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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat. Karena tanpa bahasa, kita tidak mengenal antara 

satu dengan yang lain. Bahasa mempunyai struktur dan kidah-kaidah dalam 

penyusunan yang baik dan benar, maka harus menggunakan struktur yang 

tepat dan kaidah-kaidah yang berlaku. 

Unsur-unsur pembentuk kalimat dilihat dari struktur kalimat terdiri 

atas unsur-unsur yang berupa kata. Unsur itulah yang bersama-sama dan 

menurut sistem tertentu membangun struktur itu (Rozak, 1992 : 11). Namun 

demikian dalam praktiknya, penggunaan bahasa oleh seseorang kadang-

kadang melanggar atau keluar dari struktur dan kaidah-kaidah yang telah 

ditetapkan. Hal itu dilakukan untuk menvariasikan bahasa. Akan tetapi, ada 

juga yang mempunyai tujuan lain, misalnya kalimat memvariasikan bahasa 

dengan cara melepaskan sebagian dari kata -katanya atau menambah agar 

pendengar tertarik dan mau mendengarkan kalimat tersebut, misalnya kalimat 

pada iklan radio. Hal ini menjadi bahan pertimbangan teknik pemasaran 

karena pembuatan iklan memakan biaya yang banyak. Dengan adanya 

pelesapan-pelesapan tersebut, kata -kata dalam iklan akan menjadi lebih sedikit 

sehingga biaya yang dikeluarkan juga berkurang.  



Iklan adalah cara untuk memberitahukan kepada khalayak ramai 

mengenai benda-benda dan jasa yang ditawarkan, serta macam-macam metode 

untuk membujuk atau mendorong khalayak ramai untuk membeli benda-benda 

serta jasa tersebut.  

Peneliti memilih iklan radio sebagai objek penelitian, karena dalam 

pembuatan kalimat iklan radio memiliki banyak variasi pelesapan maupun 

penambahan agar pendengar tertarik dan mau mendengarkan iklan tersebut. 

Selain itu, pembuatan kalimat iklan radio juga berpengaruh pada biaya yang 

harus dikeluarkan. Dengan adanya pelesapan-pelesapan bahasa atau kata, 

maka penelitian ini ditulis untuk meneliti bagian-bagian yang dilesapkan 

dalam pembuatan iklan. Struktur kalimat yang digunakan dalam iklan radio 

banyak yang mengalami pelesapan. Struktur kalimat yang digunakan kadang-

kadang menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.  

Mengartikan kalimat adalah bentuk ketatabahasaan yang maksimal 

merupakan bagian dari bentuk ketatabahasaan yang lain, yang lebih besar dan 

mempunyai kesenyapan final yang menunjukkan bentuk akhir (Parera, 1988 : 

2). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kalimat merupakan 

bagian terkecil atau wacana yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran atau 

konsep yang dimiliki seseorang secara utuh yang ditandai oleh intonasi. Aspek 

yang diteliti tidak sekadar pelesapan sebagian kalimat, tetapi ditambah dengan 

pelesapan subjek dan predikat dalam wacana lisan iklan radio.  

 

 



B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa masalah dalam penelitian ini 

luas. Mengingat pentingnya struktur kalimat dalam iklan radio dan 

keterbatasan kemampuan penulis, maka masalah ini dibatasi pada bentuk 

penggunaan pelesapan subjek dan predikat pada iklan radio. Fungsi pelesapan 

subjek dan predikat pada iklan radio. Serta bentuk penggunaan pelesapan 

sebagian dalam iklan radio.  

Untuk memperoleh deskripsi pelesapan kalimat atau kata diperlukan 

data-data dalam wacana iklan radio. Mengingat jumlah iklan radio selalu lebih 

dari sebuah kalimat, maka penelitian ini dibatasi pada jenis iklan perusahaan 

terutama yang berhubungan dengan penjualan atau produk barang. Wacana 

yang diambil adalah wacana iklan yang dilisankan dalam bahasa Indonesia.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan di atas, maka masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana bentuk penggunaan pelesapan subjek dan predikat pada iklan 

di radio Suara Mrapen Abadi?  

2. Bagaimana fungsi pelesapan subjek dan predikat pada iklan di radio Suara 

Mrapen Abadi?  

3. Bagaimana bentuk penggunaan pelesapan sebagian dalam wacana lisan 

iklan radio Suara Mrapen Abadi?  

 



D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan bentuk penggunaan pelesapan subjek dan predikat pada 

iklan di radio Suara Mrapen Abadi 

2. Mengidentifikasikan fungsi pelesapan subjek dan predikat pada iklan di 

radio Suara Mrapen Abadi 

3. Mendeskripsikan bentuk penggunaan pelesapan sebagian kalimat dalam 

wacana lisan iklan radio Suara Mrapen Abadi 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat penelitian secara teoritis adalah :  

a. Memberikan ilmu dan khasanah bahasa kepada pembaca  

b. Agar menjadi wacana keilmuwan bagi setia p orang sehingga dapat 

lebih mengetahui tentang bahasa  

2. Manfaat penelitian secara praktis adalah :  

a. Berguna bagi peneliti agar lebih mengetahui struktur kalimat termasuk 

kalimat iklan  

b. Berguna bagi masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui 

bagaimana bentuk subjek dan predikat pada iklan radio  

c. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang akan 

mengadakan penelitian penggunaan subjek dan predikat pada iklan 

radio.  

 

 


