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ABSTRAK 
         Iklan otomotif dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dengan 
bahasa yang singkat, padat, lugas, menarik, dan sederhana. Keberagaman bahasa 
iklan otomotif dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang dilesapkan fungsi 
kalimatnya, dibalik susunan kalimatnya, penggunaan kata dasar, serta 
pemanfaatan bahasa asing. Selain itu, iklan otomotif menampilkan kalimat khas 
yang menjadi identitas produk otomotif. Keberagaman bahasa iklan otomotiflah 
yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini (1) 
mengidentifikasi pola kalimat, (2) mengungkapkan isi pesan, dan (3) 
mendeskripsikan fungsi pengungkapan pada iklan otomotif di surat kabar Solopos 
edisi Desember 2011. Penelitian ini dikembangkan dengan metode kualitatif yang 
bersifat deskripstif. Data yang dianalisis sebanyak 25 iklan otomotif. Teknik 
penyediaan datanya menggunakan metode sampel bertujuan dilanjutkan metode 
simak dan metode catat. Penelitian ini menggunakan teknik ganti dan teknik ubah 
ujud. Untuk mengidentifikasi pola kalimat menggunakan metode padan 
referensial dengan daya pilah pembeda referen berupa fungsi-fungsi kalimat. 
Selanjutnya, dalam mengungkapkan isi pesan menggunakan metode padan 
referensial, sedangkan untuk mendeskripsikan fungsi pengungkapan 
menggunakan metode agih dengan teknik dasar Bagi Unsur Langsung (BUL). 
Teknik lanjutannya menggunakan teknik lesap dan teknik perluas. Hasil penelitian 
menunjukkan iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi Desember 2011 memiliki 
36 pola kalimat dari 132 jumlah seluruh kalimat yang dianalisis. Kuantitas 
munculnya pola kalimat adalah pola SP 16 kalimat, (S)POK 14 kalimat, SPK 13 
kalimat, (S)(P)Pel. 11 kalimat, (S)P 8 kalimat, sedangkan 31 pola lainnya 
memiliki kuantitas muncul di bawah 8 kali. Berdasarkan hasil penelitian, isi pesan 
iklan otomotif berisi (1)  promosi produk otomotif, (2)  informasi hadiah, (3) 
informasi uang muka atau harga barang, (4) tipe-tipe produk otomotif, (5) 
kejuaraan otomotif, (6) promosi program otomotif, (7) informasi diskon, (8) 
ucapan hari Natal dan tahun baru, dan (9) fasilitas otomotif. Lima macam fungsi 
pengungkapan yang terkandung dalam iklan otomotif, yaitu (1) fungsi 
instrumental, (2) fungsi regulasi, (3) fungsi pemerian, (4) fungsi interaksi, dan (5) 
fungsi perorangan. Integrasi ketiga permasalahan dalam penelitian ini adalah iklan 
otomotif merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
dalam iklan otomotif mengandung beragam kalimat sehingga ditemukan adanya 
variasi pola kalimat. Selain itu, terdapat beragam pesan dan ungkapan yang 
terkandung dalam iklan otomotif.  
 
Kata kunci: pola kalimat, isi pesan, dan fungsi pengungkapan. 



PENDAHULUAN 
Iklan merupakan sebuah model komunikasi yang khas. Salah satu 

kekhasannya, yaitu mengkomunikasikan pesan dengan menggunakan bahasa yang 
seminimal mungkin. Penggunaan bahasa tersebut sangat beragam mulai dari 
penggunaan bahasa yang padat, disingkat, dilesapkan fungsi kalimatnya, dibalik 
susunan kalimatnya, penggunaan kata dasar sampai pemanfaatan bahasa asing. 
Iklan biasa digunakan oleh orang-orang yang kreatif untuk mengekspresikan 
gagasan, ide, atau sebagai sarana persuasif. Informasi yang beraneka ragam itu 
dikemas sedemikian rupa agar terkesan ramah dan mudah diingat oleh khalayak 
umum.  

Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat, iklan di media elektronik 
ataupun media cetak memiliki peran yang penting dalam penyampaian informasi. 
Media cetak mempunyai kelebihan daripada media elektronik, yaitu informasi 
yang dimuat lebih tahan lama, dapat dibaca berulang-ulang sesuai dengan 
kebutuhan, dan cara penyimpanannya mudah dan praktis. Salah satu contoh media 
cetak adalah surat kabar. Surat kabar memuat berbagai informasi yang disuguhkan 
kepada khalayak umum, misalnya pada bagian kolom iklan. Iklan dalam surat 
kabar terdiri atas banyak jenis iklan antara lain: iklan otomotif, iklan lowongan 
pekerjaan, iklan niaga, iklan pendidikan, iklan radio, iklan produk makanan atau 
minuman, iklan ucapan selamat atau duka cita, iklan kesehatan, iklan layanan 
pengobatan alternatif, iklan pariwisata, iklan politik, iklan olahraga, iklan hiburan, 
dan berbagai iklan lainnya.   

Dari sekian banyak iklan yang terdapat di surat kabar, yang menarik 
perhatian penulis adalah iklan otomotif. Iklan tersebut dimuat dengan maksud 
memberikan informasi mengenai produk alat-alat transportasi. Alasan lain 
memilih iklan otomotif sebagai bahan kajian karena dalam iklan otomotif 
ditampilkan kalimat-kalimat yang beraneka ragam dan isi pesan yang beraneka 
ragam pula. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kalimat pengisi iklan yang 
memiliki pola-pola yang berbeda serta memuat pesan dan beragam ungkapan. 
Penggunaan kalimat yang khas dan menarik menjadi identitas produk otomotif 
yang bersangkutan.  

Terkait dengan pernyataan di atas, maka ada tiga permasalahan dalam 
penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana pola kalimat pada iklan otomotif di surat kabar 
Solopos edisi Desember 2011? (2) Apa saja isi pesan pada iklan otomotif di surat 
kabar Solopos edisi Desember 2011? (3) Bagaimana fungsi pengungkapan pada 
iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi Desember 2011? Tujuan penelitian ini, 
yaitu (1) mengidentifikasi pola kalimat pada iklan otomotif di surat kabar Solopos 
edisi Desember 2011, (2) mengungkapkan isi pesan pada iklan otomotif di surat 
kabar Solopos edisi Desember 2011, (3) mendeskripsikan fungsi pengungkapan 
pada iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi Desember 2011. Manfaat 
penelitian ini ada dua, yakni secara teoretis dan praktis. Secara teoretis penelitian 
ini berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam berbahasa bidang 
Sintaksis karena dengan menganalisis iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi 
Desember 2011, maka akan diketahui bagaimana pola kalimat, isi pesan, dan 
fungsi pengungkapan yang terkandung dalam iklan. Secara praktis bagi peneliti 
lain dapat menambah bahan pertimbangan tentang ilmu bahasa, khususnya kajian 



Sintaksis, sedangkan bagi pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahan kajian 
mengenai pola kalimat, isi pesan, dan fungsi pengungkapan yang memanfaatkan 
media iklan di surat kabar. 

Berkaitan dengan permasalahan yang pertama mengenai pola kalimat, 
Ramlan (dalam Prabawa: 92) mendefinisikan kalimat sebagai satuan gramatik 
yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun dan naik. 
Lebih lanjut dinyatakan bahwa sesungguhnya yang menentukan satuan kalimat 
bukan banyaknya kata yang menjadi unsurnya melainkan intonasinya. 

“Markhamah (2009: 81-82) menyatakan bahwa analisis kalimat 
berdasarkan fungsi unsur-unsur kalimat adalah kegiatan 
mengidentifikasikan unsur-unsur suatu kalimat dalam menduduki suatu 
fungsi dari kalimat yang bersangkutan. Fungsi merupakan suatu tempat 
kosong yang diisi oleh bentuk tertentu yang disebut kategori dan diisi oleh 
makna tertentu yang disebut peran. Dalam teori bahasa (linguistik) dikenal 
beberapa macam fungsi, yakni Subjek, Predikat, Objek, Pelengkap, dan 
Keterangan (S, P, O, Pel., dan K). Analisis kalimat atas fungsi unsur-
unsurnya berarti menganalisis apakah suatu unsur dalam suatu kalimat 
berfungsi sebagai Subjek, Predikat, Objek, Pelengkap, ataukah sebagai 
Keterangan. Belum tentu semua fungsi ada dalam satu kalimat”. 

Iklan otomotif mengandung beragam pesan yang ingin disampaikan kepada 
khalayak. Penyampaian pesan tersebut tidak dilakukan secara langsung atau tatap 
muka tetapi dengan melibatkan fungsi-fungsi bahasa sebagai pembangun iklan.  
Penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu kepada 
pembaca atau khalayak menimbulkan suatu pesan. Pesan adalah perintah, nasihat, 
permintaan, amanat yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Dalam 
menawarkan produk otomotif, produsen memanfaatkan media massa cetak berupa 
iklan di surat kabar sebagai salah satu sarana komunikasi antara pihak produsen 
dengan konsumen. Terkait pernyataan tersebut, Komunikasi (communication) 
adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain baik secara 
lisan maupun tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 585) 
komunikasi adalah pengirim dan penerima pesan antara dua orang atau lebih 
sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.  

Selain mengandung pola kalimat dan isi pesan yang beragam, iklan 
otomotif terdapat ungkapan yang unik dan khas. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (2007: 1246) ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang 
menyatakan makna khusus (makna unsur-unsurnya yang sering kali menjadi 
kabur). Sementara itu, Kridalaksana (2001: 32) menyatakan bahwa ungkapan atau 
idiom adalah kontruksi dari unsur-unsur yang saling memilih, masing-masing 
anggota mempunyai makna yang ada hanya karena bersamaan yang lain atau 
kontruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggotanya. 
Ditemukannya beragam ungkapan tersebut menimbulkan berbagai fungsi 
ungkapan, seperti yang diungkapkan MAK Haliday (dalam Sumarlam, 2008: 1-3) 
mengemukakan tujuh fungsi bahasa antara lain: (1) fungsi instrumental (the 
instrumental function), (2) fungsi regulasi (the regulatory function), (3) fungsi 
pemerian representasi (the representational function), (4) fungsi interaksi (the 
interactional function), (5) fungsi perseorangan (the personal function), (6) fungsi 



heuristik (the heuristic function), dan (7) fungsi imajinatif (the imaginative 
function). 

 Penelitian ini salah satunya menganalisis mengenai pola kalimat pada 
iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi Desember 2011, seperti penelitian yang 
dilakukan Pratiwi (2006) berjudul “Kajian Pemakaian Bahasa Iklan dalam 
Majalah Wanita Edisi April 2006”. Penelitian Pratiwi memiliki persamaan dengan 
penelitian ini, yakni sama-sama menganalisis pola kalimat. Perbedaannya terdapat 
pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Pratiwi bertujuan (1) 
mendeskripsikan pola kalimat pada iklan di majalah wanita, (2) menganalisis 
pemakaian diksi pada iklan di majalah wanita, (3) mengungkapkan wujud campur 
kode pada iklan di majalah wanita. Hasil penelitian, yakni pola kalimat yang ada 
pada iklan majalah wanita antara lain: SP, SPO, SPOK, SPK, SKP, dan KSPO. 
Pola kalimat yang sering muncul adalah kalimat tunggal yang berpola SPOK. 
Adapun penelitian ini menemukan 36 pola kalimat pada iklan otomotif di surat 
kabar Solopos edisi Desember 2011 antara lain: SP, (S)POK, SPK, (S)(P)Pel, 
(S)P, sedangkan pola kalimat yang sering muncul adalah pola SP.  

  
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pola kalimat, isi 
pesan, dan fungsi pengungkapan pada iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi 
Desember 2011. Jadi, pelaksanaan penelitian ini tidak terikat tempat karena objek 
penelitian berupa iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi Desember 2011. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2011 s.d. Juni 2012. Penelitian 
ini berjenis kualitatif bersifat deskripstif, yang artinya bahwa data yang dianalisis 
dan dihasilkan berupa kata-kata, bukan angka-angka. Subjek penelitian ini adalah 
iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi Desember 2011. Adapun objek 
penelitian berupa tulisan pengisi iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi 
Desember 2011. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu 
keperluan (Arikunto, 2006: 118). Data dalam penelitian ini berupa kalimat pengisi 
iklan otomotif pada surat kabar Solopos edisi Desember 2011. Sumber data adalah 
subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2006: 129). Sumber data dalam 
penelitian ini adalah sumber data tertulis. Sumber data tersebut berupa iklan 
otomotif. Iklan otomotif yang digunakan dalam penelitian sebanyak 25 iklan 
otomotif pada surat kabar Solopos edisi Desember 2011. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa teknik sampel bertujuan 
(purposive sample) kemudian dilanjutkan dengan teknik simak dan teknik catat. 
Langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu penulis melakukan pengumpulan 
data berupa iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi Desember 2011. 
Berdasarkan pengisi kolom iklan otomotif berbentuk display dalam surat kabar 
Solopos bulan Desember 2011 ditemukan 102 iklan otomotif. Namun, penulis 
hanya mengambil 24,5 % dari jumlah iklan yang ada, yakni sebanyak 25 iklan 
otomotif. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan agar lebih efektif dan efisien. 
Selanjutnya, penulis melakukan penyimakan terhadap data yang telah 
dikumpulkan kemudian didokumentasikan dengan cara mencatat dan mengkliping 
data-data yang sudah terkumpul. Selanjutnya, data dianalisis sesuai rumusan 



masalah mengenai pola kalimat, isi pesan, dan fungsi pengungkapan yang 
terkandung dalam data tersebut. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan jenis trianggulasi teori. 
Patton (dalam Moleong, 2009: 331) mengungkapkan bahwa hal itu dapat 
dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (rival explanation). 
Jadi, validitas data dengan trianggulasi teori pada penelitian ini, yaitu data yang 
berupa tulisan pengisi iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi Desember 2011 
dikaji dengan teori pola kalimat, isi pesan, dan fungsi pengungkapan. Penelitian 
ini menggunakan metode padan dan metode agih. Metode padan adalah metode 
yang alat penentunya diluar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa 
(langue) yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 13). Metode agih adalah metode 
yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri 
(Sudaryanto, 1993: 15).  Data yang terkumpul diparafrasa (teknik ubah ujud) 
terlebih dahulu sehingga diketahui bentuk kalimat utuh. Data yang mengandung 
kosakata bahasa asing menggunakan (teknik ganti), yakni berupa penggantian 
unsur satuan lingual data.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Surat kabar Solopos diterbitkan oleh PT. Aksara Solopos dengan surat ijin: 
SK Menpen No. 315/SK/MENPEN/SIUPP/12 Agustus 1997. Surat kabar tersebut 
beralamat di Griya Solopos Jl. Adi Sucipto No. 190, Solo, 57145. Salah satu 
pengisi tulisan surat kabar Solopos adalah iklan otomotif. Iklan otomotif 
merupakan kalimat yang tidak utuh. Hal ini disebabkan terjadinya pelesapan-
pelesapan satu atau lebih unsur kalimatnya, misalnya iklan otomotif yang memuat 
berbagai produk otomotif sering melesapkan fungsi Subjek (nama produk) dan 
Predikat (beralamat), sedangkan fungsi yang dieksplisitkan, yakni fungsi 
Keterangan (keterangan tempat). Menurut bentuknya iklan otomotif termasuk 
dalam golongan iklan display, yakni iklan yang memamerkan atau menunjukkan 
sesuatu yang diiklankan. Ukuran iklan display lebih besar daripada iklan baris 
bahkan hingga satu halaman penuh. Ukuran kolom iklan display biasanya 210 
milimeter x 275 milimeter. 

Penelitian ini memuat data-data yang berupa iklan otomotif. Pembahasan 
mengenai pola kalimat, yaitu data awal diparafrasa sehingga menjadi kalimat utuh 
dan dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Akan tetapi, perlu diingat hasil 
parafrasa tidak selalu sama, masing-masing peneliti bisa berbeda sesuai dengan 
kemampuan memparafrasa suatu teks. Iklan otomotif terdiri atas lebih dari satu 
kalimat pengisi iklan. Data yang dikumpulkan, yaitu 25 iklan otomotif yang 
terdapat dalam surat kabar Solopos edisi Desember 2011. Setiap iklan mempunyai 
kalimat yang berbeda. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pola kalimat 
difokuskan pada setiap data iklan yang dikumpulkan. Selanjutnya, akan dianalisis 
pola kalimat yang terindentifikasi. 

Berikut pembahasan mengenai pola kalimat pada iklan otomotif di surat 
kabar Solopos edisi Desember 2011. 
(1)   DAYNOTA EDITION SPIN 125                                                         

MAKIN STYLISH MAKIN SPORTY                                                   
Tampil trendy ke sekolah                                                                     



CUKUP BAYAR 375rb DP dan Angsuran                                                  
PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES                                                    
(Solopos, 4 Desember 2011) 

Berdasarkan tuturan di atas, pengisi tulisan data (1) ditemukan empat 
kalimat. Data tersebut mengandung pemadatan kalimat. Setelah dilakukan 
parafrasa akan menjadi kalimat sebagai berikut. 
(1a)   Daynota Edition SPIN 125 makin stylish (Daynota Edition SPIN 125) 

makin sporty(.)                                                                                        
(Anda) siap tampil trendi ke sekolah(.)                                                     
(Anda) cukup bayar uang muka dan angsuran Rp 375.000,00(.)            
(Daynota Edition SPIN 125) (diproduksi) PT. Suzuki Indomobil Sales(.) 

Pola yang teridentifikasi, yaitu SP(S)P, (S)PPel.K, (S)PPel., dan (S)(P)Pel. 
Berdasarkan pola kalimat tersebut ditemukan kalimat yang memiliki pola yang 
sama berupa wujud kalimat dasar pada (K1), sedangkan kalimat lainnya terjadi 
pelesapan fungsi S. Pada (K2)-(K-4) fungsi S dilesapkan diisi kata ganti orang 
kedua tunggal Anda dan nama produk Daynota Edition Spin 125 pada (K4), 
seperti analisis data berikut.  
(1b)   Daynota Edition... makin stylish (Daynota...) makin sporty (K1)   
                          S                     P                 (S)                    P                    
          (Anda) tampil trendi ke sekolah(.) (K2) 
             (S)         P        Pel.       K 
          (Anda) cukup bayar uang muka dan angsuran....(K3)  
             (S)             P                                Pel. 
          (Daynota Edition Soin 125) (diproduksi) PT. Suzuki....(K4)  
                           (S)                                (P)                Pel.        

                                                                                                                                                       
 (2)   SPACY Helm-in  skuter matik elegan ekstra lega                                               

Open a new life                                                                                         
Honda Spacy hadir dalam 2 tipe, Cash Wheel & Spoke Wheel.Serta 
beragam pilihan warna untuk memenuhi selera dan kebutuhanmu.                                              
PT.Astra Honda Motor                                                                                      
(Solopos, 12 Desember 2011) 

Berdasarkan tuturan di atas, pengisi tulisan data (2) ditemukan lima 
kalimat. Data tersebut menemukan pemanfaatan kosakata bahasa asing, yakni 
open a new life. Setelah dilakukan subtitusi dan parafrasa, maka akan menjadi 
kalimat sebagai berikut. 
(2a)  Spacy Helm-in (merupakan) skuter matik elegan ekstra lega(.)             

(Anda) (mem)buka hidup yang baru(.)                                                                
Honda Spacy hadir dalam (dua) tipe, (yaitu) pelek bintang & pelek  jari-
jari(.)                                                                                                            
(Spacy Helm-in) (menyediakan) beragam pilihan warna untuk memenuhi 
selera dan kebutuhanmu.                                                                          
(Spacy Helm-in) (diproduksi) PT.Astra Honda Motor(.) 

Pola yang teridentifikasi, yaitu SP, (S)PPel., SPK, (S)(P)OK, dan 
(S)(P)Pel. Berdasarkan pola tersebut menunjukkan kelima kalimat memiliki pola 
kalimat yang berbeda. Wujud kalimat utuh pada (K1) dan (K3) berupa pola SP 



dan SPK. Pada kalimat lainnya selalu melesapkan fungsi S, yaitu (K2) diisi kata 
ganti orang kedua tunggal Anda, sedangkan pada (K4) dan (K5) diisi nama 
produk Honda Spacy, seperti analisis data berikut. 
(2b)  Spacy Helm-in (merupakan) skuter matik elegan ekstra...(K1) 
                 S                                    P   
         (Anda) (mem)buka hidup yang baru(.) 
            (S)             P                      Pel. 
         Honda Spacy hadir dalam (dua) tipe, (yaitu:) pelek...(K3)  
                  S             P                         K 
         (Honda Spacy) (menyediakan) beragam pilihan... untuk...(K4) 
                  (S)                   (P)                     O                        K 
         (Honda Spacy) (diproduksi) PT.Astra Honda Motor(.) (K5) 
                  (S)                    (P)                   Pel. 
 
(3)   SUPRA X 125 RAJANYA MOTOR BEBEK                                                          

•  Tangki BBM Ekstra Besar 5,6 ltr                                                                     
•  Honda Variable Ignition (HVIC)                                                                     
•  Pengaman Kunci Kontak Bermagnet                                                            
•  Desain Lampu Belakang Modern                                                            
HONDA One Heart.                                                                                 
(Solopos, 19 Desember 2011) 

Berdasarkan tuturan di atas, pengisi tulisan data (3) ditemukan tiga 
kalimat. Data ini memiliki jumlah kalimat lebih sedikit daripada data yang lain. 
Setelah dilakukan parafrasa ditemukan kalimat berikut. 
(3a)   Supra X 125 (adalah) rajanya motor bebek(.)                                          

(Keunggulan Supra X 125) (antara lain:) tangki B(ahan) Bakar M(inyak) 
lebih besar 5,6 liter(,) jenis pengapian variable(,) pengaman kunci kontak 
bermagnet(,) (dan) desain lampu belakang modern(.)                                                                  
(Supra X 125) (diproduksi) Honda Satu Hati. 

Pola kalimat yang teridentifikasi, yaitu SP, (S)P,  dan (S)(P)Pel. 
Berdasarkan pola kalimat tersebut ditemukan wujud kalimat dasar pada (K1) 
fungsi S diisi nama produk Supra X 125 dan fungsi P berupa frasa nomina yang 
didampingi kata adalah, sedangkan pada (K2) merupakan wujud kalimat dasar 
tetapi terjadi pelesapan fungsi S. Adapun pada (K3) menunjukkan fungsi Pel. 
memiliki ketegaran lebih tinggi dari fungsi S dan P, seperti analisis data berikut.  
(3b)  Supra X 125 (adalah) rajanya motor bebek(.) (K1) 

                S                         P 
                  (Keunggulan Supra X 125) (antara lain:) tangki B(ahan)...(K2) 
                          (S)                                        P    
                  (Supra X 125) (diproduksi) Honda Satu Hati. (K3) 
                          (S)                   (P)               Pel. 

 
(4)    Matik Baru Paling Irit yang lain.........end                                                      

AYO BURUAN...! Harga Inden 12.490.000                                               
REKOR MURI MATIC PALING IRIT 79,6 km/ltr                                        
Nex tersedia dalam 6 pilihan warna                                                              



PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES                                                               
Head Office Regional Jateng & DIY: Jl. Jend. Sudirman 303 
Semarangwww.suzuki.co.idf  suzukimotorindonesia                              
(Solopos, 20 Desember 2011) 

Berdasarkan tuturan di atas, pengisi tulisan data (4) ditemukan enam 
kalimat. Setelah data diparafrasa akan ditemukan kalimat utuhnya sebagai berikut. 
(4a)   (Nex) (adalah) matik baru paling irit yang lain ketinggalan(.)                         

Ayo buruan, (Anda) (beli) (dengan) harga pemesanan Rp12.490.000,00(.)                                 
(Nex) (meraih) (penghargaan) Rekor Muri “MATIC PALING IRIT 79,6 
km/liter”(.)                                                                                                    
Nex tersedia dalam (enam) pilihan warna(.)                                                           
(Nex) (diproduksi) PT. Suzuki Indomobil Sales(.)                                          
Kepala kantor wilayah Jawa Tengah & D(aerah) I(stimewa) Y(ogyakarta) 
(beralamat) (di) Jl. Jend(ral) Sudirman (No.) 303 Semarang, (website:) 
www.suzuki.co.id (atau) f(acebook:) suzukimotorindonesia(.)  

Pola kalimat yang teridentifikasi, yaitu (S)P, K(S)(P)K, (S)(P)O, SPK, 
(S)(P)Pel., dan S(P)K. Berdasarkan pola tersebut menemukan fungsi K yang 
menguatkan kalimat terletak di awal dan akhir kalimat pada (K2), sedangkan pada 
(K1) merupakan wujud kalimat dasar yang melesapkan fungsi S diisi nama 
produk (Nex). Adapun pada (K3), (K5), dan (K6) sama-sama melesapkan fungsi 
P. Hal itu menunjukkan fungsi P memiliki ketegaran yang lebih rendah, 
sedangkan pada (K4) merupakan wujud kalimat utuh pola SPK, seperti analisis 
berikut. 
(4b)   (Nex) (adalah) matik baru paling irit yang lain ketinggalan (K1) 
            (S)                       P 
          Ayo buruan, (Anda) (beli) (dengan) harga pemesanan....(K2) 
                K               (S)      (P)                      K 
          (Nex) (meraih) (penghargaan) Rekor Muri “MATIC....(K3) 
            (S)        (P)                       O 
          Nex tersedia dalam (enam) pilihan warna(.) (K4) 
          S         P                     K 
          (Nex) (diproduksi) PT. Suzuki Indomobil Sales(.) (K5)  
          (S)            (P)                   Pel. 
          Kepala kantor wilayah... (beralamat) (di) Jl. Jend(ral)...(K6) 
                             S                          (P)                   K 
  
(5) MILIKI SUZUKI, KELUARGA HEPI BIKIN YANG LAIN IRI! 

Menangkan SUZUKI APV, serta voucher McDonald’s! Bonus Frend Fries 
bagi pemilik Suzuki. 
*) hadiah bagi 10 pemenang voucher @ Rp 1.000.000 & 50 pemenang 
voucher layanan McDelivery 14045 dengan minimum pemesananRp 
100.000 
**) promo ini berlaku untuk wilayah Solo. 
Hubungi Dealer Resmi Suzuki (0271) 718595, 713885, 632419, 8821236, 
(0272) 327088, (0276) 330946 
(Solopos, 15 Desember 2011) 



 
Berdasarkan tuturan di atas, pengisi tulisan data (5) ditemukan lima 

kalimat. Setelah diparafrasa akan ditemukan kalimat sebagai berikut. 
(5a)  (Anda) miliki Suzuki (sehingga) keluarga senang bikin yang lain   iri(.)  
         (Anda) menangkan Suzuki APV, voucher McDonald’s(,) (dan) bonus 

kentang goreng  bagi pemilik Suzuki.  
          (Anda) (dapatkan) hadiah bagi sepuluh pemenang voucher @ Rp 1.000.000 

& lima puluh pemenang voucher layanan McDelivery 14045 dengan 
minimum pemesanan Rp 100.00(.)  

 Promo ini berlaku untuk wilayah Solo.  
          (Anda) (dapat) (meng)hubungi dealer resmi Suzuki (di) (nomor telp.)   

(0271) 718595, 713885, 632419, 8821236, (0272) 327088, (0276) 330946(.) 
Pola kalimat yang teridentifikasi, yaitu (S)POK, (S)POK, (S)POK, SPK, 

dan (S)(P)OK. Berdasarkan pola tersebut ditemukan tiga kalimat mempunyai pola 
yang sama, yakni pola (S)POK pada (K1)-(K3). Hal ini menunjukkan bahwa 
kelompok kalimat tersebut mengalami pelesapan fungsi yang sama, yakni fungsi 
S diisi kata ganti orang kedua tunggal Anda. Adapun pada (K4) merupakan wujud 
kalimat utuh, sedangkan (K5) terjadi pelesepan fungsi S dan P, seperti analisis 
data berikut.  
(5b)   (Anda) miliki Suzuki (sehingga) keluarga senang.....(K1) 
            (S)        P          O                        K 
          (Anda) menangkan Suzuki APV, voucher... bagi pemilik.... (K2)  
    (S)           P                        O                                  K        
          (Anda) (dapatkan) hadiah bagi sepuluh... dengan minimum....(K3) 
    (S)           P              O                     K      

                               __________    ______________ 
                              K1                 K2 
          Promo ini berlaku untuk wilayah Solo. (K4) 
       S              P               K 
          (Anda) (dapat) (meng)hubungi dealer resmi Suzuki (di) (no...(K5) 
             (S)                     (P)                         O                            K                                                          

Berdasarkan hasil analisis pola kalimat pada 25 iklan otomotif, maka  
ditemukan 36 pola kalimat dari 132 jumlah seluruh kalimat yang dianalisis. Pola-
pola tersebut antara lain: SP 16 kalimat, (S)POK 14 kalimat, SPK 13 kalimat, 
(S)(P)Pel 11 kalimat, (S)P 8 kalimat, sedangkan 31 pola lainnya memiliki 
kuantitas muncul di bawah 8 kali. Fungsi kalimat yang paling dominan dilesapkan 
adalah fungsi Subjek (S), yaitu 80 kalimat dan pola SP memiliki jumlah pola 
kalimat terbanyak, yakni 16 kalimat. 

Dari hasil parafrasa pada 25 iklan otomotif dapat dikelompokkan sembilan 
isi pesan yang terkandung dalam iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi 
Desember 2011. Berikut penjelasan analisis mengenai isi pesan.  
(1) Promosi produk otomotif 

(a) Daynota Edition SPIN 125 makin stylish (Daynota Edition SPIN 125) 
makin sporty(.) (Daynota Edition SPIN 125) (diproduksi) PT. Suzuki 
Indomobil   Sales(.) 



(b) Karimun Estilo (adalah) sahabat selamanya(.)                                  
(Anda) hubungi dealer resmi Suzuki, (di) (nomor telp.) (0271) 
718595,713885, 632419, 8821236, (0272) 327088(.) 

(c) APV (adalah) kepercayaan keluarga kebanggaan Indonesia(.) (Anda) 
(dapat) (meng)hubungi dealer resmi Suzuki, (di) (nomor  telp.) (0271) 
718595, 713885, 632419, 8821236, (0272) 327088(.) 

(d) Aku Vario(.) 
Bagaimana pilihan Anda? 
(Vario) (diproduksi) PT. Astra Honda Motor(.) 

(2) Informasi hadiah 
(e) (Grand Livina) (memberikan) gratis DVD(,) talang air(,) (dan) kaca film 

v-kool(.) 
(f) (Anda) (dapatkan) hadiah bagi sepuluh pemenang voucher @ Rp 

1.000.000 & lima puluh pemenang voucher layanan McDelivery 14045 
dengan minimum pemesanan Rp 100.00(.) 

(g) Khusus pembelian Honda Blade baru (mendapatkan) hadiah langsung 
jaket keren, uang muka ringan, (dan) cicilan murah Khusus pembelian 
Honda Absolute Revo dan Revo Fit (mendapatkan) uang muka ringan & 
cicilan murah (.) 

(h) (Anda) (nikmati) beragam hadiah langsung, (yaitu) Yamaha lexam, 
blackberry, lemari es, LCD, TV, HP, voucher belanja, (dan) sovenir(.) 

(3) Informasi uang muka atau harga barang 
(i)   (Anda) (beli) (dengan) harga pasar Rp 173.000.000,00 (.) 
(j)   (Anda) cukup bayar uang muka dan angsuran  375.000,00(.) 
(k)   Uang muka mulai 5 juta-an(.) 
(l)   Ayo buruan, (Anda) (beli) (dengan) harga pemesanan  

Rp12.490.000,00(.) 
(m) (Anda) nikmati kemudahan uang muka mulai dari Rp 22   juta-an(.) 
(n)   (Nissan Juke) (menawarkan) uang muka Rp 34.000.000,00 (dan) harga 

pasar Rp 246.800.000,00(.) 
(4) Tipe-tipe produk otomotif 

(o)   Honda Spacy hadir dalam (dua) tipe, (yaitu) pelek bintang & pelek jari-
jari(.) 

(p) (Produk Honda) (antara lain:) CBR 250R(,) CBR 150 R(,) PCX(,) 
SUPRAX125(,) (dan) SPACY(.) 

(q) Satria F 150 tersedia dalam empat pilihan warna, (yaitu:)  putih, abu-
abu biru, (dan) merah(.) 

(r) (Produk Vario) (antara lain:) Vario Absolute Matic(,) Vario CBS 
Techno(,) Vario Techno(.) 

(5) Kejuaraan otomotif 
(s) Otomotif Award 2011 diberikan kepada Nissan March dari tabloid 

otomotif. 
(t) (Nex) (meraih) (penghargaan) Rekor Muri “MATIC PALING IRIT 79,6 

km/liter”(.) 
(u) Grand Livina (men)juara(i) M(ulti) (P)urpose (V)ahicle (selama) (lima) 

tahun   berturut-turut(.)  



(Kejuaraan Grand Livina) (yaitu:) The Best Small MPV 2009(,) The Full 
Efficiency 2009(,) (dan) Best Compact MPV 2010(.)    

(6) Promosi progam acara 
(v) (Anda) ikutan nonton (film) Arisan 2 bersama Suzuki di   blitzmegaplex(.) 
(w) (Honda Fiesta) (mengadakan) layanan gratis(,) permainan(,) hiburan(,) 

pameran teknologi kelompok Bajang Koplak(,) (dan) orkes melayu 
Semarang(.) 

(x) (Anda) (ikuti) undian nonton pembukaan motorGP 2012(.) 
(7) Informasi diskon 

(y) (Anda) (dapatkan) diskon khusus untuk layanan (di) dealer(,) hari 
Minggu tetap buka(.) 

(z) (Anda) dapatkan potongan jutaan rupiah periode 14-31 Desember 
2011(.) 

(8) Ucapan Hari Natal dan Tahun Baru 
(aa) Keluarga Besar Suzuki mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 

2011. 
(9)  Fasilitas otomotif 

(bb) (Fasilitas Supra X 125) (antara lain:) tangki B(ahan) Bakar M(inyak) 
lebih besar 5,6 liter(,) jenis pengapian variable(,) pengaman kunci 
kontak bermagnet(,) (dan) desain lampu belakang modern(.) 

(cc) Fasilitas Nissan March) (antara lain:) asesoris lampu  belakang(,) jenis 
penutup busa jok, (dan) akses Bluetooth(.) 

(dd) (Keunggulan Grand Avega) (antara lain:) interior luas(,) bertenaga & 
efisiensi empat belas mesin(,) remot kontrol audio jarah jauh(,) (dan) 
kerja transmisi otomatis pertama di kelasnya(.) 

(ee) Mesin generasi terbaru 1200cc D(Double) O(ver) H(ead) C(am) (cam 
isap dan cam buang) Dual C(ontinouously) V(ariable) V(alve) T(iming) 
(pengoptimalkan pembakaran dan tingkat emisi) menghasilkan kekuatan 
terbesar di kelasnya. 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai isi pesan, maka ditemukan 
sembilan macam isi pesan yang terkandung dalam iklan otomotif di surat kabar 
Solopos edisi Desember 2011. Dari 25 data iklan otomotif yang dikumpulkan 
terdapat 54 data yang masuk dalam penggolongan isi pesan. Jadi, terdapat data 
yang masing-masing memuat lebih dari satu pesan sekaligus. 

Dari tujuh macam fungsi pengungkapan yang digolongkan oleh MAK 
Halliday, fungsi yang terkandung dalam iklan otomotif di surat kabar Solopos 
edisi Desember 2011 ditemukan lima macam fungsi pengungkapan. Berikut 
penjelasan analisis mengenai fungsi pengungkapan.  
(1) Fungsi Instrumental (the instrumental function) 

Dalam hal ini bahasa berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan 
kondisi-kondisi tertentu dan menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa 
tertentu, seperti tercermin pada kalimat imperatif. Berdasarkan hasil analisis 
data, kata beli, nikmati, dapatkan, menangkan, kunjungi, miliki, cintai, 
saksikan menunjukkan tanda bahwa iklan tersebut mengandung kalimat 
perintah atau ajakan kepada pembaca, khususnya kepada konsumen. 
(a) (Anda) kunjungi dealer Mitsubhisi terdekat di kota Anda(.) 



(b)   (Anda) miliki tampilan lebih gaya dengan versi Nissan March  Sprots di 
bawah ijin Jepang(.) 

(c)   (Anda) dapatkan liburan seru bersama pasanganmu(.) 
(2) Fungsi Regulasi (the regulatory function) 

Dalam hal ini bahasa berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pengatur 
peristiwa, atau untuk mengendalikan serta mengatur orang lain. 
(d) (Anda) (dapatkan) hadiah bagi sepuluh pemenang voucher @ Rp 

1.000.000 & lima puluh pemenang voucher layanan McDelivery 14045 
dengan minimum pemesanan Rp 100.00(.) Promo ini berlaku untuk 
wilayah Solo. 

(e) Khusus pembelian Honda Blade baru (mendapatkan) hadiah langsung 
jaket keren, uang muka ringan, (dan) cicilan murah. Khusus pembelian 
Honda Absolute Revo dan Revo Fit (mendapatkan) uang muka ringan & 
cicilan murah (.) (Anda) dapatkan berbagai bonus menarik dan 
keuntungan lainnya dari Honda saat membeli motor Honda Absolute 
Revo, Revo Fit & New Honda Blade(.) Promo ini hanya berlaku selama 
bulan Desember 2011. 

(3) Fungsi Pemerian Representasi (the representational function) 
Fungsi pemerian, yaitu bahasa berfungsi untuk membuat pernyataan-

pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau 
melaporkan realitas yang sebenarnya sebagaimana yang dilihat atau dialami 
orang. 
(f) Grand Livina (men)juara(i) M(ulti) P(urpose) V(ehicle) (selama) lima 

tahun berturut-turut(.) (Kejuaraan Grand Livina) (antara lain:)  The 
Best Small MPV 2009(,) The Full Efficiency 2009(,) (dan) Best Compact 
MPV 2010. 

(g) All New Sportage terpilih sebagai Best Features, Design and Values & 
Best SUV 2011. All New Picanto terpilih sebagai Best Engine & Best 
City Car 2011. 

(4) Fungsi Interaksi (the interactional function) 
Fungsi interaksi, yakni bahasa berfungsi menjamin dan mamantapkan 

ketahanan dan keberlangsungan komunikasi serta menjalin interaksi sosial. 
(h) Keluarga Besar Suzuki mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 

2012(.) 
(5) Fungsi Perseorangan (the personal function) 

Fungsi perseorangan, yaitu memungkinkan penutur mengungkapkan 
ide, gagasan, dan mengekspresikan perasaan serta emosi yang sedang 
dialaminya. Fungsi perseorangan menemukan iklan otomotif yang 
mengungkapkan perasaan senang, gembira, ceria yang disajikan dengan 
bahasa yang unik dan menarik. 
(i) Grand Avega lebih mewah (Grand Avega) lebih bergaya(.) 
(j)   Nissan March lebih menyenangkan dari yang Anda pikirkan(.) 
(k)   (Kini) saatnya kita sebarkan cinta untuk Indonesia dengan teknologi 

Honda PGM-FI 



Berdasarkan hasil analisis mengenai fungsi pengungkapan, maka ditemukan 
lima macam fungsi pengungkapan dalam iklan otomotif di surat kabar Solopos 
edisi Desember 2011. Dari 25 data iklan otomotif yang dikumpulkan terdapat 38 
data yang masuk dalam penggolongan fungsi pengungkapan. Jadi, ada data yang 
memiliki fungsi pengungkapan lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
iklan otomotif ditemukan beragam ungkapan yang bertujuan untuk 
menyampaikan maksud tertentu kepada calon konsumen. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut.  
1. Pengisi kalimat iklan otomotif masing-masing terdiri atas satu hingga delapan 

kalimat. Pola kalimat yang terkandung pada iklan otomotif di surat kabar 
Solopos edisi Desember 2011, yaitu 36 pola kalimat dari 132 jumlah seluruh 
kalimat yang dianalisis. Pola-pola tersebut antara lain: SP 16 kalimat, (S)POK 
14 kalimat, SPK 13 kalimat, (S)(P)Pel 11 kalimat, (S)P 8 kalimat, sedangkan 
31 pola lainnya memiliki kuantitas muncul di bawah 8 kali. 

2. Isi pesan yang terkandung pada iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi 
Desember 2011 antara lain: (1) promosi produk otomotif, (2) informasi 
hadiah, (3) informasi uang muka atau harga barang, (4) tipe-tipe produk 
otomotif, (5) kejuaraan otomotif, (6) promosi program acara, (7) informasi 
diskon, (8) ucapan hari Natal dan tahun baru, dan (9) fasilitas otomotif. 

3. Fungsi pengungkapan yang terkandung dalam iklan otomotif di surat kabar 
Solopos edisi Desember 2011 ditemukan lima fungsi pengungkapan antara 
lain: (1) fungsi instrumental digunakan penutur untuk menyatakan promosi 
atau penawaran suatu produk kepada khalayak umum,  (2) fungsi regulasi, 
yakni penutur mengendalikan mitra tutur dengan menentukan aturan-aturan 
tertentu, (3) fungsi pemerian atau representasi, yakni penutur memberikan 
informasi, gambaran, atau menyampaikan fakta-fakta tentang produk 
otomotif, (4) fungsi interaksi, yaitu penutur berusaha menjalin hubungan baik 
dengan khalayak dengan menggunakan wujud bahasa yang santun sehingga 
terjalin interaksi sosial, dan (5) fungsi perorangan, yakni sebagai alat 
mengekspresikan perasaan serta emosi yang dialami penutur. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam penelitian ini 
ada dua saran yang dapat dijadikan pokok perhatian sebagai berikut. 
1. Bagi pengajaran bahasa Indonesia, materi tentang kalimat dapat 

memanfaatkan iklan otomotif sebagai objek pembelajaran. Iklan otomotif 
mempunyai pola kalimat yang bervariasi sekaligus mengandung beragam 
pesan dan berbagai ungkapan khas dan menarik. 

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini menggunakan 25 data iklan otomotif yang 
dimuat di surat kabar Solopos edisi Desember 2011. Oleh karena itu, untuk 
mendapatkan pola kalimat, isi pesan, dan fungsi pengungkapan yang lebih 
variatif lagi, maka diperlukan data yang lebih banyak karena dimungkinkan 
akan didapatkan pola kalimat, isi pesan, dan fungsi pengungkapan yang 
lainnya. Selain itu, iklan otomotif memiliki karakteristik bahasa yang khas. 



DAFTAR PUSTAKA 
 
Arikunto, Suharmi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 
Kridalaksana, Harimurti. 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia. 
Markhamah. 2009. Ragam dan Analisis Kalimat. Surakarta: Muhammadiyah 

University Press. 
Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 
Prabawa, Andi Haris. 2007. “Subordinator Relasi Temporal dalam Kalimat 

Majemuk Bertingkat”. Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra. Vol 19, No 1, 
Juni 2007. Surakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, UMS. 

Pratiwi. 2006. “Kajian Pemakaian Bahasa Iklan dalam Majalah Wanita Edisi 
April 2006”. Skripsi. Surakarta: FKIP, Universitas Sebelas Maret. 

Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Duta 
Wacana University Press. 

Sumarlam. 2008. Analisis Wacana. Surakarta: Pustaka Cakra. 
 


