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ABSTRAK 

 Penelitian ini membahas  bentuk unik dalam wacana iklan provider seluler pada harian surat 

kabar solopos edisi April-Mei 2012. Tujuan penelitian ini  (1),  mendiskripsikan bentuk unik pada 

wacana iklan, (2) mendeskripsikan bentuk unik dalam wacana iklan provider seluler pada suratkabar 

harian solopos edisi april-mei 2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dan objek penelitian ini adalah bentuk unik dalam wacana iklan provider seluler. Data yang 

diperoleh adalah data kualitatif, berupa kata-kata, kalimat, frasa, angka, huruf, dan gambar dalam 

wacana iklan provider seluler. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak, dan catat. Data 

dianalisis dengan mengunakan metode padan intralingual.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa, beberapa wacana  iklan provider seluler semua menggunakan kata-kata yang 

unik dalam segi bentuk huruf, pengucapan huruf, bahasa asing, bahasa tidak baku, perpaduan 

bahasa dan kalimat yang unik. Mulai dari Telkomsel, Indosat, Xl, Esia, Flexi dan Axi telah 

menggunakan dan memakai bentuk uniks. Semua produk tersebut memasang iklan di media 

cetak   mempunyai tujuan yang utama, yaitu sebagai sebuah bentuk komunikasi untuk 

menawarkan atau memberi pesan kepada target pembaca. Agar pembaca bisa terpengaruh  dan 

membeli produk tesebut, iklan harus mudah dipahami. Di dalam pemasangan iklan tidak 

semata-mata dipasang,  tetapi harus mempunyai bentuk unik dari iklan, mulai dari penulisan 

kata-kata, bentuk huruf, gambar, penerapan kata-kata yang unik serta kreativitas lainya yang 

bisa mempengarui para pembaca. Upaya atau strategi iklan dalam memasarkanan barang yang 

ditawarkan, Sehingga para pembaca iklan di surat kabar akan terpengaruh untuk membeli produk yang 

ditawarkan. Iklan provider seluler terdapat bentuk unik berupa kata-kata, penilisan huruf. Kalimat. 

Pengunaan kata tidak baku, pemakaian gambar, dan penggabungan bahasa. 

 

Kata kunci: bahasa, wacana, iklan 
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A. PENDAHULUAN 

Bentuk unik dalam wacana, sebagai dasar dalam pembahasan  teks sangat diperlukan 

oleh khalayak masyarakat bahasa dalam komunikasi dengan informasi yang utuh, 

merupakan salah satu bentuk  bahasa. Dengan demikian bentuk unik merupakan hal yang 

menarik dalam kebahasaan, karena bentuk unik merupakan salah satu cara, ide atau gagasan 

suatu masalah baru yang bisa diteliti untuk memecahkan masalah tertentu. Bentuk unik 

kebahasaan sebenarnya banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang 

terdapat pada wacana-wacana yang ada di surat kabar.  Wacana adalah (1) rentetan kalimat 

yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya, membentuk 

satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi diantara kalimat-kalimat itu, (2) 

kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa 

dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai 

awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan maupun tertulis (dalam Eriyanto, 2006: 

2). Dalam pengertian linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat 

(Eriyanto, 2006: 3). Dengan demikian peneliti akan meneliti bentuk unik yang kini masih 

sedikit yang meneliti. Khususnya dalam bentuk unik yang terdapat dalam iklan.Salah satu 

kegiatan pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai 

kegiatan kehidupan,salah satunya dalam perdagangan khususnya penawaran barang atau jasa 

yang sering disebut iklan. 

Lee (2007: 3) iklan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang sebuah 

organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak melalui media 

bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, kredit mail (pengeposan langsung, 

reklame luar ruang, atau kendaraan umum). 
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Iklan merupakan komunikasi tidak langsung melalui media. Biasanya kalimat-kalimat 

dalam iklan tersusun rapi atau bahkan berupa wacana untuk menarik konsumen.Iklan 

sebagai alat komunikasi atau penghubung antara produsen dan konsumen dalam 

menawarkan barang atau jasa yang dirasakan lebih efisien. Media cetak tidak hanya 

menyampaikan berita dan informasi aktual kepada pembaca, tetapi media cetak memiliki 

sarana atau wahana bagi para pembaca untuk menyampaikan ide, kritik, gagasan dalam 

menanggapi segala persoalan yang berhubungan dengan persoalan yang ada disekitarnya. 

Iklan memanfaatkan bahasa dan strategi  untuk mempromosikan barang atau jasa. 

Produsen menulis kelebihan-kelebihan barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan 

bahasa. Penggunaan bahasa bertujuan mempengaruhi konsumen agar membeli atau 

memakai produknya. Bahasa iklan berkaitan dengan pemberian informasi, menarik 

khalayak, original, memiliki kekhasan, dan persuasif.  

 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, ada duamasalahyang perlu dibahas. 

1. Bagaimana bentuk unik  (lingual) yang terdapat dalam wacana iklan? 

2. Bagaimana bentuk unik  (lingual) yang terdapat dalam wacana iklan provider seluler pada 

harian solopos edisi April sampai Mei 2012? 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada dua (2) hal, yaitu; 

1. Mendeskripsikan bentuk unik (lingual) yang digunakan  dalamwacana iklan. 

2. Mendiskripsikan bentuk unik (lingual) yang terdapat dalam wacana iklan provider seluler 

pada harian Solopos edisi April sampai Mei 2012. 

 



3 
 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat teoretis 

a. Memperkaya hasil penelitian tentang bentuk unik yang digunakan dalam wacana iklan 

provider seluler pada harian Solopos edisi April sampai Mei 2012.  

b. Dapat dijadikan dasar dalam memahami hakikat bahasa dan proses belajar bahasa di 

berbagai media.  

 

2. Manfaat praktis  

a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu alternatif contoh bahan ajar yang akan 

diberikan kepada siswa oleh guru. 

b. Bagi peneliti yang lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Surakarta. Aktivitas penelitian ini secara 

keseluruhan akan dilaksanakan selama enam bulan, terhitung bulan April-September 2012. 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 

strategi studi kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong,2007:11). Arikunto (2006: 

75) membedakan jenis penelitian menjadi dua yaitu, kuantitatif dan kualitatif. Jenis 
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penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti 

meneliti data yang berupa kata bukan angka. 

 

Subjek penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), 

yang sifatkeadaannya akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang 

di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini 

adalah surat kabar harian Solopos edisi bulan April sampai Mei 2012.  

Objek penelitian adalah sesuatu yang dibahas atau yang akan menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah bentuk unik yang terdapat pada 

wacana iklan provider seluler dalam surat kabar harian Solopos edisi bulan April sampai 

Mei 2012.  

Data dalam proses penelitian merupakan hal yang penting. Data adalah keterangan 

yang benar-benar nyata dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian (Arikunto,2006:99-100). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, kalimat, dan 

ungkapan-ungkapan unik yang terdapat di dalam teks wacana iklan provider selluler pada 

surat kabar harian Solopos  bulan April sampai Mei 2012. 

Sumber data dalam penelitian berupa data primer dan skunder.Sumber data dalam 

penelitian ini hanya menggunakan sumber data primer.Yang merupakan data langsung 

didapat dan diperoleh penulis untuk keperluan penelitian. Data primer berasal dari harian 

surat kabar Solopos edisi April sampai Mei 2011. 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

simak catat. Teknik simak merupakan suatu teknik yang digunakan dengan cara menyimak 

penggunaan bahasa jika akan memperoleh suatu data (Mahsun, 2005:92). Dalam penelitian 
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ini dilakukan dengan menyimak iklan provider seluler.Pada iklan tersebut dipilih iklan 

yang terdapat bentuk unik didalamnya.Teknik simak ini diikuti dengan teknik catat, yaitu 

mencatat bahasa unik yang ada pada iklan provider seluler yang telah disimak sebelumnya. 

Data yang akan dicatatadalah bentuk unik yang digunakan dalam wacana iklan, baik 

berupa kata, frasa, klausa, kalimat, maupun ungkapan-ungkapan yang terdapat pada 

wacana iklan provider seluler, dalam surat kabar harian Solopos edisi bulan April sampai 

Mei 2012. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik trianggulasi data, yaitu data yang 

diperoleh dicek ulang pada sumber data lain. Data dikumpulkan atas dasar data 

kebahasaan. Data kebahasaan diambil dari sumber-sumber pustaka dibatasi pada 

kepentingan terhadap maksud dan tujuan penelitian (Subroto,1992:43). Maksud dan tujuan 

penelitian ini adalah mengungkapkan bentuk unik yang terdapat dalam wacana iklan 

provider seluler pada surat kabar harian Solopos  bulan April sampai Mei 2012. 

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena pada 

tahapan ini kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus sudah 

diperoleh (Mahsun, 2005:117). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode padan intralingual analisis dengan cara menghubung-bandingkan unsur-unsur yang 

bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang 

berbeda. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah teknik dasar dan teknik 

lanjutan.  

Teknik dasar yang digunakan adalah teknik bagi unsur langsung, yaitu untuk membagi 

data menjadi bagian satuan lingual yang ada berdasarkan bentuk unik dalam wacana iklan 
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provider seluler. Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik balik. Teknik balik 

digunakan untuk menentukan tipe unsur-unsur kata, frasa, klausa, kalimat. 

Jadwal penelitian dalam sebuah penelitian sangatlah penting, agar sebuah penelitian 

terlaksana berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh peneliti. Ada enam langkah  dalam penelitian ini yaitu: 

1. Peneliti mengumpulkan surat kabar harian Solopos edisi bulan April sampai Mei 2012. 

2. Memilih wacana iklan provider yang sesuai dengan objek penelitian. 

3. Peneliti mengumpulkan data berupa berupa kata, frasa, klausa, kalimat, dan ungkapan-

ungkapan yang terdapat di dalam teks wacana iklan provider selluler. 

4. Mengklasifikasikan data yakni tentang bentuk unik yang terdapat di dalam wacana iklan 

iklan provider seluler pada surat kabar harian Solopos bulan April sampai Mei 2012. 

5. Menganalisis data yang telah didapatkan. 

6. Menyimpulkan hasil penelitian berlandaskan analisis data yang telah dilakukan. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

bentuk unik (lingual) yang terdapat dalam wacana iklan. 

bentuk unik (lingual) yang terdapat dalam wacana iklan provider seluler pada harian 

solopos edisi Apri sampai Mei 2012. 

Berbagai jenis layanan provider seluler telah hadir di sekitar kita.Tentu saja media 

promosi yang digunakan melalui media untuk menyakinkan pengguna handphone seluler 

yang berlomba dapat meyakinkan pemirsa atau pembaca bagaimanapun caranya. Proses 

penyampaian sesuatu hal yang dilakukan melalui media untuk kepraktisan hidup. Hal itu 

diharapkan masyarakat menggunakan jasa provider yang telah mereka 
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tawarkan.Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi menjaring semua lapisan masyarakat, 

mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. 

Dengan peluang jejaring yang demikian, perusahaan provider seluler menawarkan 

beragam keunggulan dalam mencari pelanggan mereka.Beragam keunggulan yang 

ditawarkan oleh perusahaan provider selular disampaikan melalui bahasa. Bahasa yang 

memikat dengan pilihan bentuk unik yang kreatif selalu dimanfaatkan oleh perusahaan 

provider seluler dalam menjaring kaum remaja, orang tua bahkan anak-anak  yang 

berperan sebagi pengguna layanan kartu selular. 

Layanan provider seluler merupakan perusahaan penyedia layanan komunikasi bagi 

masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakain pesat, perusahaan 

provider selulersemakin membludak di Indonesia, mulai dari pelayanan lokal, interlokal, 

maupun mancanegara. Perusahaan provider seluler di antaranya adalah Telkomsel 

(Simpati, As), Indosat (Mentari, im3, Starone), Esia, 3, Flexi, Smartfren, XL, Axis. Yang 

kini mereka memasang iklan di surat kabar solopos dengan tujuan menawarkan produk 

unggulan mereka dengan segala bentuk dan cara model iklan. Salah satu adalah membuat 

dan memasang iklan dengan semenarik mungkin dengan bentuk unik sebagai salah satu 

cara agar pembaca akan terpengaruh bahkan tertarik untuk menggunakan iklan tersebut.  

Dari rangkaian data yang diperoleh, ada berbagai bentuk unik yang menonjol dalam 

wacana iklan provider seluler pada harian surat kabar solopos. Bentuk unik tersebut nanti 

akan dikategorikan dengan tujuan dan asli dari bentuk unik yang digunakan. Untuk 

mendapatkan penjelasan bentuk unik yang terdapat pada harian solopos edisi April-Mei 

dapat melalui penjelasan analisis sebagai berikut. 
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Dalam penelitian ini penulis menemukan berbagai temuan studi  yaitu bentuk unik 

pada iklan provider seluler. Terdapat bentuk unik berupa  penulisan bentuk huruf, 

pemakaian huruf berbunyi tidak sebenarnya,  penggunaan tiga bahasa, pemakaian kata 

tidak baku.  perbandingan  antara penelitian terdahulu yang relevan berhubungan dengan 

kajian teori, meliputi persamaan, perbedaan dan keunikan. 

Antara Wahyuni (2009)  dengan temuan penelitian ini adalah dalam temuannya 

iklan kartu telepon seluler terdapat realitas semu yang ditawarkan dan unsur persuatif 

dalam kartu telepon seluler digunakan untuk tujuan guna menarik konsumen agar 

menggunakan produk yang ditawarkan. 

Adapun penelitian ini menemukan wujud unik yang berfungsi untuk menarik 

konsumen lewat pembaca.Persamaan, penelitian wahyuni (2009) mengkaji aspek pada 

wacana, sedangkan penelitian ini mengkaji bentuk unik penggunaan huruf, kalimat, 

penggabungan bahasa, gambar  dll. Keunikan penelitian wahyuni terletak pada objek yaitu 

paparan, potret, apa adanya. Sedang penelitian ini terletak pada semua karakteristik  unik 

yang membangun pada iklanprovider seluler. 

Hasil penelitian Mutaqin(2009)) adalah dua bentuk tuturan yaitu berbentukdirektif 

dan deklaratif.Tuturan  direktifdigunakan oleh pemasang iklan untuk meminta kepada 

pendengar kepada konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Tuturandeklaratif  

untuk memberitahukan keunggulan produk yang ditawarkan. 

Penelitian ini hanya menemukan bentuk keunikan pada iklan provider seluler untuk 

membeli produk yang ditawarkan seperti bentuk unik  segi huruf, kata, gmbar, kata tidak 

baku dan kalimat. Objek dalam wacana iklan provider seluler, keunikan penelitian yang 

dilakukan mutaqin (2009)  terletak pada percakapan. Penelitian ini terletak pada bentuk apa 
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saja yang unik pada iklan.Antara kedua penelitian adalah media iklan yang dijadikan objek 

kajian, yaitu dalam bentuk wacana iklan. 

Hasil Penelitian Pramudita (2009) yaitu pada iklan terdapat ketidakefektifan pada 

iklan kartu seluler di berbagai media dan cara keevektifan dalam iklan, sedangkan temuan 

penelitian ini yaitu menemukan berbagai bentuk unik yang efektif dalam wacana iklan 

pada suratkabar dan bentuk unik dalam ikan. Persamaan  penelitian Pramudita (2009) 

dengan penelitian ini terletak pada iklan seluler dan  penelitian adalah sama-sama meneliti 

mengenai iklan. Keunikan penelitian pramudita terletak pada remaja di kota klaten, 

sedangkan keunikan penelitian ini terletak pada berbagai hal yang membangun iklan 

seluler. 

 

D. SIMPULAN 

Dari paparan atas pembahasan yang telah disajikan didepan dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut: 

Beberapa wacana  iklan provider seluler semuanya menggunakan kata-kata yang 

unik dalam segi bentuk huruf, pengucapan huruf, bahasa asing, bahasa tidak baku, 

perpaduan bahasa dan kalimat yang unik. Mulai dari Telkomsel, Indosat, Xl, Esia, Flexi 

dan Axis, memasang iklan di media cetak   mempunyai tujuan yang utama, yaitu sebagai 

sebuah bentuk komunikasi untuk menawarkan atau memberi pesan kepada target pembaca. 

Agar pembaca bisa terpengaruh  dan membeli produk-produk tesebut, di dalam 

pemasangan iklan tidak semata-mata dipasang, tetapi harus mempunyai bentuk unik iklan 

tersebut. Mulai dari penulisan kata-kata, bentuk huruf, gambar, penerapan kata-kata yang 

unik serta kreativitas lainya yang bisa mempengarui para pembaca.  
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Dari pembahasan di atas iklan providerseluler  semuanya sudah menggunakan 

bentuk unik yang sebagai cara atau strategi untuk memasarkan produknya. Dalam 

penggunaan bentuk unik tersebut rata-rata terdapat pada penggunaan pada penulisan huruf, 

kalimat, angka, dan  penggabungan tiga bahasa. 
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