronik? 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “ANALISIS FRASA PADA SLOGAN 

IKLAN ROKOK BERBAHASA INGGRIS PADA MEDIA ELEKTRONIK 

Sintaksis dan Semantis.” Maka masalah yang diteliti mengenai struktur frasa, terdiri 

dari frasa nomina, verba, preposisi dan adverbia yang dianalisis secara sintaksis serta 

makna frasa yang dianalisis secara semantis. Dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan teori – teori yang berkaitan dengan sintaksis yaitu menurut Verhaar 
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(1997:70), McManis et al (1998:153) serta Quirk . Sedangkan teori semantis penulis 

mengambil dari Palmer (1981:7)  dan Leech  (1974:10-23). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui frasa apa saja yang terdapat pada slogan iklan rokok pada media 

elektronik. 

2. Mengetahui jenis makna frasa yang digunakan dalam slogan iklan rokok 

pada media elektronik. 

1.5 Metode dan Objek Penelitian.

Objek penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini slogan dan penjelasan 

iklan rokok pada media elektronik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode 

deskriptif merupakan metode yang menjelaskan suatu hal secara sistematis dengan 

mengklasifikasikan, menganalisis, dan menjelaskan data yang diperoleh berdasarkan 

teori-teori yang terkait dengan sintaksisdansemantis. Nazir (2003) mengungkapkan 

bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.  

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 
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serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 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.”  

Objek penelitian yang penulis gunakan adalah berbagai iklan rokok berbentuk 

media cetak. Alasan pemilihan data tersebut karena banyak terdapat kalimat-kalimat 

slogan yang menarik untuk diteliti. 

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, yaitu iklan, slogan bahasa slogan, dan sintaksis yang mencakup tataran 

frasa klausa dan kalimat serta semantis. Bab III, membahas analisis makna slogan-

slogan iklan berdasarkan kajian sintaksis dan semantis. Bab IV merupakan bab 

penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.  


