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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Teori merupakan alat untuk menganalisis data dan menjadikan data-data 

tersebut penting bagi suatu ilmu pengetahuan.Tanpa adanya teori, data hanya 

merupakan serangkaian fakta-fakta yang belum dapat dikategorikan sebagai ilmu 

pengetahuan. Bab ini berisi teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis 

data yang terdapat pada bab selanjutnya. 

2.1 Sintaksis 

Kata “Sintaksis” berasal dari bahasa Yunani sun ‘dengan’ dan tatein

‘menempatkan’. Istilah tersebut secara etimologis berarti menempatkan bersama-

sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok-kelompok kata 

menjadi kalimat. (Verhaar,1997:70). McManis et al. (1998:153) juga 

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

attempts to uncover the underlying principles, or rules, for constructing well –

formerd sentences of particular language.”  

Menurut Verhaar (2004:161) sintaksis adalah “Tata bahasa membahas 

hubungan antar-kata dalam tuturan. Tuturan adalah apa yang dituturkan orang. 

Salah satu tuturan adalah kalimat. Sintaksis dianggap menyangkut hubungan 

grammatikal antar kata dalam kalimat”. Sintaksis yang juga disebut tata kalimat 

merupakan studi gramatikal mengenai kalimat. Disamping itu sintaksis juga 
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membicarakan alat-alat sintaksis yang menghubungkan bagian-bagian pembentuk 

(atau konstituen) satuan sintaksis serta menunjukan makna gramatikalnya. 

Definisi lain juga dikemukakan oleh O’Grady, et al; (1996:181) bahwa 

“Syntax is the system of rules and categories that underlies sentences formation in 

human language”. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sintaksis adalah 

sistem dari kaidah-kaidah dan kategori-kategori yang melandasi formasi kalimat 

dalam bahasa manusia. Selain pernyataan di atas, Chaer (1995:206), menyatakan 

bahwa secara etimologis sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata 

menjadi kelompok kata atau kalimat.  

Dari semua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah 

cabang linguistik yang mempelajari semua hubungan antar kata dan bagaimana 

kata-kata tersebut disusun sehingga membentuk suatu konstruksi yang lebih besar 

yaitu frasa, klausa dan kalimat. Di dalam sintaksis  terdapat  dua macam kaidah, 

yaitu kaidah struktur frasa atau phrase structure rules (PS rules) dan kaidah 

transformasi atau transformational rules MC Manis. et. al(1987:153) Menurut 

Jackendoff (2007:33) ”In transformational grammar, the 

underlying syntacticstructure (or level) of a sentence. In contrast to surface 

structure (the outward form of a sentence), deep structure is an abstract 

representation that identifies the ways a sentence can be analyzed and 

interpreted.”
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2.1.1 Kategori Sintaksis 

Langkah pertama dalam sintaksis adalah menemukan kategori tiap 

satuannya. Hal persebut serupa dengan pendapat O’Grady (1996 : 183)“The 

identification of categories to which the wordsof languange belongs”. 

Menurut O’Grady ( 1996:183), kategori sintaksis ada dua macam, yaitu 

kategori leksikal (lexical categories) dan kategori non-leksikal (non-lexical 

categories). Kategori leksikal terdiri dari lima jenis, yaitu : 

1. Noun (N)  : car, bird, policy, etc.

2. Verb (V)  : kick, fly, leave, etc.

3. Adjective (Adj) : tall, silent, bad, etc.

4. Preposition (Prep) : near, at, by, etc.

5. Adverb (Adv) : silently, quickly, honestly, etc.

O’Grady (1996:182) mengatakan “These elements, which are often called 

lexical categories, play a very importantrule in the sentence formation” kategori 

leksikal adalah bagian penting dalam proses pembentukan kalimat. 

Kategori non-leksikal juga terdiri dari lima jenis, yaitu: 

 1. Determiner (Det)  : the, a, that, etc.

 2. Qualifier (Q)  : always, seldom, often, etc.

 3. Degree word (D)  : very, so, to, etc.

 4. Auxiliary verb (Aux) : be, do, have, etc.



9 

 5. Conjunction (Conj) : and, but, or, etc.

Jika kita pelajari lebih lanjut, ternyata unsur-unsur fungsional itu hanya 

dapat diisi dengan kategori kata atau frasa tertentu, atau dengan kata lain, tidak 

semua kategori dapat menduduki semua fungsi klausa. 

Berikut ini adalah contoh-contoh setiap kategori. 

1. Noun, yaitu kata yang menamai orang, tempat, atau benda. Hanya 

bisa menduduki fungsi S dan O.

Contoh : Willy kicks the ball 

          S                O           

2. Verb, yaitu kelas kata yang bersifat melakukan kegiatan. Hanya 

bisamenduduki fungsi P. 

Contoh : Willy reads a book. 

         P 

3. Adjective, yaitu jenis kelas kata yang menerangkan kata benda. 

Diletakkan sebelum noun. 

Contoh : Willy is a busy person.

4. Preposition,yaitu kata yang menunjukkan hubungan antara nomina 

dan kata lainnya dalam suatu kalimat. 

Contoh : He runs into the class 
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5. Adverb, yaitu kelas kata yang menerangkan verba, adjektiva, dan 

adverbia lain. 

Contoh : Willy is extremely busy 

6. Determiner, yaitu kata penentu dan penegas sebuah noun. 

Contoh : The headmaster is not here. 

7. Qualifier, yaitu kata yang menerangkan frekuensi dari verb. 

Contoh : They are always playing football everyday. 

8. Degree word, yaitu kata yang menegaskan sebuahadjective.

Contoh : She is very beautiful. 

9. Auxuliary verb, kata kerja pelengkap. 

Contoh : I do love my wife 

10. Conjunction, yaitu kata penghubung. 

Contoh : Rose is young and success. 

2.1.2 Fungsi Sintaksis 

Menurut Croft (1991: 51) ”Syntactic function is a propositional speech act 

that organizes the infromation denoted by the lexical roots for communication and 

thereby conceptualizes it in a certain way.” Fungsi Sintaksis adalah tindak tutur 

proposisional yang mengatur infromasi yang dilambangkan oleh akar leksikal 

untuk komunikasi dan dengan demikian terkonsep dengan cara tertentu. 
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Senada dengan Moravcsik (2006: 96) yang menyatakan bahwa”Syntactic 

function is the syntactic counterpart of semantic modality and semantic 

participant role: it refers to distinctions such as statement and question and 

distinctions such as subject and indirect object, direct object and indirect object, 

and place adverbial and time adverbial.” Fungsi sintaksis adalah mitra sintaksis 

dari modalitas semantik dan bagian peran semantik: mengacu pada perbedaan 

seperti pernyataan dan pertanyaan dan perbedaan seperti subjek dan objek tidak 

langsung, objek langsung dan objek tidak langsung, dan adverbia tempat dan 

adverbia waktu. Dengan mengetahui fungsi dari setiap unsur dalam kalimat, kita 

bisa dengan tepat membentuk sebuah kalimat dengan benar dan menentukan 

klausa dalam sebuah kalimat. 

Analisis kategorial sudah tentu tidak terlepas dari analisis fungsional dan 

bahkan kelanjutan dari analisis fungsional. Sebagai contoh dalam kalimat  

Contoh : John I. Saeed (1997:141) 

The monster was hiding under the bed 

 The monster Was hiding Under the bed 

Fungsi  S P PEL 

Kategori N V Frasa adverbia 

Dilihat dari strukturnya, kalimat tersebut terbentuk oleh noun, verb, dan juga 

adverbialphrase. 
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2.1.3 Konstituen 

Menurut Kridalaksana (2001:118) bahwa konstituen adalah unsur bahasa 

yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Kemudian Gleason 

(1955:132) menyatakan “A constituent is any word or construction (or 

morphemes) which enter into some larger construction”. Sementara itu, Ramelan 

(1992: 112) menyatakan “Constituent is each of parts or morphemes which forms 

the construction larger constituent.”

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konstituen adalah 

unsur atau elemen yang merupakan bagian dari konstruksi yang lebih besar, 

dengan kata lain bahwa unsur tersebut dapat membentuk sebuah konstruksi yang 

lebih besar.  

Berdasarkan kemampuannya untuk dapat di pecah lagi kedalam bentuk 

yang lebih kecil lagi, maka konstituen diklasifikasikan kedalam dua jenis yaitu: 

ultimate constituent dan immediate constituent. 

a. Ultimate Constituent 

Menurut Ramlan (1992:112) bahwa ultimate constituent adalah konstituen 

yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya, kata dis- 

dan agree dari kata disagree. 

b. Immediate Constituent 

Menurut Gleason (1955:132) bahwa “ Immediate constituent is one of two, 

or a few, constituent of which any given construction is directly formed.” Parera 

(1988:47) mengatakan bahwa unsur bawahan langsung merupakan teknik analisis 

secara struktural untuk menemukan satuan-satuan bahasa yang secara beruntun, 



13 

bertahap membentuk satu konstruksi bahasa yang lebih tinggi. Kemudian 

Huddleson menambahkan bahwa immediate constituent adalah satu, dua, atau 

lebih konstituen yang masih dapat dibagi lagi kedalam konstituen yang lebih 

kecil, misalnya  frasa nomina the boss dalam kalimat the boss must have made a 

mistake, frasa nomina the boss dapat dibagi kedalam dua konstituen yaitu the dan 

boss (1984:03). 

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa immediate constituent

adalah satu atau lebih konstituen yang masih dapat dibagi lagi kedalam konstituen 

yang lebih kecil dan secara langsung dapat membentuk sebuah konstruksi. 

2.1.4 Frasa 

Penulis memasukkan frasa dalam bab ini karena beberapa compounding 

berbentuk frasa. Frasa merupakan tataran di dalam sintaksis yang berada di bawah 

tataran klausa. Menurut Miller (2002: 54) ”Phrase is a group of words without a 

verb that form part of a sentence.” Dengan kata lain frasa merupakan kelompok 

kata tanpa kata kerja yang membentuk bagian dari suatu kalimat. Richard, et al. 

(1985: 39) mendefinisikan frasa sebagai berikut ”A phrase is a group of two or 

more words which can be used as a grammatical unit within a sentence.” Lebih 

lanjut, mereka menjelaskan bahwa frasa adalah kelompok yang terdiri atas dua 

atau lebih kata-kata yang biasa digunakan sebagai unit gramatikal dalam sebuah 

kalimat. 

     Jenis-jenis menurut Miller (2002: 17-20) sebagai berikut: 
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2.1.4.1 Frasa Nomina 

Frasa Nomina:”Noun phrase is the words that we have grouped together 

as a noun can all combine with determiners and adjectives to form larger 

phrases”. Frasa nomina adalah kata-kata yang mempunyai kelompok 

sebagai kata benda yang digabungkan dengan determiner dan adjektiva 

untuk membentuk frasa yang lebih besar.

Contoh: 

I buy a new bag. 

Pada a new bag adalah frasa nomina yang merupakan gabungan dari 

determiner a dan adjektiva new, serta nomina bag yang merupakan inti 

atau head pada phrase tersebut. 

2.1.4.2 Frasa Verba 

Frasa Verba: ”Verb phrase is the lexical consisting of verb has yet 

another set of combinatorial properties.” Frasa kata kerja merupakan 

penggabungan kata kerja dengan kategori kata yang lain.

Contoh: 

The catcher dropped the ball. 

Frasa dropped the ball merupakan frasa verba dengan verba drop sebagai 

inti atau head yang digabungkan dengan pronomina the ball.

2.1.4.3 Frasa Preposisi 

Frasa Preposisi:”Prepositional phrase is the class of the words making up 

the minor lexical category of preposition includes such items as near, in, 
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on, before and after.” Frasa preposisi adalah kelas kata yang membentuk 

kategori leksikal preposisi.

Contoh: 

She walked in the park. 

In the park merupakan frasa preposisi yang terdiri atas kata In sebagai 

preposisi sekaligus inti dari frasa, sedangkan the park merupakan frasa 

nomina yang terdiri dari determinator ’the’ dan nomina ’park’.

2.1.4.4 Frasa Adverbia  

Frasa Adverbia: ”Adverbial phrase consist of an adverb and an optional 

specifier.” Frasa adverbia terdiri dari adverb dan specifier.

Contoh: 

He runs very quickly. 

Very sebagai specifier dan quickly sebagai adverbia. 

2.1.4.5 Frasa Adjektiva 

Frasa Adjektiva: ”Adjectival phrase (AP) with an adjective as a head.” 

Frasa adjektiva menjadikan kata adjektiva sebagai kata inti atau head.

Contoh: 

She is very beautiful. 

Frasa adjektiva terdiri atas dua kata, yaitu kata very sebagai specifier dan 

kata beautiful sebagai adjektiva atau inti. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap frasa memiliki 

kata inti yaitu bagian frasa yang pokok, dengan kata lain inti frasa merupakan 

yang diterangkan. 
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2.1.5 Kata 

Kata merupakan satuan terkecil dalam tataran sintaksis, tetapi dalam 

morfologi kata merupakan satuan terbesar. Definisi kata menurut Trask (1999: 

342) ”Word is a linguistic unit typically larger than a morphem but smaller than 

a phrase.” Dengan kata lain, kata adalah satuan linguistik yang lebih besar dari 

morfem tetapi lebih kecil dari frasa. Selanjutnya menurut Lyons (1995: 46) 

”Word may be considered purely as form, whether spoken or written or 

alternatively, as composite expressions, which combine form and meaning.” 

Dengan ungkapan lain, kata dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi baik lisan 

ataupun tulisan yang merupakan gabungan antara bentuk dan arti. 

Melihat dari definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kata 

merupakan unit bahasa yang terdiri dari satu atau lebih morfem yang mempunyai 

makna tersendiri. 

Adapun jenis-jenis kata terdiri atas: 

a. Nomina ( Noun )

Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan benda, nama, atau 

tempat atau kata yang dalam kalimat bisa menjadi subjek atau objek. Menurut 

Trask (1999: 206) pengertian nomina adalah ”Noun is the part of speech which 

includes words like girl, tree and happiness. Traditional grammarians often tried 

to define a noun as the name of a person, place, or thing, but doesn’t work.” 

Pendapat lain yang menerangkan tentang nomina adalah Kroeger (2005: 

33) ”A noun is a word that names a person, place, or thing.” Kelas kata nomina 
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dapat diidentifikasi dengan melihat morfem derivasional yang melekat pada kata 

tersebut tunggal maupun jamak (girl/girls), kepunyaan (her/his). 

Klammer (2000: 67) memberikan beberapa contoh kata yang mempunyai 

kategori kelas kata nomina dalam kalimat: 

- Kayla is a journalist.

Berdasarkan contoh diatas dapat diketahui bahwa dalam kata Kayla 

merupakan kata dengan kategori nomina demikian pula dalam journalist adalah 

kata dengan kategori nomina. 

b. Verba ( Verb )

Menurut Trask (1999: 334) pengertian verba adalah ”Verb is the part of 

speech which includes worlds like go, see, understand, and seem”. Kata kerja atau 

verba adalah kata yang menyatakan pekerjaan atau akrivitas atau kata yang dalam 

kalimat berfungsi sebagai predikat. Kata kerja menyatakan pernyataan tentang 

nomina atau kata benda, menanyakan suatu pertanyaan, atau memberikan 

perintah. Kata kerja bisa menjadi aktif atau pasif dan biasanya dalam bahasa 

Inggris menunjukkan waktu (tense or time of action). Pendapat lain mengenai 

kelas kategori verba seperti dijelaskan Kroeger (2005: 33) ”Verb is a word that 

names an action or event.” 

Klammer (2000: 68) memberikan beberapa contoh kata dengan kategori 

verba dalam kalimat: 

- The baby ate.

- The house remained unlocked over the weekend.
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Berdasarkan contoh di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kalimat kata ate 

merupakan bentuk lampau dari verba eat dan termasuk ke dalam kelas kata kerja. 

Kata remained dalam kalimat merupakan bentuk lampau dari verba remain dan 

termasuk ke dalam kelas kata kerja. 

Kelas kata adjektiva dapat diketahui melalui penambahan sufiks, seperti 

yang dijelaskan Kroeger (2005: 35) ”For example, adjectives can be identified by 

the ability to take comparative and superlative suffixes (big, bigger, biggest; fat, 

fatter, fattest)”. Pendapat lain diungkapkan Klammer (2000: 71) mengenai 

adjektiva adalah ”Adjectives are words that stand for a quality and modify or 

describe nouns, and most adjectives do” dan memberikan beberapa contoh kata 

yang mempunyai kategori kelas kata sifat atau adjektiva: 

- The sun became hot.

- Our cat seems to be afraid.

Berdasarkan contoh kalimat di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kalimat 

pada kata hot dan dalam kalimat pada kata afraid merupakan kata dengan kategori 

kelas kata adjektiva. 

2.2 Semantik  

Menurut Verhar (2004:13) semantik merupakan cabang linguistik yang 

membahas arti atau makna. O’Grady, et al (1997:268) menyatakan bahwa 

“Semantics is the study of meaning in human language,” maksudnya bahwa 

semantik adalah studi atau pembelajaran mengenai makna di dalam bahasa 

manusia. Kemudian Kridalaksana (2001:193) mengatakan bahwa semantik adalah 
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subsistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa. Dengan anggapan 

bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari 

linguistik. Hal yang senada dengan kridalaksana dikemukakan oleh Palmer 

(1976:1) “Semantics is the technical term used to refer to the study of meaning 

and since meaning is part of language, semantics is part of linguistics”  menurut 

pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa semantik merupakan suatu bagian dari 

bahasa, dan semantik itu sendiri merupakan bagian dari linguistik. 

Menurut Rodman dan Fromkin (1983:200) “Semantics is the meaning of 

words and sentences”, maksudnya semantik merupakan makna dari kata dan 

kalimat.Dari semua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan 

studi mengenai makna dalam bahasa manusia yang tentu saja meliputi dua makna, 

yaitu kata dan kalimat. 

2.2.1 Makna  

Objek studi semantik adalah makna dan makna yang dimaksud yaitu 

makna yang terdapat dalam ujaran-ujaran, seperti frasa, klausa, kalimat dan 

wacana, (Chaer, 1990:6). 

Makna mempunyai pengertian yang sangat luas dan sulit untuk 

didefinisikan. Definisi yang ada pada saat ini sangatlah bervariasi dari satu ahli 

bahasa ke ahli bahasa lainnya. Hal ini disebabkan karena tiap ahli bahasa hanya 

membahas makna berdasarkan bidang ilmu yang ditekuninya. Kesulitan lain 

disebabkan karena makna kelihatannya tidak stabil dan tergantung kepada 

pemakai, pendengar, dan konteksnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Palmer 
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(1976:7) bahwa “… meaning do no seem to be stable but to depend upon speaker, 

hearers, and context.” 

Beberapa pengertian dan teori telah dibahas oleh para ahli linguistik 

mengenai apa yang dimaksud dengan makna atau what is meaning? Makna adalah 

maksud si pembicara; pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman 

persepsi/perilaku manusia atau sekelompok manusia. (Kridalaksana, 2001:132). 

Selanjutnya para ahli linguistik selalu membedakan antara makna leksikal 

dengan makna gramatikal. Makna leksikal merupakan makna yang diberikan 

kepada suatu objek oleh si penutur atau makna yang sesuai dengan apa yang 

terdapat dalam kamus. Kridalaksana (2001:133) mengatakan bahwa “makna 

leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan 

lain-lain yang dipunyai unsur-unsur bahasa lepas dari penggunaannya atau 

konteksnya.” Sedangkan makna gramatikal dapat diartikan sebagai hubungan 

yang muncul di antara elemen-elemen linguistik. Kridalaksana (2001:132) 

mengatakan bahwa “makna gramatikal adalah hubungan antara unsur-unsur 

bahasa dalam satuan-satuan yang lebih besar; misalnya hubungan antara kata 

dengan kata lain dalam frasa atau klausa.” 

2.2.2 Jenis Makna 

2.2.2.1 Makna Denotasi  

            Kridalaksana (dalam Pateda, 2001:98) menyatakan bahwa makna denotatif 

adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara 

satuan bahasa dan wujud di luar bahasa yang diterapi satuan bahasa itu secara tepat. 
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Makna denotatif adalah makna polos, makna apa adanya, sifatnya objektif, sedangkan 

makna konotatif adalah aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan 

atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan 

pendengar (pembaca). Misalnya, kata amplop bermakna sampul yang berfungsi 

tempat mengisi surat yang akan disampaikan kepada orang lain. Makna ini adalah 

makna denotasi, tetapi pada kalimat “ Berilah ia amplop agar urusanmu segera 

selesai,” sehingga kata amplop sudah bermakna konotatif, yakni berilah ia uang. 

Chaer (2007:292) menyatakan makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau 

makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Jadi, makna denotatif ini 

sebenarnya sama dengan makna leksikal, sedangkan makna konotatif adalah makna 

lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari 

orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Misalnya, kata kurus 

mempunyai makna denotatif ‘keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran 

yang normal’. Kata kurus berkonotasi netral, artinya, tidak memiliki nilai rasa yang 

mengenakkan, tetapi kata ramping, yang sebenarnya bersinonim dengan kata kurus 

memiliki konotasi positif, nilai rasa yang mengenakkan. Sebaliknya, kata kerempeng 

yang bersinonim dengan kata kurus mempunyai konotasi yang negatif, nilai rasa yang 

tidak mengenakkan.  

          Tarigan (1995:56) menyatakan bahwa denotatif suatu kata merupakan makna-

makna yang bersifat umum, tradisional, dan presedensial. Denotasi-denotasi tersebut 

merupakan hasil penggunaan atau hasil pemakaian kata-kata selama berabad-abad; 

semua itu termuat dalam kamus dan berubah dengan cara yang sangat lambat. 

Sebaliknya, konotatif merupakan responsi-responsi emosional yang sering bersifat 
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perorangan serta timbul dalam kebanyakan kata-kata leksikal pada kebanyakan para 

pemakainya.  

2.2.2.1 Makna Konotasi 

            Makna konotasi suatu kata merupakan segala sesuatu yang kita pikirkan 

apabila kita melihat kata tersebut yang mungkin dan juga mungkin tidak sesuai 

dengan makna sebenarnya. Lehrer (dalam Chaer, 2007 : 152) menyatakan bahwa 

konotasi yang berkaitan dengan nilai rasa kata adalah berkenaan dengan adanya rasa 

senang atau tidak adanya rasa senang pada seseorang apabila mendengar atau 

membaca kata tersebut. Timbulnya rasa senang karena kata tersebut memiliki nilai 

rasa yang menyenangkan (positif), timbulnya rasa tidak senang karena kata tersebut 

memiliki nilai rasa yang tidak menyenangkan (negatif), dan tidak timbulnya perasaan 

apa-apa karena kata tersebut memiliki nilai rasa yang netral.  

Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai “nilai 

rasa” baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa maka dikatakan tidak 

memiliki makna konotasi, tetapi dapat juga disebut berkonotasi netral. Positif atau 

negatifnya nilai rasa sebuah kata sering juga terjadi akibat digunakannya referen kata 

itu sebagai sebuah lambang. Jika digunakan sebagai lambang sesuatu yang positif, 

sehingga ia memiliki nilai rasa yang positif, dan jika digunakan sebagai lambang 

sesuatu yang negatif akan bernilai rasa negatif.  

Parera (2004:99) menyatakan bahwa makna denotatif suatu kata merupakan makna 

yang wajar, yang asli, yang muncul pertama, yang diketahui pada mulanya. Makna 

yang sesuai dengan kenyataannya sedangkan makna konotatif bersifat merangsang 

dan menggugah pancaindra, perasaan, sikap, dan keyakinan dan keperluan tertentu. 

Rangsangan-rangsangan ini dapat bersifat individual dan kolektif. Arah rangsangan 
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pun dapat ke arah positif dan negatif. Klasifikasi rangsangan ini bersifat tumpang 

tindih dan bergantian berdasarkan pengalaman dan asosiasi yang muncul dan hidup 

pada individu dan masyarakat pemakai bahasa dan pemanfaatan makna. Jadi, tidak 

ada konotasi yang baku dan tetap. Ada makna konotasi yang pada suatu saat bersifat 

positif.  

Dari penjelasan mengenai makna denotatif dan konotatif menurut para ahli di atas. 

Peneliti menyimpulkan bahwa makna denotatif adalah makna sebenarnya yang tidak 

mengalami penambahan-penambahan makna lain sedangkan makna konotatif adalah 

makna suatu kata yang berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang yang melakukan 

penambahan-penambahan makna.

2.3 Jenis –Jenis Iklan 

2.3.1 Slogan 

Slogan didefinisikan berbeda-beda. Dalam (http://en.wikipedia.org//slogan), 

slogan didefinisikan sebagai “A memorable phrase used in political or 

commercial context as repetitive expression of an idea or purpose.”. Sebuah frasa 

yang mudah diingat yang biasa digunakan dalam konteks politik ataupun 

komersial sebagai sebuah ekspresi perulangan dari sebuah ide atau tujuan.’ 

Perbedaan slogan politik dan slogan iklan adalah “A political slogan 

generally expresses a goal or aim (Workers of the World, unite!) whereas an adv 

slogan is most often intended as a memorable identifier (the real thing).” 

(http//en.wikipedia.org//advertisingslogan). Sebuah slogan politik biasanya 

mengekspresikan sebah tujuan atau maksud, sedangkan slogan iklan sering 
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dimaksudkan sebagai sebuah pengenal yang mudah diingat. Menurut Rannu 

(1998:2),  

“Slogan is the sentence that distinguishes advertisements from both each 
other and texts. Slogan may be compared with the headline 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 advertisment 
and designed catch the eye of the reader.” 

Slogan adalah kalimat yang membedakan iklan satu dengan yang lain dan 

teks. Slogan dapat dibandingkan dengan headline sebah artikel. Sebuah slogan 

harus singkat, mencolok, mudah diingat dan berbeda dengan iklan-iklan lainnya. 

Slogan biasanya diletakkan di bagian atas iklan dan dirancang untuk menarik 

perhatian pembaca. 

Kesimpulannya, slogan ialah sebuah frasa, kalimat, ataupun ujaran singkat 

yang mudah diingat yang biasa digunakan dalam konteks politik ataupun 

komersial sebagai sebuah ekspresi perulangan dari sebuah ide atau tujuan yang 

sudah dikenal yang dimiliki oleh sebuah kelompok tertentu. Slogan iklan adalah 

sebuah frasa, kalimat, ataupun ujaran singkat yang membedakan iklan satu dengan 

yang lain dan teks lainnya yang digunakan sebagai alat yang paling efektif dalam 

menggambarkan fokus terbaik suatu produk. 

Contoh 9 : 

The Spirit of Marlboro in a low tar cigarette  

Maksud dari bahasa slogan ini adalah walaupun memilki kadar tar yang 

rendah, rokok ini tetap berciri khas Marlboro. Dapat dilihat bahasa yang 

digunakan seminimal mungkin untuk menyampaikan informasi yang banyak. Hal 

lain yang dapat disimpulkan adalah Marlboro merupakan jenis rokok yang 
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memiliki kadar racun atau tar yang tinggi. Melalui iklan ini ingin ditunjukkan 

bahwa dengan kadar racun yang lebih rendah rokok ini tetap mempertahankan 

kualitas Marlboro. 

2.3.1.1 Karakteristik Slogan 

Menurut Foster (2001:2) “The purpose of the strapline (slogan, claim, 

endline, signature, etc.) is to leave the key brand message in the mind of the 

target. It is the sign-off that accompanies the logo.”  Jadi tujuan slogan pada iklan 

adalah untuk menanamkan ingatan tentang suatu brandpada seorang 

konsumen.Untuk mencapai itu ada beberapa karakteristik tentang slogan yang 

harus dipenuhi. 

1. It should be memorable.(Iklan harus mudah diingat) 

2. It should recall the brand name. (Iklan harus menyertakan nama merek) 

3. It should include a key benefit. (Iklan harus menyampaikan manfaatnya) 

4. It should differentiate the brand. (Iklan harus berbeda dari merek lain) 

5. It should impart positive feelings for the brand. (Iklan harus memberikan 

efek positif untuk merek tersebut) 

6. It should reflect the brand's personality. (Iklan harus mencerminkan 

kepribadian merek tersebut) 

7. It should be strategic. (Iklan harus bersifat strategis) 

8. It should be campaignable. (Iklan harus mudah dikampanyekan) 

9. It should be competitive. (Iklan harus kompetitif) 

10. It should be original. (Iklan harus orisinil) 

11. It should be simple. (Iklan harus sederhana) 
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12. It should be neat. (Iklan harus rapi) 

13. It should be believable. (Iklan harus mudah dipercayai) 

14. It should help in ordering the brand. (Iklan harus mudah mencirikan suatu 

merek) 

15. It should not be in current use by others. (Iklan tidak boleh sama ) 

16. It should not be bland, generic or hackneyed. (Iklan  tidak boleh tumpul atau  

rancu) 

17. It should not prompt a sarcastic or negative response. (Iklan  tidak boleh 

kasar atau memancing reaksi negatif) 

18. It should not be pretentious. (Iklan tidak boleh terlalu ambisius) 

19. It should not be negative. (Iklan tidak boleh bersifat negatif) 

20. It should not be corporate waffle. (Iklan tidak boleh menggunakan kata 

perusahaan) 

21. It should not make you say “so what?” or "hah hum". (Iklan tidak boleh 

membuat anda berkata, “hah ?”) 

22. It should not make you say "oh yeah??" (Iklan tidak boleh membuat Anda 

berkata, “Benarkah?”) 

23. It should not be meaningless. (Iklan tidak boleh dangkal) 

24. It should not be complicated or clumsy. (Iklan tidak boleh rumit atau kikuk) 

25. You should like it. (Anda harus menyukainya)  



27 

2.3.2 Headline 

Headline bisa juga disebut judul iklan, biasanya muncul pada iklan yang 

berbentuk teks atau katalog. headline ini memegang peranan penting dalam 

menentukan sukses atau tidaknya sebuah iklan, karena headline bagaikan slogan 

bagi iklan tersebut, yang menjelaskan secara singkat apa yang akan konsumen 

dapatkan dari iklan secara keseluruhan. Dalam headline jugalah perusahaan 

menyampaikan klaim, tawaran atau identitas produknya, Albert Book dan Dennis 

Schick (1997:34) menyatakan “headlines come in all shapes and sizes. most fall 

into one of the following categories : presents news, makes a claim, offers advice, 

inspire curiosity, gives a command, offers a challenge, identifies the product 

through sentence or slogan”. 

2.3.3 Tagline  

Tagline merupakan bagian dari iklan yang bertujuan agar iklan tersebut 

mudah diingat oleh konsumen. Tagline dalam suatu iklan memegang peranan 

penting. Menurut Nuradi dkk. (1996: 56) tagline adalah kalimat singkat sebagai 

penutup teks inti yang menyimpulkan secara singkat tujuan komunikasi suatu 

iklan. Tagline ini merupakan suatu ungkapan pendek berisi pesan yang padat dan 

mudah diingat. Tagline ini bisa disamakan dengan slogan, atau jargon dalam 

iklan. Penggunaan tagline ini adalah untuk memperkuat kemampuan iklan dalam 

mengeksekusi (mencapai sasarannya) yaitu mempengaruhi konsumen untuk 

menggunakan  produk yang diiklankan.   

Menurut  Ismiati,  (2000 : 230)  peran  tagline dalam  sebuah  iklan 

merupakan  sebuah  hal  yang  teramat  penting  untuk  dapat membantu 
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menanamkan  sebuah  produk  yang  diiklankan  ke  dalam  benak konsumen. 

Dengan  adanya  slogan  atau  tagline dalam  sebuah  iklan,  maka  akan sangat 

membantu  masyarakat  untuk  mengingat  merek  dari  produk  yang ditawarkan. 

Jadi,  sebuah  slogan  atau  tagline  merupakan  sederetan  kalimat  atau  ungkapan 

kreatif  yang  mudah  diingat  dan  mampu  mempresentasikan  keseluruhan  pesan 

iklan  dari  produsen  kepada  konsumen,  yang  meliputi  merek  dan  karakter 

produknya,  dalam  rangka  proses  penanaman  konsep  terhadap  produk  secara 

positif  ke dalam benak masyarakat. 


