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KALIMAT MOTIVASI IDIOMATIK DALAM IKLAN TEKNOLOGI  

SEBAGAI BAHAN AJAR PADA PEMBELAJARAN  

BAHASA INDONESIA DI SMP KELAS VIII 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi kalimat motivasi idomatik dalam 

iklan teknologi di berbagai sumber, (2) Menjelaskan motif kalimat motivasi idiomatik, 

(3) Menjelaskan pemanfaatan kalimat motivasi idiomatik sebagai bahan ajar bahasa 

Indonesia SMP kelas VIII, pembelajaran teks iklan terkait dengan Kompetensi Dasar 3.3 

Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster (membanggakan dan 

memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Data berupa kalimat motivasi. 

Teknik studi pustaka juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini 

adalah: (1) Kalimat motivasi yang idiomatik dalam iklan teknologi sebanyak enam 

kalimat bermotif penawaran dan kekerabatan, (2) Motif kalimat motivasi idiomatik 

dalam iklan teknologi, (3) Kalimat motivasi yang idiomatik dari iklan teknologi dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan ajar bahasa Indonesia SMP kelas VIII, pembelajaran teks 

iklan terkait dengan Kompetensi Dasar 3.3 Mengidentifikasi informasi teks iklan, 

slogan, atau poster (membanggakan dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca 

dan didengar. 

 

Kata kunci: idiomatik, iklan, teknologi, motivasi, bahan ajar 

 

Abstract 

This study aims to: (1) find idiomatic motivational sentences in technology advertising 

in various sources, (2) explain idiomatic motivational sentences, (3) explain the use of 

idiomatic motivational sentences as teaching materials for Indonesian VIII grade of 

junior high school, learning ad text related to Basic Competence 3.3 Identify ad text 

information, slogans, or posters (boast and motivate) from various sources that are read 

and heard. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection 

techniques in this study used the technique of listening and note taking. Data are in the 

form of motivational sentences. Literature study techniques are also used in this 

research. The results of this study are: (1) Idiomatic motivational sentences in 

technology advertising as many as six sentences motivated by bidding and kinship, (2) 

Idiomatic motivational sentences in technology advertisements, (3) Idiomatic 

motivational sentences from technology ads can be utilized as teaching materials 

Indonesian junior high school class VIII, ad text learning related to Basic Competencies 

3.3 Identify information on ad text, slogans, or posters (boast and motivate) from various 

sources that are read and heard. 

 

Keywords: idiomatic, advertising, technology, motivation, teaching materials 
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1. PENDAHULUAN 

Saat ini dunia periklanan saling melalukan persaingan yang ketat untuk berlomba-lomba 

menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Para perusahaan berusaha membuat iklan 

semenarik mungkin agar produknya tetap eksis di kalangan masyarakat. Iklan sebagai 

pesan dari produk, jasa atau ide yang disampaikan kepada masyarakat melalui suatu 

media yang diarahkan untuk menarik konsumen (Kasali dalam Dewi, 2012:14). 

Masyarakat yang semakin cerdas dan teknologi yang semakin berkemanjuan, 

menuntut para perusahaan menampilkan iklan yang mampu meyakinkan pada konsumen 

dan memuat konsumen fokus pada isi iklan yang disampaikan perusahaan. Agar tujuan 

dari iklan tercapai, iklan disampaikan secara kreatif dan persuasif agar mampu 

meyakinkan konsumen dalam meyakini isi pesan serta memberi perhatian pada merk 

(Legasari dkk, 2013:5). 

Majunya teknologi saat ini menjadikan masyarakat menjadi lebih konsumtif. Hal ini  

anak usia 3 tahun sudah ketergantungan menikmati teknologi. Para lansia dengan usia 

tidak muda lagi, ikut menikmati canggihnya teknologi. Pesatnya perkembangan 

teknologi membuat masyarakat Indonesia sebaiknya tidak tertinggal dengan negara lain. 

Survey yang dilakukan oleh Global Digital Report We Are Social dalam 

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/06/inilah-perkembangan-dig ital- 

indonesia- tahun-2018 bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 13 juta orang. 

Jumlah ini menunjukan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia mengakses internet. 

Dari ratusan juta pengguna internet tersebut 60% telah mengakses internet menggunakan 

ponsel pintar (smartphone). 

Berbagai macam iklan yang ada, diantaranya iklan yang diproduksi oleh perusahaan 

telepon genggam, iklan dalam bentuk cetak atau yang ditampilkan di berbagai majalah 

dan koran dianggap memberikan dampak keefektian yang tinggi. Kalimat dalam iklan 

bermacam-macam jenisnya, salah satunya yaitu kalimat motivasi. Kalimat motivasi 

dalam iklan biasanya bertujuan untuk memotivasi para pembaca agar membeli atau 

menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. 

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/06/inilah-perkembangan-dig%20ital-%20indonesia-%20tahun-2018
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/06/inilah-perkembangan-dig%20ital-%20indonesia-%20tahun-2018
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Iklan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Kurikulum 2013 yang menuntut siswa aktif dan berkembang tidak hanya dari 

satu sumber (guru). Hal tersebut menjadikan guru mencari bahan ajar yang menarik dan 

sesuai dengan perkembangan teknologi. Misalnya, iklan penawaran laptop, telepon 

genggam, komputer, dll. dapat diterapkan pada Kompetensi Dasar Dasar 3.3 

Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster (membanggakan dan 

memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Guru bisa menjadikan 

iklan teknologi sebagai bahan ajar pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kalimat motivasi idomatik dalam 

iklan teknologi, (2) menjelaskan motif kalimat motivasi idiomatik menjelaskan, (3) 

pemanfaatan bentuk idiomatik sebagai bahan ajar bahasa Indonesia SMP kelas VIII, 

pembelajaran terkait teks iklan dengan Kompetensi Dasar 3.3 Mengidentifikasi 

informasi teks iklan, slogan, atau poster (membanggakan atau memotivasi) dari berbagai 

sumber yang dibaca atau didengar. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk 

dan Miller dalam Gumilang (2016: 145) pada mulanya bersumber pada pengamatan 

kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif bahwa metodologi 

kualitatif adalah tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dan berhubungan dengan orang–orang 

tersebut dalam bahasanya dan peristilahan.  

Data dalam penelitian ini berupa kalimat motivasi yang ada dalam iklan teknologi. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dokumen yaitu surat kabar, Instagram, 

facebook dan internet. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

simak dan catat, serta teknik studi pustaka yang digunakan untuk menunjang dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode agih dan padan referensial yang alat 

penentunya merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan. Metode padan, alat 
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penentunya terlepas, di luar, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan 

(Sudaryanto, 2015: 15 -18).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kalimat Motivasi yang Idiomatik 

Idiom merupakan bahasa atau dialek khas yang mampu menandai suatu kelompok atau 

bidang tertentu. Kalimat motivasi yang ada dalam iklan teknologi memiliki bentuk 

idiomatik. Berikut ini penjelasan kalimat motivasi yang idiomatik pada iklan teknologi. 

Data 1 

 “Dapatkan potongan spesial di bulan September ini hanya di Rinnai Official 

Store yang ada di Blibli.com, sahabat Rinnai.”  

(24/IG/rinnai_indonesia/PW/25/09/2019/20.05) 

Data (1) merupakan kalimat motivasi yang idiomatik dengan dua penanda yaitu 

“potongan spesial” dan “sahabat Rinnai”. Potongan memiliki arti hasil potongan 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/potongan). Spesial menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) artinya sesuatu yang khusus, istimewa, atau khas 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/spesial). Sedangkan potongan spesial dalam kalimat 

motivasi di atas artinya pengurangan harga yang istimwea atau biasa disebut diskon. 

Selanjutnya penanda idiomatik kedua yaitu sahabat Rinnai, sahabat artinya seseorang 

yang dekat dengan diri kita dan biasanya sudah lama dikenal atau sering berhubungan 

dalam hal tertentu atau dalam waktu tertentu, sering disebut juga dengan kawan, teman 

atau handai (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sahabat). Rinnai merupakan salah satu 

merk peralatan rumah tangga yang menggunakan teknologi canggih. Sedangkan sahabat 

Rinnai dalam kalimat motivasi di atas artinya seseorang yang kerap atau selalu 

menggunakan produk dari Rinnai. Berdasarkan penanda potongan special dan sahabat 

Rinnai, kalimat motivasi data (1) merupakan kalimat motivasi yang idiomatik. 

 

 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/potongan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/spesial
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sahabat
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Data 2 

“Jadikan memasak semakin menyenangkan dengan Miyako FLON+ sahabat 

dapur yang unggul dengan beragam variasi pan hanya di outlet resmi 

Miyako.” 

(7/IG/miyako_Indonesia/KC/18/05/2019/08.47) 

Penanda idiomatik pada kalimat motivasi data (2) yaitu “sahabat dapur”. Sahabat 

artinya seseorang yang dekat dengan diri kita dan biasanya sudah lama dikenal atau 

sering berhubungan dalam hal tertentu atau dalam waktu tertentu, sering disebut juga 

dengan kawan, teman atau handai (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sahabat). Dapur 

artinya ruangan yang digunakan untuk memasak, biasanya terdapat perapian 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dapur). Sedangkan sahabat dapur artinya seseorang 

yang memiliki hobi memasak dan memiliki intensitas yang lebih di dapur. Berdasarkan 

penanda sahabat dapur, kalimat motivasi pada data (2) merupakan kaliamt motivasi 

yang idiomatik. 

Data 3 

“Yuk miliki MIYAKO EI-1019 SP yang mempercepat sahabat Miyako 

menyetrika dan membantu menyelesaikan orderan cuci-setrika-spray.” 

(15/IG/miyako_indonesia/MM/04/08/2019/12.01) 

 

Data (3) merupakan kalimat motivasi yang idiomatik, hal tersebut ditandai “sahabat 

Miyako”. Sahabat artinya seseorang yang dekat dengan diri kita dan biasanya sudah 

lama dikenal atau sering berhubungan dalam hal tertentu atau dalam waktu tertentu, 

sering disebut juga dengan kawan, teman atau handai 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sahabat). Miyako merupakan salah satu merek 

ternama dari peralatan dapur atau rumah tangga.  Makna dari sahabat Miyako bukan 

teman dari Miyako misalnya merek peralatan rumah tangga yang lainnya, melainkan 

seseorang yang memiliki intensitas sering dalam menggunakan peralatan rumah tangga 

dari Miyako.  Penanda sahabat Miyako menunjukkan bahwa kalimat motivasi pada data 

3 merupakan kalimat motivasi yang idiomatik. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sahabat
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dapur
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sahabat
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Data 4 

“Dari waktu ke waktu, Xenia menjadi bagian dari momen indah keluarga 

Indonesia yang sudah terbukti istimewa selama 15 tahun.” 

(25/K/SP/B/03/05/2019) 

Kalimat motivasi pada data (4) memiliki penanda bahwa kalimat tersebut 

merupakan kalimat motivasi yang idiomatik. Penanda tersebut adalah “keluarga 

Indonesia”. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring artinya 

satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat biasanya berisi ibu, bapak 

beserta anak-anaknya (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keluarga). Sedangkan 

Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) daring merupakan sebuah 

nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua 

Australia (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indonesia). Keluarga Indonesia dalam 

kalimat motivasi data (4) bukan bermakna negara lain yang memiliki kekerabatan 

dengan Indonesia, melainkan bermakna keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kalimat motivasi pada data (4) merupakan kaliamt 

motivasi yang idiomatik dengan penanda “keluarga Indonesia”. 

Data 5  

“Dari waktu ke waktu, Xenia menjadi bagian dari momen indah keluarga 

Indonesia yang sudah terbukti istimewa selama 15 tahun.” 

(30/K/SP/B/03/05/2019) 

Kalimat motivasi pada data (5) memiliki penanda bahwa kalimat tersebut 

merupakan kalimat motivasi yang idiomatik. Penanda tersebut adalah “keluarga 

Indonesia”. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring artinya 

satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat biasanya berisi ibu, bapak 

beserta anak-anaknya (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keluarga). Sedangkan 

Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) daring merupakan sebuah 

nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua 

Australia (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indonesia). Keluarga Indonesia dalam 

kalimat motivasi data (5) bukan bermakna negara lain yang memiliki kekerabatan 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keluarga
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indonesia
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keluarga
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indonesia
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dengan Indonesia, melainkan bermakna keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kalimat motivasi pada data (5) merupakan kaliamt 

motivasi yang idiomatik dengan penanda “keluarga Indonesia”. 

Data 6 

“Fitur Hill Descent ontrol (HDC) di New Triton membuat Mitsubhisi 

Family semakin percaya diri saat bekendara di jalan karena menurun rem 

akan menyala secara otomatis, sehingga Anda dapat mengendalikan 

kecepatan saat melewati jalan menurun.” 

(11/IG/mitsubhisimotoridi/KC/13/08/2019/23.43) 

Data (6) terdapat penanda Mitsubhisi Family dalam yang bahasa Indonesia artinya 

‘keluarga Mitsubhisi’ menunjukan bahwa kalimat motivasi pada data (6) merupakan 

kalimat motivasi yang idiomatik. Seperti halnya pada data (5) keluarga yang 

mempunyai arti satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat biasanya 

berisi ibu, bapak beserta anak-anaknya (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keluarga). 

Mitsubhisi merupakan salah satu merk alat transportasi ternama. Keluarga Mitsubhisi 

bermakna keluarga atau seseorang yang memiliki kedekatan dengan mitsubhisi atau 

selalu setia menggunakan mitsubhisi. Berdasarkan penjelasan di atas kalimat motivasi 

pada data (6) merupakan kalimat motivasi yang idiomatik dengan penanda Keluarga 

Mitsubhisi. 

3.2 Motif Kalimat Motivasi Idiomatik  

Kalimat motivasi idiomatik dalam iklan teknologi memiliki penanda yang bisa 

menujukan motif kalimat motivasi tersebut. Enam kalimat motivasi idiomatik yang 

ditemukan dalam iklan teknologi terdapat dua motif, diantaranya motif penawaran dan 

motif kekerabatan. 

Data 1 mengandung motif penawaran dan kekerabatan. Motif penawaran pada data 

1 dengan penanda potongan spesial. Sedangkan motif kekrabatan dengan penanda 

sahabat. Data 2, 3, 4, 5 dan 6 mengandung motif kekerabatan dengan penanda sahabat 

dan keluarga. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keluarga
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3.3 Pemanfaatan Bentuk Idiomatik dalam Kalimat Motivasi yang terdapat pada 

Iklan Teknologi sebagai Pembelajaran Bahasa Idonesia di SMP 

Kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat pembelajaran mengenai teks iklan. 

Sumber bahan ajar data berupa teks iklan yang mengandung kalimat motivasi yang 

idiomatik. Kalimat motivasi yang idiomatik dalam iklan teknologi diterapkan sebagai 

bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia keas VIII SMP dengan Kompetensi Dasar 

(KD) 3.3 Mengidentifikasi informasi teks, iklan, slogan, atau poster (membanggakan 

dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kalimat motivasi yang 

idiomatik dalam Iklan Teknologi dan layak digunakan sebagai bahan ajar siswa kelas 

VIII SMP sesuai dengan tujuan. 

 

4. PENUTUP 

Beberapa simpulan penelitian ini. Pertama, kalimat motivasi yang idomatik sebanyak 

enam kalimat bermotif penawaran dengan penanda potongan spesial dan motif 

kekerabatan dengan penanda sahabat dan keluarga.  

Kedua, Kalimat motivasi yang idiomatik dari iklan teknologi sebagai bahan ajar 

bahasa Indonesia SMP kelas VIII, berhubungan dengan Kompetensi Dasar 3.3 

Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster (membanggakan dan 

memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Dewi, Nila Kasuma, dkk. (2012). “Pengaruh Iklan, Citra Merek, dan Kepuasan 

Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen dalam Menggunakan Vaseline Hand 

And Body Lotion di Kota Padang (Studi Kasus di PT. Unilever cabang Padang)”. 

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Volume. 3. Nomor. 2. Hal. 11- 29.  

http://blog.ub.ac.id/dinaandri/files/2013/03/JurnalManajemen-dan-Kewirausahaan 

.pdf). 

Gumilang, Galang Surya. (2016). “Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang 

Bimbingan dan Konseling”. Jurnal Fokus Konseling. Volume 2. Nomor 2. 

Halaman 144 – 159. 

http://blog.ub.ac.id/dinaandri/files/2013/03/JurnalManajemen-dan-Kewirausahaan%20.pdf
http://blog.ub.ac.id/dinaandri/files/2013/03/JurnalManajemen-dan-Kewirausahaan%20.pdf


9 
 

(http://ejournal.stkipmpringsewu lpg.ac.id/index.php/fokus/article/viewFile /218 

/155) 

Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) daring (https://kbbi.kemdikbud.go.id/) 

Legasari, VE., dkk. (2013). “Pengaruh Daya Tarik IKlan, Kreativitas Iklan dan 

Kredibilitas Endorser Terhadap Efektivitas Iklan dan Sikap Konsumen pada 

Sabun Pemutih Wajah Merek Oil of Olay di Kota Pekanbaru”. Jurnal Ekonomi. 

Volume 21. Nomor 3. Halaman 1 – 15. (https://scholar.google 

.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Daya+Tarik+IKlan%2C+Kre

ativitas+Iklan+dan+Kredibilitas+Endorser+Terhadap+Efektivitas+Iklan+dan+Sik

ap+Konsumen+pada+Sabun+Pemutih+Wajah+Merek+Oil+of+Olay+di+Kota+Pe

kanbaru&btnG=) 

Sudaryanto. (2015). “Metode Dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian 

Wahana Kebudayaan Secara Linguis.” Yogyakarta: Duta Wacana University 

Press. 

 

 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/

