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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Setiap orang yang hidup dalam masyarakat sejak bangun tidur sampai 

tidur lagi secara kodrat senantiasa terlibat dalam komunikasi. Komunikasi 

menggunakan sarana media bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi 

memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan 

bahasa manusia dapat berinteraksi. Bahasa sebagai alat menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep, ataupun perasaan. Kridalaksana (2001: 21) 

menyatakan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi arbiter yang 

digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasikan diri. Secara garis besar komunikasi dibedakan 

menjadi dua, yaitu komunikasi secara lisan dan tulisan. Pemakaian bahasa 

sebagai alat komunikasi secara tulisan digunakan untuk menyampaikan suatu 

informasi dalam bentuk tulisan. Salah satu contoh dari komunikasi bentuk 

tulisan adalah iklan. 

  Iklan merupakan sebuah model komunikasi yang khas. Salah satu 

kekhasannya adalah 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 
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bahasa asing. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian serta menjalin 

komunikasi yang efektif dan efisien dengan masyarakat luas. Selain itu, 

disesuaikan dengan besarnya kolom iklan yang akan dimuat.  

 Iklan biasa digunakan oleh orang-orang yang kreatif untuk 

mengekspresikan gagasan atau sebagai sarana persuasif. Informasi yang 

beraneka ragam itu dikemas sedemikian rupa agar terkesan ramah dan mudah 

diingat. Hal itu bertujuan untuk menyampaikan segala bentuk pesan tentang 

suatu produk yang ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat serta 

upaya menumbuhkan minat agar mitra tutur melakukan kegiatan yang 

diharapkan penutur. Selain menggunakan bentuk tulisan, iklan memanfaatkan 

media gambar, simbol, lambang, atau tanda-tanda visual lainnya. Hal tersebut 

merupakan salah satu ciri berkomunikasi dalam iklan. Selain itu, penggunaan 

tanda-tanda visual dapat membangun publik opini yang positif sehingga 

memiliki motivasi untuk membeli produk yang diiklankan.  

 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 

atau 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, 
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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 alat-alat transportasi yang menggunakan 

mesin serta memberi alternatif jenis produk kepada khalayak. Otomotif 

bergerak dalam bidang ekonomi yang menghasilkan barang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat luas. Selain itu, dalam kegiatan pemasaran memiliki 

peran yang penting karena dapat menimbulkan minat, kepercayaan, dan 

keyakinan khalayak terhadap produk. Iklan otomotif mengandung bermacam 

isi pesan. Penyampaian pesan tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tatap 

muka tetapi dengan mengemas sedemikian rupa dengan melibatkan fungsi-

fungsi bahasa sebagai pembangun iklan sehingga menimbulkan citra yang 

positif dan dapat diterima khalayak umum. Penyajian iklan yang menarik 

akan menimbulkan isi pesan yang menarik pula, misalnya pada iklan berikut.  

1.   DUA JURUS PAMUNGKAS SANG JAWARA 
            MITSUBISHI COLT T120ss 

  Beli Mitsubhisi Colt T120ss Pick-up periode Desember 2011 dan   
dapatkan bonus tunai Rp 3 juta plus Rp 2 juta atau nikmati paket 
kredit *DP/bunga ringan.  
•   Bandel & irit 
•   Tangguh & gak rewel 
•   Buanyak muatnya 

 Kunjungi dealer Mitsubhisi terdekat di kota Anda! 
            PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors www.ktb.co.id  
            (Solopos, 8 Desember 2011) 
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2. 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) 
 

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 merupakan 

identitas produk otomotif yang bersangkutan. Selain itu, faktor pemilihan 

media yang sesuai dalam pemasangan atau penayangan iklan dapat 

berpengaruh terhadap penjualan produk. Pemanfaatan istilah bahasa asing 

semakin menambah daya tarik iklan tersebut, misalnya penggalan kalimat 

pengisi iklan berikut. 

3. Grand Avega BE GRAND BE STYLISH........(Mobil Grand Avega) 
     (Solopos, 2 Desember 2011) 
 

4. I’M VARIO WHAT ABOUT YOU?........(Motor Vario) 
      (Solopos, 17 Desember 2011) 

 
5.    Kumpul Keluarga Makin Seru dengan APV Baru......(Mobil APV) 
       (Solopos, 7 Desember) 

 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menganalisis iklan 

otomotif di surat kabar Solopos dengan judul “Variasi Pola Kalimat, Isi 

Pesan, dan Fungsi Pengungkapan pada Iklan Otomotif di Surat Kabar Solopos 

Edisi Desember 2011”. 
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B. Pembatasan Masalah  

Untuk memudahkan pembahasan masalah serta menghindari 

penguraian yang terlalu luas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. 

Sesuai dengan judul yang dipilih, masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi 

pada pola kalimat, isi pesan, dan fungsi pengungkapan yang terkadung dalam 

iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi Desember 2011. Surat kabar ini 

dipilih dengan pertimbangan bahwa dari beberapa surat kabar yang beredar di 

wilayah Surakarta, surat kabar Solopos yang dominan memuat iklan, 

khususnya iklan otomotif. Namun, iklan yang dipilih hanya berupa iklan 

otomotif yang berbentuk display. Selain itu, pemilihan data berupa iklan 

otomotif disesuaikan dengan kebutuhan agar lebih efektif dan efisien.  

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan 

suatu perumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

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? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan suatu arah yang hendak dicapai peneliti. Adapun 

tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

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. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat teoretis 

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. 

2. Manfaat praktis   

a. Bagi peneliti lain, dapat menambah bahan pertimbangan tentang 

ilmu bahasa, khususnya kajian Sintaksis mengenai pola kalimat, isi 

pesan, dan fungsi pengungkapan.  
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b. Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk pengajaran bahasa Indonesia 

sebagai bahan kajian mengenai pola kalimat, isi pesan, dan fungsi 

pengungkapan yang memanfaatkan media iklan di surat kabar. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Suatu penelitian agar lengkap dan sistematis perlu adanya sistematika 

penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut.  

BAB I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II adalah landasan teori yang memuat kajian teori yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, kajian penelitian yang relevan berupa 

penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan mengerjakan penelitian, 

kerangka pemikiran, dan rancangan atau desain penelitian.  

BAB III adalah metode penelitian yang memuat tempat dan waktu 

penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan prosedur 

penelitian.  

BAB IV adalah hasil penelitian berupa deskripsi data penelitian berupa 

gambaran umum iklan otomotif di surat kabar Solopos, deskripsi data hasil 

penelitian dan pembahasan, dan temuan studi yang dihubungkan dengan 

kajian teori.  

  BAB V berisi simpulan, implikasi, dan saran. 


