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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang  

Iklan merupakan salah satu contoh pemakaian bahasa dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam iklan, tuturan atau kata-kata adalah paling efektif untuk 

menggambarkan dan mengungkapkan ide yang ingin disampaikan agar 

terdapat kesamaan penafsiran antara pembuat iklan dan sasaran iklan, 

sehingga tujuab diadakanya dapat tercapai. Kekhasan bahasa iklan antara lain 

singkat, padat, jelas, dan menarik, maka dari itu diperlukan pemilihan kata 

yang tepat dan gaya bahasa (cara menggunakan bahasa) untuk menghasilkan 

iklan yang menarik. Iklan dapat didukung peragaan model iklan dengan 

penyampaian pesan yang sangat bervariasi.   

Iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat lewat suatu media (Kasali, 1995: 9). Iklan adalah salah 

satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan ide tentang suatu 

produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak agar memperoleh 

sambutan yang baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi, membujuk, 

dan menyakinkan. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lain, 

iklan adalah suatu sarana komunikasi yang dipergunakan dalam dunia 

perdagangan oleh produsen terhadap konsumen yang meraih lebih banyak 

calon pembeli dengan biaya lebih rendah, dalam waktu yang lebih singkat, 

sedangkan pengaruhnya akan melekat lebih lama pada ingatan pemirsa. 
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Iklan bukan lagi merupakan hal yang baru. Bisa dikatakan iklan telah 

menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang kehadirannya nyaris tidak 

pernah kita sadari bahwa iklan ada di segala tempat, bahkan di lingkungan 

sekeliling. Dengan nada membujuk diberinya seseorang pesan-pesan, baik 

lisan maupun tertulis agar membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan 

dapat memberikan informasi dan petunjuk tentang barang dan jasa yang 

mungkin bermanfaat bila calon konsumen hendak mengadakan pembelian 

suatu barang dan jasa. 

Wujud iklan dapat berupa gambar, foto, dan kata-kata bahkan 

gabungan dari keduanya. Mengingat bahwa iklan yang berupa gambar atau 

foto tanpa disertai kata-kata penjelas akan terasa sulit untuk dimengerti oleh 

konsumen yang menjadi sasaran iklan, maka peneliti beranggapan bahwa di 

dalam iklan, tuturan atau kata-kata adalah yang paling efektif untuk 

menggambarkan dan mengungkapkan ide yang ingin disampaikan agar 

terdapat kesamaan penafsiran antara pembuat iklan dan sasaran iklan, 

sehingga tujuan diadakannya dapat tercapai.  

Widia Kurnia mengatakan bahwa Televisi adalah sebuah media 

telekomunikasi terkenal yang digunakan untuk memancarkan dan menerima 

siaran gambar bergerak, baik itu yang monokrom (hitam putih) maupun 

warna, biasanya dilengkapi oleh suara. Televisi merupakan media modern di 

era masa kini. Televisi merupakan salah satu media penyampai pesan. Salah 

satu bentuk pesan yang disampaikan  yakni melalui iklan yang ditayangkan 

sebagai jeda dalam sebuah acara station televisi. Iklan ditayangkan dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Monokrom&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna
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tujuan mempengaruhi masyarakat agar membeli atau mengkonsumsi produk 

yang telah ditawarkan. Produk yang paling banyak ditawarkan seperti 

makanan, kebutuhan rumah tangga, dan produk-produk kecantikan.  

PT Unilever Indonesia yang telah mengeluarkan berbagai macam 

produk untuk kebutuhan harian masyarakat Indonesia. Sebagian besar iklan 

yang ditayangkan dalam televisi adalah produk-produk unilever. Sebuah 

Perusahaan yang berdiri Tahun 1930 bermarkas di Rotterdam, Belanda 

menawarkan beberapa produk makanan, minuman, pembersih dan konsumen 

pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah: surf, Sunsilk, Dove, 

dan Clear. 

 Chaer (1994:51) mengatakan bahwa Bahasa itu unik, unik berarti 

mempunyai ciri khas yang spesifik dan tidak dimiliki oleh bahasa lain. Oleh 

karena itu tidak ada bahasa yang lebih tinggi dari bahasa lain. Sebagai contoh 

iklan yang ditawarkan oleh Unilever pada masyarakat dengan bentuk Bahasa 

yang memiliki ciri khusus yakni dengan meyakinkan konsumen agar tertarik, 

misalnya saja gaya bahasa yang disampaikan dengan bahasa tidak baku atau 

lebih dikenal dengan kata tutur, seperti kata „bikin‟ dalam kalimat “wangi 

seksinya bikin bidadari lupa diri” kalimat tersebut muncul pada iklan produk 

Axe deodorant body spray. Gaya bahasa yang unik tersebut mampu membius 

para konsumen karena rasa keingintahuan serta ketertarikannya maka 

timbullah rasa ingin memiliki produk yang ditawarkan. 
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Kekhasan bahasa iklan antara lain singkat, padat, jelas, dan menarik. 

Maka dari itu diperlukan pemilihan kata yang tepat dan gaya bahasa (cara 

menggunakan bahasa) untuk menghasilkan iklan yang menarik serta didukung 

peragaan oleh model iklan dengan penyampaian pesan yang sangat bervariasi. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha mengembangkan sebuah 

penelitian mengenai analisis diksi (pemilihan kata) dan gaya bahasa anafora 

pada iklan produk Unilever Indonesia di televisi. Dalam penelitian ini dicoba 

dihadirkan objek kajian yang berbeda, yaitu iklan.  

2. Pembatasan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada iklan produk Unilever 

yang tayang di televisi. Pemilihan iklan ini berdasarkan iklan paling dominan 

yang di tayangkan di televisi khususnya station TV swasta. Mengingat banyak 

produk yang diproduksi PT Unilever, maka pembatasan iklan difokuskan pada  

produk-produk personal. 

3. Rumusan masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, ada 3 masalah 

yang perlu dibahas. 

1.  Bagaimanakah pilihan kata atau diksi dalam iklan produk unilever?  

2. Bagaimana bentuk Gaya bahasa anafora pada iklan produk Unilever? 

3. Bagaimanakah fungsi kalimat dalam iklan produk unilever? 

4. Tujuan Penelitian  

 Dalam penelitian ini ada 3 tujuan yang ingin dicapai. 
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1. Mendeskripsikan pilihan kata yang digunakan dalam iklan produk 

Unilever.  

2. Mendeskripsikan gaya bahasa anafora yang digunakan dalam iklan produk 

Unilever. 

3. Mendeskripsikan fungsi kalimat dalam iklan produk Unilever. 

5. Manfaat penelitaian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis 

a. Menambah khazanah pengetahuan pemakaian bahasa Indonesia 

pada bidang pemakaian bahasa. 

b. Mendukung teori-teori kebahasaan yang relevan dengan penelitian. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberi informasi kepada masyarakat terutama yang berprofesi di 

bidang kebahasaan tentang kekhasan pemakaian bahasa pada iklan 

produk Unilever. 

b. Dapat menjadi alternatif bagi guru yang digunakan sebagai dasar 

dalam hal penyajian materi dan strategi pada proses pembelajaran 

bahasa secara tepat. 

 

 

 

 

 

 


