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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk aplikasi bahasa sebagai alat komunikasi adalah 

penggunaan bahasa tulis dalam media cetak, dalam hal ini khususnya yang berupa 

surat kabar atau harian umum. Surat kabar mempunyai fungsi menyampaikan 

berita kepada pembaca. Dalam surat kabar terdapat banyak berita atau informasi 

dengan kepala karangan atau wacana yang bervariasi pula. Karangan yang 

mempunyai topik tertentu di surat kabar, majalah, dan sebagainya disebut rubrik. 

Adapun rubrik-rubrik itu, misalnya rubrik berita atau peristiwa, rubrik opini, 

rubrik kesehatan, rubrik iklan maupun „slogan iklan kendaraan‟ yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. 

Slogan iklan “Kendaraan” dipilih karena berkenaan dengan adanya 

persaingan pemasaran pada produk-produk kendaraan yang baru rilis dengan 

berbagai macam kelebihan dan keunggulan produk kendaraan yang dipasarkan, 

yaitu dengan slogan iklan yang singkat, sederhana, dan memuat informasi, 

misalnya secara garis besar slogan iklan “Kendaraan” yang terdapat kata „murah‟, 

kata „murah‟ itu sendiri dapat dimaksudkan lebih hemat dalam harga beli, dan 

bisa juga kata „murah‟ berarti lebih hemat dalam bahan bakar. Slogan iklan 
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kendaraan ini memegang peranan yang cukup penting dalam media massa, 

dengan media massa mempunyai kemampuan untuk berperan dalam membentuk 

opini publik. Dalam hal ini tidak hanya sekedar berbagai anggapan yang diketahui 

oleh konsumen saja, tetapi konsumen (pembaca) juga dapat memahami maksud 

dan makna slogan iklan “Kendaraan” tersebut.  

Slogan iklan “Kendaraan” menyampaikan opini dalam situasi yang lebih 

santai, meskipun anggapan-anggapan di dalam slogan iklan “Kendaraan” sama 

seriusnya dengan anggapan-anggapan yang disampaikan lewat berita, sedangkan 

anggapan-anggapan slogan iklan “Kendaraan” sering lebih menarik dibandingkan 

slogan iklan lainnya. Gambar-gambar dan tulisan-tulisan dalam slogan iklan 

“Kendaraan” dibuat semenarik mungkin, sehubungan dengan sifatnya yang 

menghibur.  

Sebagai media ekspresi, slogan iklan “Kendaraan” juga mengajak 

pembaca untuk berpikir kritis dan merenungkan anggapan-anggapan yang tersirat 

didalamnya. Slogan iklan “Kendaraan” tidak lepas dari bahasa, karena tanpa 

bahasa komunikasi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Tanpa bahasa makna 

yang terkandung dalam slogan iklan “Kendaraan” tersebut sulit untuk dipahami 

oleh pembaca. Bahasa yang digunakan dalam slogan iklan “Kendaraan” biasanya 

berupa tuturan singkat yang dipadukan dengan gambar. 

Selain itu, bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam 

seluruh proses berpikir ilmiah, dimana bahasa merupakan alat berpikir dan alat 

komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik 
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pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Menggunakan 

bahasa yang baik dalam berpikir belum tentu mendapatkan kesimpulan yang 

benar apalagi dengan bahasa yang tidak baik dan tidak benar. Hal ini juga berlaku 

dalam memahami atau memaknai sebuah informasi. Oleh karena itu, setiap 

konsumen harus dapat beranggapan pada slogan iklan “Kendaraan” yang terdapat 

di harian surat kabar Solopos. Dalam hal ini tidak hanya sekedar berbagai 

anggapan yang diketahui oleh konsumen saja, tetapi konsumen (pembaca) juga 

dapat memahami maksud dan makna slogan iklan “Kendaraan” tersebut. 

Dalam proses pembuatan slogan dalam sebuah iklan itu sendiri, hal yang 

sebenarnya paling diusahakan untuk diperlihatkan adalah bagaimana iklan itu 

membuat suatu gambaran kepada konsumennya sebuah atau lebih pranggapan-

pranggapan yang dapat memberikan informasi baik apa yang produsen tahu 

tentang permasalahan atau kebutuhan yang dialami konsumen baik kebenaran 

maupun sangkalan tentang kebutuhan yang berusaha produsen ingin tunjukan 

kepada konsumen, ataupun apa yang konsumen tahu tentang barang yang 

berusaha dipromosikan kepada mereka di dalam slogan iklan baik. Maka dari itu 

sebuah slogan harus dapat menimbulkan pranggapan yang dapat menarik minat 

para konsumen untuk setidaknya melihat keunggulan produk yang ada di iklan 

yang ada di slogan dengan setidaknya membaca atau mengetahui slogan tersebut. 

Pranggapan dalam slogan ada banyak jenisnya tergantung konteks 

maupun penempatan kalimat dari slogan itu sendiri di dalam sebuah iklan. Jenis 

dari pranggapan itu sendiri, dapat menimbulkan berbagai arti dari slogan itu dan 
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juga memberi anggapan seperti apa fungsi dan keunggulan produk itu kepada 

konsumen. Ada slogan yang mempunyai anggapan bahwa produk tersebut lebih 

irit dalam penggunaan, ada juga yang mempunyai anggapan produk itu jauh lebih 

bagus dalam kinerja maupun kualitas. Semua itu tergantung dari bagaimana 

konsumen menelaah arti dari setiap kata di dalam slogan itu sehingga muncul 

pranggapan-pranggapan dalam slogan itu. 

Slogan-slogan yang dibuat, biasanya mempunyai kecenderungan dibuat 

dengan susunan kata yang singkat simpel dan kadang cenderung tidak baku dalam 

penempatan kalimatnya. Hal ini dikarenakan agar konsumen lebih luas dalam 

membuat suatu praanggapan di dalam slogan tersebut. Bisa disimpulkan 

pemilihan suatu kata dalam pembuatan slogan itu sangat penting karena menarik 

atau tidaknya suatu iklan, tergantung kepada susunan kalimat slogan tersebut. 

Melihat perkembangan iklan maupun slogan yang bermunculan di zaman 

sekarang, sangat terlihat bahwa untuk membuat suatu iklan yang menarik, tidak 

harus menekankan nama produk yang diiklankan tersebut dalam susunan kalimat 

slogan tetapi malah menyamarkan bentuk produk tersebut kedalam sebuah 

kalimat slogan. Jadi pada akhirnya sebuah slogan tidak akan mempunyai arti atau 

pranggapan yang tetap, karena seiring beranjaknya waktu, berubahnya cara 

berpikir dan majunya teknologi, sebuah slogan akan mempunyai pranggapan yang 

akan terus berubah sesuai dengan cara pemikiran konsumen yang melihat slogan 

tersebut.  
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Pembahasan slogan iklan “Kendaraan” menggunakan metode kualitatif 

dimaksudkan untuk mengetahui berbagai kemungkinan makna yang muncul 

dalam konteks promosi kendaraan yang bersangkutan. Penentuan praanggapan 

dalam slogan dilakukan dengan bantuan teori Yule yang membagi 6 jenis 

praanggapan. Dalam satu iklan tidak hanya terdapat satu slogan saja, melainkan 

bisa dua atau lebih slogan yang muncul, sehingga muncul satu atau lebih jenis 

praanggapan dalam satu iklan “Kendaraan” yang bersangkutan. Untuk itu peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan analisis 

praanggaapan dan maknanya. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian yang baik diperlukan suatu pembatasan masalah. Pembatasan 

masalah dibuat agar penelitian berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan 

pembahasan maka diperlukan pembatasan permasalahan yang diteliti. Pembatasan 

ini setidaknya memberi gambaran ke mana arah penelitian dan memudahkan 

peneliti dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Adapun masalah 

yang dibahas dalam penelitian mengenai jenis dan makna praanggapan yang 

muncul pada slogan iklan. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan slogan iklan 

“Kendaraan” dalam harian surat kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 

2014. Dalam hal ini tidak hanya terbatas pada gambaran dan tulisan yang ada 

dalam slogan iklan “Kendaraan” saja, melainkan ditinjau berdasarkan kajian 
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pragmatik, berupa praanggapan yang muncul dalam slogan iklan “Kendaraan” 

harian surat kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 2014. 

 

C. Rumusan Masalah 

Agar mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan jelas, maka 

diperlukan suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana praanggapan yang muncul pada slogan iklan “Kendaraan” harian 

surat kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 2014? 

2. Bagaimana makna yang tersembunyi pada praanggapan slogan iklan 

“Kendaraan” harian surat kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 

2014? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan praanggapan yang muncul pada slogan iklan “Kendaraan” 

harian surat kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 2014. 

2. Menganalisis makna yang tersembunyi pada praanggapan slogan iklan 

“Kendaraan” harian surat kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 

2014. 
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E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat bermanfaat. 

Adapun manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan linguistik yang berkaitan dengan praanggapan dan 

maknanya. 

b. Memperjelas pemahaman kepada peneliti lain dan pembaca mengenai 

praanggapan dan maknanya yang berupa bentuk satuan lingualnya yang 

digunakan pada slogan iklan “Kendaraan” harian surat kabar Solopos. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi mahasiswa sebagai sumber pembelajaran bahasa Indonesia 

dan bahan tambahan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami 

praanggapan dan maknanya yang terdapat pada slogan iklan “Kendaraan”. 

b. Manfaat bagi lembaga pendidikan sebagai bahan tambahan ilmu dalam 

ranah pembelajaran praanggapan dan maknanya. 
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F. Desain Penelitian 

Penelitian ini agar lebih lengkap dan penyusunannya sistematis perlu 

adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri 

dari lima bab, yaitu sebagai berikut. 

Bab 1 adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian. Bab II adalah landasan teori yang memuat tinjauan 

pustaka, kajian teori, dan kerangka berpikir. Bab III adalah metode penelitian 

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

teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan penyajian 

hasil analisis. Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 

deskripsi praanggapan pada slogan iklan “Kendaraan” harian surat kabar Solopos 

edisi November 2013 – Februari 2014, praanggapan yang muncul pada slogan 

iklan “Kendaraan” harian surat kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 

2014, dan makna yang tersembunyi pada praanggapan slogan iklan “Kendaraan” 

harian surat kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 2014. Bab V berisi 

penutup yang meliputi simpulan dan saran. Pada bagian akhir disertakan daftar 

pustaka dan lampiran. 

 

 


