
STRUKTUR IKLAN BARIS PENJUALAN RUMAH
DALAM SURAT KABAR SOLOPOS EDISI NOVEMBER 2015 – FEBRUARI 2016

DAN IMPLEMENTASINYA DI SMP

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh:
Nuri Lestari
A310120160

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017



iii



iiiiii



iiiiiiiii



1

STRUKTUR IKLAN BARIS PENJUALAN RUMAH
DALAM SURAT KABAR SOLOPOS EDISI NOVEMBER 2015 – FEBRUARI 2016

DAN IMPLEMENTASINYA DI SMP

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ada dua: (1)Mendeskripsikan struktur iklan baris penjualan rumah
dalam surat kabar Solopos edisi November 2015 - Februari 2016. (2) Mendeskripsikan
wujud struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi November
2015 - Februari 2016. dan (3) Mendeskripsikan keterkaitan antara struktur iklan baris
penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi November 2015 - Februari 2016 dan
implementasinya di SMP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber
data penelitian ini adalah iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi
November 2015 – Februari 2016. Data dalam penelitian ini berupa kalimat yang terdapat
pada iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi November 2015 –
Februari 2016. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pustaka,
teknik simak dan teknik catat. Metode data menggunakan metode agih. Hasil temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat
kabar Solopos edisi November 2015 – Februari 2016, (1) Memuat nama barang atau jasa,
(2) Memuat jenis atau tipe barang atau jasa, (3) Memuat kondisi barang atau jasa, (4)
Memuat fasilitas barang atau jasa, dan (5) Memuat alamat atau nomor telepon yang bisa di
hubungi. 2) Wujud struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi
November 2015 - Februari 2016 terdapat dua wujud struktur yaitu lengkap dan tidak
lengkap. 3) Keterkaitan struktur penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi
November 2015 - Februari 2016 dengan kurikulum 2006 (KTSP), karena dalam kurikulum
2006 (KTSP) terdapat SK dan KD mengenai iklan di SMP khususnya pada kelas IX yaitu
pada SK 4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan baris, karangan, dan pikiran
serta perasaan dalam puisi bebas, dan KD 4.1 Menulis iklan baris dengan bahasa yang
singkat, padat dan jelas.

Kata Kunci: implementasi di SMP, surat kabar, dan struktur iklan baris.

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe: (1) Describe the structure of classified ads home
sales in newspapers Solopos edition November 2015 - February 2016, (2) to describe a
form of structure classifieds home sales in newspapers Solopos edition November 2015 -
February 2016, and (3)Describe the relationship between the structure home sales
classified ads in newspapers Solopos edition November 2015 - February 2016 and its
implementation in SMP. This study used descriptive qualitative method. The data source of
this research is the classified ads in a newspaper home sales Solopos edition November
2015 - February 2016. The data in this study a phrase contained in a classified ad in a
newspaper home sales Solopos edition November 2015 - February 2016. The research data
collection techniques used engineering library, see the engineering and technical notes.
Data were analyzed using methods agih method. The findings of this study indicate that 1)
The structure of classified ads home sales in newspapers Solopos edition November 2015 -
February 2016, (1) Loading the name of goods or services, (2) Load the type or types of
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goods or services, (3) Loading condition of the goods or services, 4) Loading facilities
goods or services, and 5) Loading address or phone number that can be in contact. 2) The
form of the structure home sales classified ads in newspapers Solopos edition November
2015 - February 2016, there are two structures which form a complete and incomplete. 3)
The linkage structure home sales in the newspaper Solopos edition November 2015 -
February 2016 to the curriculum in 2006 (SBC), because in the curriculum of 2006 (SBC)
are SK and KD on advertising in particular in class IX SMP namely SK 4. Disclose
information in the form of classified ads, essay, and thoughts and feelings in free verse,
and KD 4.1 Write a classified ad in a language that is concise, solid and clear.

Keywords: implementation in junior high, newspapers, and the structure of classified ads.

1. PENDAHULUAN

Sintaksis merupakan bagi ilmu bahasa yang membicarakan hal-hal yang

berhubungan dengan frasa, klausa dan kalimat (Markamah, 2009: 7). Menurut Ramlan

(2005 : 17) mengatakan bahwa sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang membicarakan

seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Menurut Tarigan (2009 : 22) wacana

adalah kesatuan yang tatarannya lebih tinggi atau sama dengan kalimat, terdiri atas

rangkaian yang membentuk pesan, memiliki awal dan akhir.

Menurut Tarigan (2009 : 30) struktur wacana sifatnya lebih terbuka dibandingkan

dengan struktur kalimat. Maksudnya, kemungkinan variasi susunan unsur-unsur kalimat

sangat terbatas, sedangkan kemungkinan variasi susunan unsur-unsur wacana lebih

besarsetiap jenis wacana memiliki model masing-masing.

Menurut Bolen (dalam Tarigan, 2009 : 32), iklan mempunyai tiga unsur struktur

pembentuk wacana, yaitu butir utama (headline), badan (body), dan penutup (close). Istilah

iklan itu sejajar dengan konsep advertising. Menurut Klepper (dalam Mulyana, 2005 : 63)

kata advertising berasal dari bahasa latin yakni ad-vere yang berarti “menyampaikan

pikiran dan gagasan kepada pihak lain”. Advertising adalah setiap penyampaian informasi

tentang barang atau jasa dengan menggunakan media nonpersonal yang dibayar.

Struktur iklan baris lengkap menurut Mulyana (2005 : 67) menerangkan bahwa

struktur iklan baris yakni mendaftar butiran-butiran yang ditulis dalam iklan dan

menggunakan bahasa yang efektif. Jenis iklan baris menurut Mulyana (2005 : 70) jenis

iklan baris berdasarkan tujuannya terdiri dari empat jenis, yaitu iklan penawaran, iklan

pencarian, iklan penjualan, dan iklan lowongan. Menurut (Mulyana, 2005 : 73) iklan baris

memiliki beberapa karakteristik diantaranya: a) Terdiri dari 2 sampai 3 baris, informasi

yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja dan ditulis secara singkat,
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padat, dan jelas. b) Dikelompokan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. c)

Berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singktan-singkatan untuk

menghemat tempat. d) Sebagian iklan baris dilengkapi gambar dengan ukuran kecil dan

tidak berwarna. e) Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi oleh si

pembeli. f) Tidak menggunakan ilustrasi grafis. g) Biaya pemasangan tergolong murah

karena tidak memerlukan tempat lebar dalam surat kabar. Surat kabar merupakan alat yang

digunakan dalam pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan

alat-alat komunikasi mekanisme (Cangara, 2006 : 122).

Ada beberapa pelitian yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian

yang dilakukan oleh Nwulu, Nina F. (2002) dengan judul “Analyzing the Advertising

Language of the Mobile Telephony in Nigerian Newspapers: A Stylistic Approach”. Hasil

penelitian ini membahas mengenai perusahaan-perusahaan yang menggunakan sebagian

besar surat kabar sebagai media untuk mengeksplorasi gaya bahasa iklan seperti yang

digunakan oleh Zain Mobile Communication di Nigeria. Penelitian ini juga membahas

mengenai teknik pengiklanan yang bertujuan untuk menarik minat pembaca agar tertarik

dengan produk yang diiklankan. Persamaan penelitian yang penulis ambil karena objek

kajiannya sama-sama mengkaji mengenai surat kabar, dengan perbedaan yang terletak

pada analisisnya, penulis menganalisis mengenai struktur iklan baris penjualan rumah

dalam surat kabar Solopos edisi November 2015 – Februari 2016 dan implementasinya di

SMP, sedangkan penelitian menganalisis mengenai gaya bahasa iklan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, Fajar Eko (2005) dengan judul “Diksi dan

Gaya Bahasa Wacana Iklan Pada Majalah Cita Cinta Edisi Bulan Desember 2009 –

Februari 2010”. Hasil penelitian ini yakni mengenai deskripsi tentang bentuk pemakaian

diksi dan penggunaan gaya bahasa pada majalah Cita Cinta edisi bulan Desember 2009 –

Februari 2010. Persamaan penelitian yang penulis ambil karena objek kajiannya sama-

sama mengkaji mengenai iklan, dengan perbedaan yang terletak pada analisisnya, penulis

menganalisis mengenai struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos

edisi November 2015 – Februari 2016 dan implementasinya di SMP, sedangkan penelitian

menganalisis mengenai diksi dan gaya bahasa wacana iklan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dayag, Danilo T. (2007) dengan judul “The

Discourse of Pr int Adver tising in the Philippines: Generic Structures and Linguistic

Features”. Hasil penelitian ini membahas mengenai struktur generic dan sifat linguistik
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iklan di majalah Filipina yang berkaitan dengan obat-obatan, vitamin, suplemen makanan,

kosmetik dan produk kebersihan pribadi. Persamaan penelitian yang penulis ambil karena

objek kajiannya sama-sama mengkaji mengenai iklan, dengan perbedaan yang terletak

pada analisisnya, penulis menganalisis mengenai struktur iklan baris penjualan rumah

dalam surat kabar Solopos edisi November 2015 – Februari 2016 dan implementasinya di

SMP, sedangkan penelitian menganalisis mengenai struktur generik dan sifat linguistik

iklan.

Penelitian yang dilakukan oleh Naira, Million (2007) dengan judul “A Linguistic-

Stylistic Analysis of Newspaper Reportage”. Hasil analisis penelitian ini membahas

mengenai bahasa reportase yang ada dalam surat kabar. Hal yang menjadi pusat perhatian

dalam penelitian ini mengenai cerita korupsi tentang terpakai tiga ratus juta naira dari

Kementerian Federal Kesehatan tahun 2007. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini

ada tiga tingkat analisis linguistik: graphological, leksikal dan sintaksis dengan implikasi

semantik. Persamaan penelitian yang penulis ambil karena objek kajiannya sama-sama

mengkaji mengenai surat kabar, dengan perbedaan yang terletak pada analisisnya, penulis

menganalisis mengenai struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos

edisi November 2015 – Februari 2016 dan implementasinya di SMP, sedangkan penelitian

menganalisis mengenai bahasa reportase yang ada dalam surat kabar.

Penelitian yang dilakukan oleh Adiseputra, Li Michael Eliantoro (2009) dengan

judul “Analisis Wacana Iklan Operator Seluler di Jawa Pos Radar Malang”. Hasil

penelitian ini yakni mengenai deskripsi diksi, piranti kohesi, dan struktur wacana iklan

operator seluler. Diksi yang digunakan dalam operator seluler itu sendiri mempunyai

beberapa macam yakni diksi nonkhas dan diksi khas iklan tertulis. Persamaan penelitian

yang penulis ambil karena objek kajiannya sama-sama mengkaji mengenai iklan, dengan

perbedaan yang terletak pada analisisnya, penulis menganalisis mengenai struktur iklan

baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi November 2015 – Februari 2016

dan implementasinya di SMP, sedangkan penelitian menganalisis mengenai wacana iklan

operator seluler.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Desain

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data. Objek penelitian ini
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adalah struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi November

2015 – Februari 2016 dan implementasinya di SMP. Data pada penelitian ini berupa

kalimat yang terdapat pada iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi

November 2015 – Februari 2016. Sumber data pada penelitian ini adalah iklan baris

penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi November 2015 – Februari 2016.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, teknik

yang menggunkan sumber-sumber data untuk memperoloh data dan konteks bahasa

dengan nyata. Teknik simak dan teknik catat berarti dalam peneltian subjek sebagai

instrument kunci melakukan penyimakan secara cermat, terarah dan teliti terhadap sumber

data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, teknik simak, dan

teknik catat.

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja menggunakan

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu kesatuan yang dapat

dikelola, mentesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode agih.

Teknik lanjut yang digunakan adalah teknik sisip. Keabsahan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik trianggulasi teori. Trianggulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan

menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan adalah tahap yang paling inti dalam sebuah

penelitian. Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap struktur

iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi November 2015 - Februari

2016. Pada tahap yang dilakukan ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang

berhubungan dengan rumusan masalah. Pembahasan yang dilakukan berdasarkan masalah

yang ditentukan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan kajian sintaksis dan wacana. Sintaksis merupakan bagi

ilmu bahasa yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan frasa, klausa dan

kalimat (Markamah, 2009 : 7). Menurut Tarigan (2009 : 22) wacana adalah kesatuan yang

tatarannya lebih tinggi atau sama dengan kalimat, terdiri atas rangkaian yang membentuk

pesan, memiliki awal dan akhir. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan:

(1)Mendeskripsikan struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi
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November 2015 - Februari 2016. (2) Mendeskripsikan wujud struktur iklan baris penjualan

rumah dalam surat kabar Solopos edisi November 2015 - Februari 2016. (3)

Mendeskripsikan keterkaitan antara struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar

Solopos edisi November 2015 - Februari 2016 dan implementasinya di SMP.

3.1 Struktur Iklan Baris Penjualan Rumah Dalam Surat Kabar Solopos Edisi

November 2015 – Februari 2016 dan Implementasinya Di SMP

Struktur iklan baris memuat aspek-aspek sebagai berikut:

1) Memuat nama barang atau jasa.

2) Memuat jenis atau tipe barang atau jasa.

3) Memuat kondisi barang atau jasa.

4) Memuat fasilitas barang atau jasa.

5) Memuat alamat atau nomor telepon yang bisa di hubungi.

Deskripsi struktur iklan baris akan diperjelas dengan data sebagai berikut:

Data

Keterangan bagan data (1a)

P O Ket. Cara Ket. Tempat Pel Ket. Syarat

JL RMH Cpt

Hub: 082137464907

(A02959102015)-4

Nusukan,
Tengah Kota
Jl.Kediri Utara

L300m,Hg1.2M
Nego,

TnpPrantara

Analisis Substitusi data (1b)

J[ua]l r[u]m[a]h c[e]p[a]t Nusukan, tengah kota j[a]l[an] Kediri utara, l[uas]

300 m[eter], h[ar]g[a] 1.2 m[ilyar] nego[siasi] [(tawar menawar)],

hub[ungi]:08213746907 t[a]np[a] p[e]rantara(A02959102015)-4.

Data (1) iklan baris ditulis secara lengkap menjadi “Jual rumah cepat

Nusukan, tengah kota jalan Kediri utara, luas 300 meter, harga 1.2 Milyar negosiasi

JL RMH Cpt Nusukan, Tengah Kota Jl.Kediri Utara, L300m,Hg1.2M
Nego, Hub:082137464907 TnpPrantara (A02959102015)-4
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(tawar menawar), hubungi:08213746907 tanpa perantara (A02959102015)-4”.

Untuk mengetahui Keterangan Nusukan dapat menyisipkannya dalam kalimat seperti

berikut ini: “Jual rumah cepat lokasi Nusukan, tengah kota jalan Kediri utara, luas

300 meter, harga 1.2 Milyar negosiasi (tawar menawar), hubungi:08213746907

tanpa perantara (A02959102015)-4”. Iklan baris tersebut lebih mempengaruhi atau

lebih komunikatif, dengan demikian kata lokasi wajib hadir dalam klausa iklan baris.

Data (1) struktur iklan baris memuat aspek-aspek sebagai berikut:

1) Keterangan jenis iklan berupa iklan penjualan rumah.

2) Kondisi benda yang dijual yaitu luas tanah 300 meter.

3) Alamat yang bisa dituju atau nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu  daerah

Nusukan, tengah kota jalan Kediri utara dan bagi yang berminat dapat

menghubungi ke nomor telepon 08213746907.

4) Keterangan harga yaitu 1,2 Milyar masih bisa negosiasi.

5) Kode iklan dari redaksi yaitu (A02959102015)-4.

Data telah memuat judul iklan, nama iklan, dan spesifikasi barang yang dijual.

Data memiliki struktur iklan yang lengkap, meliputi struktur sintaksis yang terdiri dari

P, O, Ket.cara, Ket.tempat, Pel, dan Ket.syarat.

3.2 Wujud struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi

November 2015 - Februari 2016

Wujud struktur iklan baris terdiri dari dua struktur, yaitu struktur lengkap dan

struktur tidak lengkap. Iklan penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi

November 2015 – Februari 2016 menunjukan tidak keseluruhan iklan memiliki struktur

iklan baris yang lengkap seperti memuat judul iklan, nama iklan, spesifikasi barang

yang dijual serta memiliki struktur sintaksis yang terdiri dari (P), (O), (Ket.tempat), dan

(Ket.cara).

3.3 Keterkaitan keterkaitan antara struktur iklan baris penjualan rumah dalam

surat kabar Solopos edisi November 2015 - Februari 2016 dan implementasinya di

SMP

Keterkaitan struktur iklan penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi

November 2015 – Februari 2016 dengan kurikulum 2006 (KTSP), karena dalam

kurikulum 2006 (KTSP) terdapat SK dan KD mengenai iklan yakni dalam kelas IX

semester satu SK4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan baris, karangan,
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dan pikiran serta perasaan dalam puisi bebas dan KD4.1 Menulis iklan baris dengan

bahasa yang singkat, padat dan jelas. Tujuan dari pembelajarn yang ada dalam

kurikulum tersebut adalah siswa dapat mendaftar butir-butir yang akan ditulis dalam

iklan baris penjualan rumah dengan bahasa yang hemat, jelas dan lengkap. Indikator

yang diharapkan adalah: 1) mampu menentukan objek yang akan diiklankan; 2)

mampu menyingkat kata-kata sesuai dengan kebiasaan iklan baris; 3) mampu menulis

iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas; 4) mampu menyunting iklan

baris.

4 PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam skripsi

“Struktur Iklan Baris Penjualan Rumah dalam Surat Kabar Solopos Edisi November 2015

– Februari 2016 dan Implementasinya di SMP” diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Pertama struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi

November 2015 - Februari 2016 memuat judul iklan, nama iklan, spesifikasi barang yang

dijual serta memiliki struktur sintaksis yang terdiri dari (P), (O), (Ket.tempat), dan

(Ket.cara).

Kedua wujud struktur iklan baris penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi

November 2015 – Februari 2016 menunjukan tidak keseluruhan iklan memiliki struktur

iklan baris yang lengkap, seperti memuat judul iklan, nama iklan, spesifikasi barang yang

dijual serta memiliki struktur sintaksis yang terdiri dari (P), (O), (Ket.tempat), dan

(Ket.cara).

Ketiga struktur iklan penjualan rumah dalam surat kabar Solopos edisi November

2015 – Februari 2016 tersebut berkaitan dengan kurikulum 2006 (KTSP), karena dalam

kurikulum 2006 (KTSP) terdapat SKdan KD mengenai iklan yakni dalam kelas IX

semester satu SK 4.
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