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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat. Bahasa juga merupakan interaksi antar manusia mengenal tiga 

komponen dalam proses berkomunikasi, yaitu pihak yang berkomunikasi, 

informasi yang diberikan, dan alat yang digunakan dalam komunikasi. Chaer 

(2006: 1) menyatakan bahwa bahasa berupa sistem lambang berupa bunyi, bersifat 

arbiter, digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, 

berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa sebagai alat komunikasi 

dapat berupa bahasa lisan dan tulis. Selain sebagai alat komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari bahasa juga digunakan sebagai alat untuk mempererat 

kebudayaan satu sama lain. Hal senada juga disampaikan Sumarlam (2003:1) 

secara garis besar sarana komunikasi dibedakan menjadi dua macam yaitu 

komunikasi lisan dan komunikasi bahasa tulis. 

Kalimat adalah bagian terkecil atau wacana yang dapat mengungkapkan 

gagasan, pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang secara utuh yang dituangkan 

dalam bentuk kata, frasa, dan klausa. Hal ini sesuai dengan pendapat Markhamah 

(2009 :8) bahwa kalimat merupakan satuan kumpulan kata yang terkecil yang 

mengandung pengertian yang lengkap. Kalimat yang baik minimal terdiri dari dua 

unsur pola kalimat yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Pendapat senada juga 

disampaikan oleh Nasucha dkk (2011: 25) berpendapat bahwa kalimat efektif 

merupakan  kalimat yang minimal terdiri atas S + P yang disusun hendaknya 
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memiliki kelengkapan struktur. Struktur kalimat Bahasa Indonesia yaitu 

SPOK/Pel. 

Pelesapan menurut Sumarlam (2003:23) adalah salah satu jenis kohesi 

gramatikal yang berupa penghilangan atau pelesapan satuan lingual tertentu yang 

telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan 

bahwa pelesapan adalah penghilangan kata, frasa, maupun klausa pada sebuah 

wacana. Pelesapan sebagai wujud keefektifan sebuah kalimat, artinya di dalam 

sebuah kalimat mungkin tidak terdapat pola subjek ataupun pola predikat. Hal 

senada disampaikan oleh Samsuri (1985:278) mengungkapkan bahwa pelesapan 

adalah pengurangan atau penghilangan pemadu-pemadu secara umum. Pelesapan 

merupakan penghilangan salah satu unsur kalimat baik subjek, predikat, maupaun 

objek. Pelesapan juga dapat terjadi pada kalimat di dalam poster dan baliho. 

Iklan merupakan suatu sarana informasi mengenai pemasaran suatu produk 

melalui suatu media, baik media cetak maupun elektronik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Terence A. Shimp (2006: 362) bahwa iklan yang komplit seperti iklan di 

televisi dan majalah, merupakan hasil berbagai upaya gabungan dari bagian atau 

orang-orang yang terlibat dalam periklanan. Contohnya iklan produk sepeda 

motor, iklan kecantikan, iklan produk makanan, yang terdapat pada poster dan 

baliho yang terdapat di suatu wilayah.  

Peneliti memilih poster dan baliho sebagai objek penelitian, karena dalam 

pembuatan frasa, klausa, maupun kalimat pada poster dan baliho memiliki banyak 

variasi pelesapan maupun penambahan agar pembaca tertarik dan mau membaca 

iklan pada poster dan baliho tersebut. Dengan adanya pelesapan-pelesapan bahasa 
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atau kata, maka penelitian ini ditulis untuk meneliti bagian-bagian yang 

dilesapkan dalam pembuatan iklan pada poster dan baliho. Struktur kalimat yang 

digunakan dalam iklan pada poster dan baliho banyak yang mengalami pelesapan. 

Struktur kalimat yang digunakan kadang-kadang menyimpang dari kaidah-kaidah 

yang berlaku, sehingga menimbulkan makna pemahaman yang berbeda bagi 

setiap orang yang membacanya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk 

mendeskripsikan kata, frase, klausa, atau kalimat yang sering dilesapkan dalam 

poster dan baliho dengan mengangkat judul penelitian : “Analisis Kalimat pada 

Poster dan Baliho yang Terdapat Di Wilayah Surakarta: Kajian Pelesapan”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Sebuah penelitian sangat perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan 

masalah dilakukan agar tidak terlalu luas ruang lingkupnya sehingga penelitian 

dilakukan secara sistematik dan terperinci. Adapun masalah dalam penelitian ini 

hanya dibatasai pada pelesapan subjek dan predikat pada poster dan baliho di 

wilayah Surakarta yang terdapat di sepanjang jalan Slamet Riyadi dan di 

sepanjang jalan Adi Sucipto.  

 

C. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini ada 3 masalah yang perlu dicari jawabannya.  

1. Bagaimana pelesapan subyek yang terjadi pada poster dan baliho berdasarkan 

produk tertentu? 
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2. Bagaimana pelesapan predikat yang terjadi pada poster dan baliho berdasarkan 

produk tertentu? 

3. Bagaimana dampak pelesapan subyek dan predikat pada poster dan baliho 

terhadap pemahaman masyarakat?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.  

1. Mendeskripsikan pelesapan subyek yang terjadi pada poster dan baliho 

berdasarkan produk tertentu. 

2. Mendeskripsikan pelesapan predikat yang terjadi pada poster dan baliho 

berdasarkan produk tertentu. 

3. Mendeskripsikan dampak pelesapan subyek dan predikat pada poster dan 

baliho terhadap pemahaman masyarakat.  

 

E. Manfaat Penelitian 

 Suatu penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat. Adapun 

manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teorites dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memperluas  wawasan ilmu 

dan khasanah bahasa kepada pembaca. Agar menjadi wacana keilmuwan bagi 

setiap orang sehingga dapat lebih mengetahui tentang bahasa pada umumnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang  

struktur kalimat dan  pelesapan subjek dan predikat khususnya yang 

terdapat dalam iklan poster dan baliho. 

b. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya 

dapat mengetahui bagaimana makna yang terdapat pada iklan poster dan 

baliho setelah dilakukan pelesapan  subjek dan predikat. 

c. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang akan 

mengadakan penelitian penggunaan subjek dan predikat pada iklan poster 

dan baliho. 

 


