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PENGGUNAAN JARGONPADA IKLAN MINUMAN RINGAN  

DI TELEVISI 

Dimas Setyo Purwo Nugroho 

A 310 080 278 

Abstrak 

Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan bentuk jargon pada iklan 
minuman ringan di televisi, (2) mengetahui bentuk silogisme pada iklan minuman 
ringan di televisi periode 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Objek penelitian berupa bentuk jargon pada iklan minuman ringan di 
televisi. Data yang diteliti dalam penelitian berupa wacana iklan minuman ringan 
di televisi. Sumber data primer dalam penelitian adalah iklan minuman ringan di 
televisi yang terdapat pada stasiun televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia 
(RCTI). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik rekam, simak, dan catat. 
Validitas data menggunakan trianggulasi metode dan trianggulasi teori. Teknik 
analisis data dalam penelitian menggunakan metode padan. Berdasarkan 
pembahasan dapat disimpulkan beberapa iklan yang mengandung bentuk jargon 
dan silogisme. Iklan yang mengandung bentuk jargon yaitu (a) Proman bentuk 
jargon Proman energenesis lima jam, (b) Ademsari bentuk jargon ademkan 
dengan ademsari, (c) Larutan Cap Kaki Tiga bentuk jargon Larutan ya Cap Kaki 
Tiga, (d) Larutan Cap Kaki Tiga Ustad bentuk jargon Larutan ya Cap Kaki Tiga, 
(e) C 1000 bentuk Jargon Healthy Inside Fresh Outside, (f) C 1000 bentuk jargon 
Healthy Inside Fresh Outside, (g) Coolant bentuk jargon badan sejuk aktifitas 
lancar, (h) Buavita jambu bentuk jargon temukan beragam manfaat buah, (i) 
Buavita jeruk bentuk jargon temukan bergam manfaat buah, (j) Ale-ale bentuk 
jargon Ale-ale anggur kesegaran baru dari sang juara, (k) Lemon Water bentuk 
jargon pengganti cairan tubuh rasakan bedanya, (l) Vitamin water bentuk jargon 
Vitamin water more than just water, (m) Country Choice Juice bentuk jargon  
Country Choice Juice, so natural, (n) E-Juss bentuk jargon E-juss stamina buah 
asli, (o) Ektra Joss bentuk jargon laki minum Ekstra joss, (p) Markisa bentuk 
jargon Asli segarnya Markisa asli, (q)  Susu Jahe Sidomuncul bentuk jargon cinta 
deh, (r) Teh Botol Sosro bentuk jargon  Sosro ahlinya teh, (s) Pocari Sweet bentuk 
jargon You sweet beautiful, (t) Kuku Bima Energi bentuk jargon roso, (u) 
Nutrisari bentuk jargon jeruk kok minum jeruk, (v) Teh Botol Sosro Ramadhan 
bentuk jargon Sosro ahlinya teh, (w) Teh Pucuk Harum bentuk jargon rasa teh 
terbaik ada di pucuknya, (x) Teh Pucuk Harum bentuk Jargon Rasa teh terbaik 
ada dipucuknya, (y) Ektra Joss bentuk jargon laki minum Ektra Joss. 

 
 

Kata Kunci: Jargon, Iklan, Silogisme. 
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A. PENDAHULUAN 

Iklan bukanlah sesuatu hal yang asing dalam kegiatan perekonomian 

Indonesia. Bahkan iklan memegang peran untuk menyampaikan pesan 

penjualan dan untuk mempengaruhi konsumen. Iklan itu memperkenalkan 

produk kepada konsumen. Penawaran produk misalnya, bentuk, fungsi, 

tampilan, dan harga yang ditawarkan, serta penawaran  kepada konsumen 

sebagai model dan pemberian hadiah.  

Iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukan 

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

satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan ide tentang suatu 

produk yang ditunjukan kepada khalayak secara serempak agar memperoleh 

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

dan menyakinkan. Jika dibandingkan dengan 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. 

Media elektronik, khususnya televisi oleh para pengusaha 

dimanfaatkan sebagai sarana promosi dalam bentuk iklan televisi. Sebuah 

iklan agar menarik perhatian diusahakan dibuat semirip mungkin dengan 

kehidupan nyata masyarakat yang menjadi sasarannya. Sebuah paket iklan 

televisi menghadirkan fenomena kemasyarakatan yang tengah berlangsung 

dan menjadi tren di kalangan masyarakat. Sebuah iklan memberikan 

pengaruh yang kuat, maka dimunculkan beberapa peristiwa tutur sebagai 

gambaran kehidupan nyata di masyarakat. 

Kalimat iklan beraneka bentuk, warna, dan bahasa. Hal ini 

menunjukan bahwa perkembangan bahasa suatu bangsa tergantung pada 

masyarakat pemakainya. Adanya kalimat iklan yang beraneka bentuk 

membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan 

dengan jargon dalam iklan minuman ringan di televisi.  Iklan televisi dikaji 

dari sudut pandang studi bahasa karena menggunakan bahasa sebagai sarana 
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penyampai pesan, dengan kata lain terdapat penggunaan bahasa dalam sebuah 

paket iklan televisi. Studi bahasa iklan televisi (penelitian kebahasaan ini) 

adalah sosiolinguistik.  

Menurut Nababan, (1991: 2) sosiolinguistik ialah studi atau 

pembahasan dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai 

anggota masyarakat. Boleh juga dikatakan bahwa sosiolinguistik mempelajari 

dan membahas aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-

perbedaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor 

kemasyarakatan (sosial). 

Adapun pokok masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang di 

atas adalah (1) Bagaimana bentuk jargon pada iklan minuman ringan di 

televisi periode 2012? (2) Bagaimana bentuk silogisme pada iklan minuman 

ringan di televisi periode 2012? Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu (1) 

Mendiskripsikan bentuk jargon pada iklan minuman ringan di televisi periode 

2012. (2) Mengetahui bentuk silogisme pada iklan minuman ringan di televisi 

periode 2012. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari sampai 

Desember  2012. Tempat penelitian tidak terikat suatu tempat karena objek 

yang dikaji berupa jargon pada iklan minuman ringan di televisi. Berdasarkan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu penggunaan jargon pada 

iklan minuman ringan di televisi periode 2012, maka bentuk penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

berbentuk kualitatif dengan menggunakan strategi penelitian analisis isi. 

Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi (gambaran) secara 

sistermatis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh pemerian data yang akurat dan akan 

mempermudah dalam proses analisis.  
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Objek penelitian dalam sebuah penelitian menjadi pokok utama dalam 

menentukan jenis metode penelitian yang akan digunakan. Objek penelitian 

berupa bentuk jargon pada iklan minuman ringan di televisi. Data dalam 

penelitian ini berupa wacana pada iklan minuman ringan di televisi. Menurut 

Richards (dalam Sumarlam, 2008:6) mengatakan bahwa wacana  mengacu 

pada satuan-satuan bahasa yang lebih besar seperti paragrap, percakapan, dan 

wawancara. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data 

primer. Sumber data primer penelitian ini adalah iklan minuman ringan di 

televisi yang terdapat pada stasiun televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia 

(RCTI). 

Data dalam penelitian berupa peristiwa kebahasaan yang berwujud 

wacana lisan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik rekam, simak, 

dan catat. Edi Subroto (dalam Astuti, 2006: 48) menyatakan bahwa teknik 

rekam adalah pemerolehan data dengan cara merekam pemakaian bahasa 

lisan yang bersifat spontan. Teknik simak dan catat dilakukan dengan cara 

menyimak hasil rekaman kemudian mencatatnya untuk dianalisis kata-kata 

iklan yang mengandung jargon kemudian dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan sosiolinguistik.  

Validitas data merupakan kebenaran data dari proses penelitian. 

Penelitian  ini peneliti menggunakan trianggulasi. Tringgulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi metode dan trianggulasi teori. Trianggulasi metode menurut 

Patton (dalam Moleong, 2012: 331) terdapat dua strategi yaitu (1) pengecekan 

derajat kepercayan  penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan 

data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama. Penelitian ini menggunakan trianggulasi metode dengan 

teknik rekam, simak, dan catat. 
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Selain trianggulasi metode, juga menggunakan trianggulasi teori. 

Trianggulasi teori menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2012: 331) 

berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Penelitian ini menggunakan 

beberapa teori untuk memperoleh keabsahan data, yaitu teori tentang Jargon 

dan Silogisme, kemudian meninjau kembali dengan teori yang telah ada 

untuk dibandingkan sehingga data yang diperoleh benar-benar mewakili. 

Penelitian ini menggunakan metode padan. Menurut Sudaryanto (1993: 13) 

Metode padan alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari 

bahasa (langue) yang bersangkutan.  

 

C. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

1. Jargon 

Keraf (2005: 107) menyebutkan bahwa kata jargon mengandung 

beberapa pengertian. Pertama-tama jargon mengandung makna suatu 

bahasa dialek, atau tutur yang kurang sopan atau aneh. Akan tetapi istilah 

itu dipakai juga untuk mengacu semacam bahasa atau dialek hybrid yang 

timbul dari percampuran bahasa-bahasa, sekaligus dianggap sebagai 

bahasa perhubungan atau lingua fraca. Makna yang ketiga mempunyai 

ketumpangtindihan dengan bahasa ilmiah. Dalam hal ini jargon diartikan 

sebagai kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu, 

dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-

kelompok khusus lainnya. 

Adapun bentuk jargon iklan minuman ringan di televisi akan 

dijelaskan di bawah ini. 

Pada iklan Larutan Cap Kaki Tiga mengandung bentuk jargon 

Larutan ya Cap Kaki Tiga. Iklan Larutan Cap Kaki Tiga versi Ustad di atas 

mengandung jargon larutan ya Cap Kaki Tiga. Pada akhir iklan terdapat 

penekanan kalimat kita semua minum Larutan Cap Kaki Tiga yang 

diucapkan serempak oleh ketiga ustad tersebut, dengan adanya kalimat 

menjadi daya tarik konsumen khusnya jamaah Islam untuk minum larutan 
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Cap Kaki Tiga, karena usatad yang menjadi panutan masyarakat saat sakit 

panas dalam minum Larutan Cap Kaki Tiga. 

2. Silogisme  

Daliman (1999: 102) menyebutkan bahwa silogisme adalah 

penarikan konklusi yang sifatnya deduktif, maka konklusinya tidak dapat 

mempunyai sifat yang lebih umum daripada premisnya, silogisme ini 

merupakan penarikan konklusi secara tak langsung yaitu konklusi yang 

ditarik dari dua premis, tidak dari satu premis saja sebagaimana halnya 

pada penarikan konklusi secara langsung.  

Poesporodjo dan Gilarso (2001: 150) menyebutkan bahwa silogisme 

adalah proses logis yang terdiri dari tiga bagian. Dua bagian pertama 

merupakan premis-premis atau pangkal tolak penalaran (deduktif) 

sylogistik. Sedangkan bagian ketiga merupakan perumusan hubungan yang 

terdapat antara kedua bagian pertama melalui pertolongan term penengah 

(M). Bagian ini disebut juga kesimpulan yang berupa pengetahuan baru 

(konsekuens). Proses penarikan suatu kesimpulan dari premis-premis 

tersebut disebut premis penyimpulan. Premis adalah suatu pernyataan 

yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pernyataan tadi menegaskan 

atau menolak bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar. 

Bentuk silogisme pada iklan minuman ringan di televisi terdiri dari 

beberapa bentuk, baik bentuk silogisme kategoris dan siligisme hipotesis. 

Bentuk-bentuk silogisme pada iklan minuman ringan di televisi akan 

dijelaskan pada bagian dibawah ini. 

a. Silogisme Kategoris  

Poesporodjo dan Gilarso (2001: 152) menyebutkan bahwa 

silogisme kategoris adalah struktur suatu deduksi berupa suatu proses 

logis yang terdiri dari tiga bagian yang masing-masing bagiannya 

berupa pernyataan kategori (pernyataan tanpa syarat). Adapun 

silogisme kategoris pada iklan minuman ringan di televisi adalah 

sebagai berikut: 
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Teh Pucuk Harum rasa teh terbaik ada di pucuknya (premis mayor) 

Daun teh terbaik hanya di pucuk            (premis minor) 

Jadi, daun teh terbaik hanya di teh pucuk harum  (kesimpulan) 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategoris bentuk kedua, 

yang terdiri dari tiga buah term yaitu: term penengah; dipucuk, term 

mayor; teh pucuk harum rasa teh terbaik, term minor; daun teh terbaik 

hanya di. 

Silogisme kategoris dalam kalimat di atas dapat ditulis; Jadi daun 

teh terbaik hanya di Teh Pucuk Harum. Kaidah SK (2) dapat ditulis 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. (premis mayor) 

Sirkulasi tubuh bisa macet minum Coolant (premis minor) 

Jadi, minum Coolant membantu melancarkan sirkulasi tubuh 

(kesimpulan) 

Silogisme di atas termasuk silogisme kategoris bentuk pertama, 

yang terdiri dari tiga term yaitu term penengah; sirkulasi tubuh, term 

mayor; pulihkan kesegaran, term minor; minum Coolant. 

b. Silogisme majemuk 

Ustad 1  : saat panas dalam saya selalu minum cap kaki tiga 

Ustad 2  : betul koko juga cap kaki tiga 

SK (2)  P = M 

  S = M 

   S = P 
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Ustad 3  : yang ada logo cap kaki tiga ingat yang ini  

Jadi, kita semua minum larutan cap kaki tiga 

  Silogisme di atas termasuk silogisme majemuk karena S 

dan P dipersatukan atas dasar M, sehingga silogisme dapat diperluas 

menjadi suatu rangkaian dengan memakai lebih dari satu M. 

 Silogisme majemuk di atas dapat ditulis; Kita semua minum 

larutan cap kaki tiga kaidah Silogisme majemuk (S. M) dapt ditulis 

sebagai berikut: 

 

 

   

   

c. Silogisme Hipotesis 

Poesporodjo dan Gilarso (2001: 151) menyebutkan bahwa 

silogisme hipotetis adalah premisnya berupa pernyataan bersyarat: P 

diakui atau dimungkiri tentang S tidak secara mutlak, melainkan 

bergantung pada suatu syarat (kalau, maka, dll.) Adapun silogisme 

hipotesis pada iklan minuman ringan di televisi adalah sebagai berikut: 

Kalau makan gorengan atau berminyak itu bersifat panas, ademkan 

dengan adem sari        (kalau A, maka B) 

(antencendens)      (konsekuens) 

Seorang laki-laki sedang menikmati gorengan berminyak  (nah, A) 

Jadi, laki-laki dianjurkan minum adem sari           (jadi, B) 

Silogisme di atas termasuk silogisme konsisional karena mayor 

menyatakan suatu syarat (A) yang menjadi sandaran benar tidaknya 

A = B 

B = C 

C = D 

Jadi A = D  



9 

 

konsekuens (B). minor menyatakan dipenuhi syarat itu. Kesimpulan 

menyatakan benarnya konsekuens. 

Silogisme kondisional di atas dapat ditulis; Jadi laki-laki 

dianjurkan minum Ademsari. Kaidah S. Kond dapat ditulis sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan kajian teori, hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan ditarik simpulan berikut ini. 

1. Jargon digunakan pada wacana iklan di televisi. Iklan yang mengandung 

bentuk jargon yaitu (a) Proman bentuk jargon Proman energenesis lima 

jam, (b) Ademsari bentuk jargon ademkan dengan ademsari, (c) Larutan 

Cap Kaki Tiga bentuk jargon Larutan ya Cap Kaki Tiga, (d) Larutan Cap 

Kaki Tiga Ustad bentuk jargon Larutan ya Cap Kaki Tiga, (e) C 1000 

bentuk Jargon Healthy Inside Fresh Outside, (f) C 1000 bentuk jargon 

Healthy Inside Fresh Outside, (g) Coolant bentuk jargon badan sejuk 

aktifitas lancar, (h) Buavita jambu bentuk jargon temukan beragam 

manfaat buah, (i) Buavita jeruk bentuk jargon temukan bergam manfaat 

buah, (j) Ale-ale bentuk jargon Ale-ale anggur kesegaran baru dari sang 

juara, (k) Lemon Water bentuk jargon pengganti cairan tubuh rasakan 

bedanya, (l) Vitamin water bentuk jargon Vitamin water more than just 

water, (m) Country Choice Juice bentuk jargon  Country Choice Juice, so 

natural, (n) E-Juss bentuk jargon E-juss stamina buah asli, (o) Ektra Joss 

bentuk jargon laki minum Ekstra joss, (p) Markisa bentuk jargon Asli 

segarnya Markisa asli, (q)  Susu Jahe Sidomuncul bentuk jargon cinta 

deh, (r) Teh Botol Sosro bentuk jargon  Sosro ahlinya teh, (s) Pocari 

S. Kond  jika (A), maka (B) 

  Nah, (A) 

  Jadi, (B) 
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Sweet bentuk jargon You sweet beautiful, (t) Kuku Bima Energi bentuk 

jargon roso, (u) Nutrisari bentuk jargon jeruk kok minum jeruk, (v) Teh 

Botol Sosro Ramadhan bentuk jargon Sosro ahlinya teh, (w) Teh Pucuk 

Harum bentuk jargon rasa teh terbaik ada di pucuknya, (x) Teh Pucuk 

Harum bentuk Jargon Rasa teh terbaik ada dipucuknya, (y) Ektra Joss 

bentuk jargon laki minum Ektra Joss. 

2. Pada iklan minuman ringan di televisi ditemukan beberapa bentuk 

silogisme. Silogisme yang terdapat pada iklan minuman ringan di televisi 

adalah  

(a) Silogisme kategoris 

iklan yang mengandung silogisme kategoris adalah iklan Redoxon, 

Coolant, Ale-ale anggur, E-juss, Teh Pucuk Harum, Buavita, Teh Botol 

Sosro Ramadhan, Ektra Joss.   

(b) Silogisme Majemuk  

Iklan yang mengandung silogisme majemuk adalah iklan Larutan Cap 

Kaki Tiga Ustad 

(c) Silogisme hipotesis 

Iklan yang mengandung silogisme hipotesis adalah iklan Ademsasi.  
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