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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini berjudul “Analisis makna slogan iklan Rokok Di 

Kota Mataram”. Penelitian ini didasari oleh keunikan bahasa pada iklan rokok yang 

tidak biasa digunakan pada iklan lain. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

apakah yang menjandi slogan iklan rokok di Kota Mataram serta bagaiman makna 

secara leksikal, gramatikal, dan kontekstual pada slogan iklan rokok tersebut. Tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  menemukan slogan-slogan iklan 

rokok yang terdapat di kota Mataram dan mendeskripsikan makna leksikal, 

gramatikal, dan makna kontekstual yang terdapat pada slogan iklan iklan rokok di 

kota Mataram. Metode yang digunakan adalah metode padan intralingul dan padan 

ekstralingual serta metode triangulasi untuk menguji keabsahan data. Objek 

penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, maupun kalimat slogan pda iklan rokok di 

kota Mataram. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab semua 

permasalan yang ada yaitu metode dokumentasi dan metode simak dengan teknik 

catat. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam suatu proses yaitu 

penganalisisan data telah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan 

secara intensif sampai berakhirnya penelitian. Dari data yang dikumpulkan terpilih 

15 slogan dari 8 produk iklan rokok yaitu A Mild, Class Mild, Surya Exclusive, L.A 

Bold, Gudang Garam, Djarum Coklat, Surya Pro Mild, dan U Mild. Hasil analisis 

data dapat disimpulkan dari 15 slogan iklan rokok di kota Mataram  memiliki makna 

leksikal,  gramatikal dan makna kontekstual. Slogan yang mengandung makna 

leksikal berbentuk kata dasar. Slogan yang mengandung makna gramatikla berbentuk 

struktur gramatikal yakni frasa, klausa, maupun kalimat. Slogan yang mengandung 

makna kontekstual berbentuk konteks situasi. 

Kata kunci : semantik, leksikal, gramatikal, kontekstual, slogan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi untuk mendukung proses interaksi 

dalam kehidupan manusia. Banyak orang menggunakan bahasa bukan hanya 

sebagai alat komunikasi lisan, namun komunikasi tertulis juga. Bahasa juga 

sering digunakan sebagai alat komersial suatu bisnis perusahaan. Salah satu 

contohnya ialah penggunaan bahasa dalam bidang periklanan. 

Dunia periklanan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup 

pesat. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa peluang-peluang yang 

berkembang secara global dalam beriklan. Menurut Morissan (2010: 35) Iklan 

sebagai salah satu bentuk komunikasi yang bersifat persuasif. Bentuk 

komunikasi lisan pada periklanan diwujudkan dalam bentuk iklan pada media 

cetak seperti Koran, majalah, papan iklan, dan sebagainya. Unsur-unsur iklan 

biasanya dibuat merek dagang, logo, ilustrasi, teks iklan, dan slogan. 

Slogan adalah bentuk iklan yang selalu ada, baik iklan media audio 

maupun visual. Hal ini disebabkan fungsi slogan untuk memberikan daya pikat 

agar konsumen penasaran dengan produk yang dipasarkan. Selain itu, Makna 

yang terkandung dalam slogan biasanya gagasan atau informasi yang ingin 

disampaikan oleh pengiklan melalui slogan kepada konsumen mengenai produk 

mereka. Peran slogan dalam menghadirkan iklan rokok dapat diharapkan 

membantu minat konsumen untuk selalu mengingat merek dari produk rokok 

yang ditawarkan. Slogan yang bermutu memerlukan kreativitas yang tinggi, 
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karena slogan memerlukan pilihan kata yang tepat dan dapat menarik hati. 

Tujuanya agar produk tersebut mudah diingat oleh orang yang melihat. Slogan 

juga terkandung pesan yang ingin disampaikan. Pesan-pesan tersebut 

merupakan pesan-pesan hidup yang juga mencerahkan, berguna, dan bermakna. 

Salah satu slogan yang menarik untuk diteliti adalah slogan dari iklan 

rokok. Keunikan bahasa yang dimiliki oleh iklan rokok yang berbeda dengan 

iklan kebanyakan layak untuk dikaji lebih mendalam. Makna apa yang 

terkandung dari bahasa iklan yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat. 

Berikut contoh slogan iklan rokok yang akan dijadikan objek dalam 

penelitian.  

(1) Class Mild, “Talk Less Do More” 

(2) A Mild versi outbound “Karena Logika Beda Tipis Sama Lo Gila”.  

Slogan dari Class Mild, “Talk Less Do More”. Menghadirkan potret 

seseorang yang sukses bekerja keras sehingga menghasilkan sebuah mahakarya. 

Slogan tersebut dalam bahasa Indonesia berarti “sedikit bicara banyak bekerja”. 

Kata /berbicara/ pada slogan tersebut dibentuk dari kata dasar /bicara/. Secara 

leksikal makna kata bicara pada slogan tersebut adalah akal budi, pikiran, 

berbahasa dan berkata (KBBI Depdiknas, 2002: 40). Setelah kata bicara 

mengalami proses gramatikal yaitu proses afiksasi melekatnya awalan /ber-/ 

pada kata bicara menjadi berbicara.  Maknanya berubah menjadi makna 

gramatikal menjadi berbicara yang berarti berkata, bercakap, berbahasa, atau 

melahirkan pendapat. Sama halnya dengan kata bekerja menimbulkan makna 

melakukan perbuatan (Poerwadarminta, 2011: 578). 
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Slogan lainnya dari rokok A Mild versi outbound “Karena Logika Beda 

Tipis Sama Lo Gila”. Iklan tersebut muncul dalam versi kegiatan outbound. 

Jika diperhatikan  gambar pada papan iklan tersebut tidak berhubungan dengan 

iklan yang dimaksud. Produk yang diiklankan berupa produk rokok  “A Mild”, 

sementara iklan yang dimunculkan berupa seorang laki-laki yang berjalan bebas 

dengan gembira di atas tali yang dibentangkan di atas jurang tanpa alat 

pengaman. Namun berdasarkan konteks situasi yang terjadi dalam iklan rokok 

tersebut mempunyai maksud bahwa: (1) tindakan yang dilakukan oleh laki-laki 

tersebut bukan hal yang gila. (2) Justru tidak ada bedanya yang dilakukan oleh 

orang yang berpikir secara logika atau menggunakan akal sehat. (3) logika 

orang yang merokok “A Mild” tidak jauh berbeda dari logika yang digambarkan 

pada sosok laki-laki yang berjalan di atas tali. (4) sensasi merokok “A Mild” 

sama dengan kesenangan (kegilaan) yang di alami oleh laki-laki tersebut.  

Berdasarkan Keunikan bahasa dari contoh slogan di atas, membuat 

peneliti memilih masalah slogan iklan rokok untuk dikaji maknanya secara 

semantik. Mengkaji makna dalam bahasa adalah objek studi sematik. Peneliti 

memilih masalah makna slogan pada iklan rokok karena bahasa iklan rokok 

mampu merespon konsumen terhadap iklan tersebut. Hal ini karena, bahasa 

iklan dalam rokok tidak dapat langsung dipahami, harus dianalisis terlebih 

dahulu. Meskipun iklan rokok tidak menghadirkan bagaimana cara merokok 

atau menampilkan wujud rokok berupa gambar pada media. Menariknya adalah 

setiap bahasa iklan rokok kontradiksi dengan ilustrasi yang ditampilkan dalam 

iklan. Slogan iklan rokok yang terdapat di wilayah Mataram terletak secara 
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strategis di bahu-bahu jalan kota Mataram yang sering dilewati pengguna lalu 

lintas menjadi sasaran dalam penelitian ini. Keunikan bahasa iklan rokok dalam 

setiap slogannya memberikan daya tarik tersendiri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Iklan rokok di kota Mataram memiliki makna-makna yang untuk 

dipahami oleh pembaca karena antara slogan dengan ilustrasi iklan berlawanan. 

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirincikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah slogan iklan rokok yang terdapat di Kota Mataram ? 

1.2.2 Bagaimanakah makna leksikal slogan iklan rokok di Kota Mataram ? 

1.2.3 Bagaimanakah makna gramatikal slogan iklan rokok di Kota Mataram ? 

1.2.4 Bagaimanakah makna kontekstual slogan Iklan rokok di Kota Mataram ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan yang 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Mendeskripsikan  slogan-slogan iklan rokok yang terdapat di Kota 

Mataram. 

1.3.2 Mendeskripsikan makna  leksikal pada slogan iklan rokok di Kota 

Mataram. 

1.3.3 Mendeskripsikan makna gramatikal pada slogan iklan rokok di Kota 

Mataram. 

1.3.4 Mendeskripsikan makna kontekstual pada slogan iklan rokok di Kota 

Mataram. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

dan pembaca pada umumnya. Baik secara teoritis maupun praktis. Hasil 

penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat teoritis 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, serta masyararakat 

mengenai makna dan pesan yang terdapat pada slogan iklan rokok. 

2. Sebagai bahan perbandingan untuk memahami makna dari setiap 

slogan pada iklan rokok. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Bagi penulis 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dengan 

data yang akurat bagi penulis, terutama penelitian tentang makna 

suatu slogan sehingga dapat menambah pengetahuan dalam 

berbahasa. 

2. Bagi pembaca 

Hasil penelitian analisis makna  slogan pada iklan rokok dapat 

digunakan sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk 

dapat menafsirkan dan memahami makna slogan pada iklan rokok. 

3. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Relevan 

Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan objek kajian penelitian ini: 

Saraswati Kartika Sari, (2014) dengan judul “Analisis Praanggapan pada Slogan 

Iklan Kendaraan Harian Surat Kabar Solopos Edisi November 2013-Februari 

2014”. Penelitian ini menfokuskan pada praanggapan eksistensial, praanggapan 

faktil, praanggapan leksikal, praanggapan struktural, dan praanggapan 

konterfaktual. Penelitian ini cukup relevan karena sama-sama meneliti tentang 

slogan.  

Hasil dalam penelitian ini menegaskan bahwa dari 60 data slogan iklan 

diperoleh 100 praanggapan yang terdiri dari lima jenis praanggapan. Sesaui data, 

ditemukan 9 data praanggapan eksistensial, 61 data praanggapan faktif, 20 data 

pranggapan leksikal, 9 data praanggapan structural, dan 1 data praanggapan 

konterfaktual. 

Diah Rahayu  Marwati (2014)  dengan judul “Analisis Aspek Makna 

Tujuan pada Slogan Lalu Lintas di Kota Surakarta: Tinjauan Semantik”. 

Penelitian ini membahas tentang slogan dalam aspek makna tujuan yang terdiri 

dari makna tujuan imperatif, makna tujuan deklaratif, makna tujuan pedagodis, 

makna tujuan naratif, dan makna tujuan persuasif. Penelitian ini relevan karena 

selain sama-sama menganalisis makna slogan juga menggunakan teori yang 

sama yaitu semantik.  
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Hasil analisis data disimpilkan bahwa pada 28 slogan lalu lintas di Kota 

Surakarta yang ditemukan mengandung unsur aspek makna tujuan yang 

memiliki 5 kategori aspek makna tujuan. Slogan yang mengandung aspek makna 

tujuan imperative ada 12 data, aspek makna tujuan deklaratif ada 11 data. Aspek 

makna tujuan pedagogis ada 3 data, aspek makna tujuan naratif ada 1 data, dan 

aspek makna tujuan persuasive ada 1 data. 

Isthifa Kemal  (2013) melakukan penelitian terhadap iklan rokok yang 

berjudul “Makna Kontekstual Bahasa Iklan Rokok di Televisi”. Ia 

menyimpulkan bahwa slogan dalam iklan rokok memiliki makna kontekstual 

yang intinya memperkenalkan produk dan mempengaruhi konsumen untuk 

mengonsumsinya. Penelitian ini sangat relevan karena membahas tentang makna 

slogan iklan rokok. Hanya saja, penelitian ini dibatasi hanya pada makna 

kontekstual.  

Berdasarkan 20 data iklan rokok yang diperoleh, semuanya memiliki 

makna kontekstual. Makna kontekstual pada iklan rokok tersebut pada intinya 

sama, yaitu memperkenalkan produk dan mempengaruhi penonton untuk 

mengonsumsinya. Tayangan iklan rokok di televisi, tidak berpengaruh bagi 

konsumen rokok untuk berhenti mengkonsumsinya. 

Sri Wahyuni (2010) juga pernah melakukan penelitian terhadap slogan 

iklan rokok dengan judul “Makna Slogan pada Iklan Rokok di Televisi Swasta di 

Indoensia”. Ia meneliti mengenai makna leksikal, gramatikal, konotasi dan 

denotasi pada slogan iklan rokok. Penelitian ini sangat relevan karena membahas 

tentang makna slogan iklan rokok. Perbedaanya hanya pada data yang dianalisis.  
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Hasil analisis disimpulkan bahwa ada lima belas slogan pada iklan rokok 

ditelevisi swasta  yang memunculkan makna berbeda. Tiap-tiap slogan rokok 

menyampaikan pesan makna yang tersendiri sesuai makna makna masing-

masing yaitu makna leksikal, gramatikal, denotasi, dan konotasi yang merupakan  

identitas dari produk rokok tersebut. 

Dari uraian di atas, penelitian terhadap makna slogan pada papan iklan 

rokok di Kota Mataram dengan  menggunakan makna leksikal, gramatikal dan 

kontekstual sama  sekali belum pernah dilakukan oleh para ahli sebelumnya. 

Oleh karena itu, peneliti meneliti bagaimanakah makna  yang muncul pada 

slogan iklan rokok. 

2.2 Kajian Teori 

Pada subbab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang akan digunakan 

untuk mengkaji maslaah dalam penelitian ini. Teori tersebut akan diurutkan 

secara sistematika. Dimulai dengan pengantar semantik, makna dalam semantik, 

ragam amakna semantik yakni makna leksikal, gramatikal dan kontekstual. 

Semantik merupakan salah satu komponen dari tata bahasa. Makna 

sebuah kalimat akan akan sangat ditentukan oleh komponen semantik. Dengan 

meminjam istilah Ferdinand de Saussure sebagai bapak linguistik modern, 

bahwa tanda lingusitik terdiri dari komponen signifian dan signifie, maka 

sesungguhnya studi linguistik tanpa disertai dengan studi semantik adalah tidak 

ada artinya, sebab kedua komponen itu merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Pembicaraan tentang makna kata pun menjadi objek semantik. Itu 

sebabnya Lehrer (1974:1) mengatakan bahwa semantik adalah studi tentang 
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makna (lihat juga Lyons 1, 1977:1), bagi Lehrer semantik merupakan bidang 

kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan 

fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan 

antropologi. Pendapat yang berbunyi “semantic adalah studi tentang makna” 

dikemukakan pula oleh Kambartel (dalam Bauerle, 1979:195). Menurutnya 

semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan 

makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. 

Sedangkan Verhaar (1983:124) mengatakan bahwa semantik berarti teori makna 

atau teori arti. Batasan yang hampir sama ditemukan pula dalam Ensiklopedia 

Britanika (Encyclopaedia Britanica, Vol. 20, 1965:313) yang terjemahannya 

“Semantik adalah studi tentang hubungan antara suatu pembeda linguistic 

dengan hubungan proses mental atau simbol dalam aktifitas bicara.” Soal makna 

menjadi urusan semantik. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa 

semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Dengan kata 

lain semantik berobjekkan makna. 

Verhaar (1998:124) menyebutkan bahwa semantik berarti teori makna 

atau teori arti, yakni cabang semantik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. 

Semantik memiliki hubungan erat dengan ilmu sosial, seperti sosiologi dan 

antropologi, bahkan dengan filsafat dan psikologi. Sosiologi memiliki 

kepentingan dengan semantik karena sering dijumpai kenyataan bahwa 

penggunaan kata-kata tertentu untuk menyatakan suatu makna dapat menandai 

suatu kelompok dalam masyarakat (Chaer, 2002:4). 
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Berdasarkan defenisi semantik di atas, dapat diambil simpulan bahwa 

sematik adalah sebuah cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari tentang 

makna dari satuan-satuan bahasa seperti kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. 

2.2.1 Semantik dan Makna 

Istilah semantik tentu tidak akan lepas dari makna, karena makna 

merupakan objek kajian semantik. Makna yang dimaksud tentunya 

berkaitan dengan makna dari satuan-satuan bahasa, seperti kata, klausa, 

frasa, kalimat dan wacana.  

Semantik adalah ilmu tentang makna. Istilah umum dipakai dalam 

studi linguistik (Parera, 2004:43). Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), makna berarti maksud pembicara atau penulis, 

pengertian yang diberikan pada suatu kebahasaan. Dengan demikian, 

makna lebih menyangkut segi dalam ujaran.  

Pada dasarnya, „makna‟ bermula dari „kata‟ (Aminuddin, 2003:52). 

Selain bermula dari kata, makna juga memiliki hubungan erat dengan (1) 

sistem sosial budaya maupun realitas luar yag diacu, (2) pemakai, (3) 

konteks sosial-situasional dalam pemakaian. Dengan demikian pengertian 

makna dibatasi sebagai hubungan antara bahasa dan dunia luar yang telah 

disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling 

dimengerti (Grice, 1957 dalam Aminuddin, 2003:53). 

Pada tahun 1923 muncul buku The Meaning Of Meaning karya 

Odgen dan Richards yang menekankan hubungan tiga unsur dasar , yakni 

thought of reference (pikiran, sebagai unsur yang menghadirkan makna 
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tertentu) yang memiliki hubungan signifikan dengan referent (acuan). 

Pikiran mempunyai hubungan langsung dengan symbol (lambang), tetapi 

lambang tidak memiliki hubungan langsung dengan acuan, karena 

misalnya, fonem /u/ menyatakan “besar” seperti didalam bahasa Indonesia 

kata gulung (hasilnya besar), bandingkan dengan fonem /i/ menyatakan 

“kecil” seperti kata giling (hasilnya kecil/halus). Berikut bagan hubungan 

tersebut. 

 

Gambar segitiga dasar model Ogden &  Richards  

 

Simbol atau lambang adalah elemen linguistik yang berupa kata 

atau kalimat. Referen atau acuan adalah objek, peristiwa atau proses 

didalam dunia pengalaman manusia. Sedangkan pikiran atau konsep 

adalah apa yang ada didalam otak tentang objek yang diacu oleh simbol. 

Bagaimana hubungan antara ketiganya. Pikiran sebagai unsur yang 

mengadakan sigfinikasi sehingga menghadirkan makna, memiliki 

hubungan langsung, baik dalam simbol atau lambang maupun dengan 
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referen. Gagasan (referensi) merupakan hasil konseptualisasi hubungan 

antara simbol dengan referen yang diacu. Sedangkan antara simbol dengan 

referen terdapat hubungan tidak langsung karena keduanya memiliki 

hubungan yang bersifat arbitrer. Hubungan antara simbol dan referen 

selamanya melalui konsep atau pikiran yang berada dalam otak (Suwandi, 

2011: 57-58). 

Makna ternyata dapat didefenisikan bermacam-macam, tergantung 

dari sudut manakah kita hendak memandangnya. Makna juga dalam arti 

luas menyangkut semua hal yang dikomunikasikan dengan bahasa. 

Blommfield, salah seorang pakar linguistik menyarankan bahwa makna 

suatu bentuk kebahasaan harus dianalisis dalam batas unsur-unsur penting 

situasi penutur mengutarakannya. Bentuk situasi tersebut diantaranya (1) 

rangsangan penutur (2) ujaran (tanggapan penutur dan rangsangan 

pendengar) (3) tanggapan pendengar (Farida, 2008:40-41).  

2.2.2 Ragam Makna Semantik 

Makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yang antara 

lain berdasarkan jensi semantiknya, nilai rasa, referensi, dan ketepatan 

makna. Terdapat banyak pendapat mengenai ragam makna. Kridalaksana 

mengemukakan adanya berbagai ragam makna diantaranya, makna 

denotatif, makna konotatif, makna hakikat, makna intensi, makna ekstensi, 

makna kognitif, makna leksikal, makna gramatikal, makna luas, makna 

sempit, makna pusat (tak berciri), makna referensial, makna kontekstual, 

makna konstruksi, dan sebagainya. Shipley menyatakan berbagai jenis, 
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yaitu makna emotif, makna kognitif atau makna deskriptif, makna 

referensial, makna pictorial, makna kamus, makna inti, dan makna 

ideasional (Suwandi, 2011: 80). 

Pateda (1986), misalnya, secara alfabetis telah mendaftarkan 

adanya 25 jenis makna, yaitu makna afektif, makna denotative, makna 

deskriptif, makna ekstensi, makna emotif, makna gereflekter, makna 

ideasional, makna itensi, makna gramatikal, makna kiasan, makna 

kognitif, makna kolokasi, makna konotatif,  makna konseptual, makna 

konstruksi, makna leksikal, makna luas, makna piktonal, makna 

proposional, makna pusat, makna referensial, makna sempit, makna 

stilistika, dan makna tematis. Sedangkan Leech (1976) yang karyanya 

banyak dikutip orang dalam studi semantik membedakan adanya tujuh tipe 

makna, yaitu makna konseptual, makna konotatif, makna stilistika, makna 

afektif, makna kolokatif, dan makna tematik (Chaer, 2009: 59). 

Dari ragam makna di atas, peneliti hanya menggunakan tiga jenis 

ragam makna untuk menganalisis makna dari slogan iklan rokok yang 

tersebar di papan iklan Kota Mataram. Tiga ragam makna tersebut adalah 

makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. Ketiga makna 

tersebut masing-masing mewakili jenis atau kriteria pembagian ragam 

makna secara garis besar. Selain itu, ketiga makna tersebut memiliki lebih 

banyak referensi dan contoh data analisis dibanding makna yang lain. 
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1. Makna Leksikal 

Chaer (2009: 60) menyatakan bahwa leksikal adalah bentuk 

Adjektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon (vokabuleri, 

kosa kata, perbendaharaan kata). Satuan dari leksikon adalah leksem, 

yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Makna leksikal dapat 

diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau 

bersifat kata.karena itu dapat dikatakan makna leksikal adalah makna 

yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil 

observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam 

kehidupan. Misalnya kata tikus makna lesikalnya adalah sebangsa 

binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit tipes. 

Makna ini tampak jelas dalam kalimat tikus itu mati diterkam kucing. 

Kata tikus merujuk kepada binatang tikus, bukan kepada yang lain. 

Tetapi, kata tikus dalam kalimat “kita perlu membasmi tikus-tikus 

yang banyak bercokol di instansi pemerintah agar tercipta aparatur 

Negara yang bersih”, bukanlah makna leksikal. 

Bandingkan pula pemakai kata kaki pada kedua kalimat berikut 

ini: (1) kaki Alfius sakit karena kecelakaan lalu lintas kemarin; (2) 

rombongan pendaki sudah tiba di kaki gunung sejak pukul 17.00 WIB. 

Kata kaki pada kalimat pertama bermakna leksikal; sedangkan pada 

kalimat kedua kata kaki digunakan secara metaforis, yakni 

mempersamakan salah satu ciri makna kata kaki dengan yang ada pada 

kata gunung (Suwandi: 2011: 80). 
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Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa makna leksikal dari 

suatu kata adalah gambaran yang nyata tentang suatu konsep seperti 

yang dilambangkan kata itu. Makna leksikal suatu kata sudah jelas 

bahwa tanpa kehadiran kata itu dalam suatu konteks kalimat. Berbeda 

dengan makna yang bukan makna leksikal, yang jelas apabila berada 

dalam konteks kalimat. 

2. Makna Gramatikal 

Makna gramatikal (grammatical meaning, functional meaning, 

structural meaning) adalah makna yang muncul sebagai akibat 

berfungsinya sebuah leksem di dalam kalimat.  Kridalaksana (dalam 

Suwandi, 2011: 81) menyatakan bahwa makna gramatikal menunjuk 

pada hubungan hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan-

satuan yang lebih besar. Misalnya hubungan antara kata dengan kata 

yang lain dalam frasa atau klausa. 

Makna gramatikal biasa bertentangan dengan makna leksikal. Jika 

makna leksikal mengacu pada makna kata atau leksem yang sesuai 

dengan referennya, maka makna gramatikal merupakan makna yang 

mucnul sebagai hasil proses gramatika. Misal, kata presiden dibubuhi 

konfiks ke-an menjadi kepresidenan yang menyatakan makna „tempat‟ 

(kepresidenan „tempat presiden‟, kedutaan „tempat duta‟). Demikian 

pula dengan konfiks pen-an yang dilekatkan pad kata adil menjadi 

pengadilan yang menyatakan „tempat‟ (pengadilan „tempat 

mengadili‟). 
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Sebenarnya konfiks ke-an dan semua afiks lainnya tidak 

mempunyai arti. Sebuah afiks, baru mempunyai kemungkinan makna 

gramatika jika sudah berproses dengan sebuah kata. Misalnya, 

kepresidenan „tempat presiden‟; penyajian „cara menyajikan‟; 

pembacaan „melakukan perbuatan membaca‟. Kata kepresidenan, 

penyajian, dan pembacaan baru mempunyai kepastian makna jika 

sudah berada dalam sebuah konteks kalimat. Misalnya, kata 

penglihatan dapat menyatakan „hasil perbuatan‟ dan „alat‟. Kedua kata 

itu jelas perbbedaan maknanya jika sudah digunakan dalam kalimat 

(Suwandi, 2011: 81-82). 

Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa perwujudan makna 

gramatikal  antara bahasa satu dengan bahasa yang lain tidak sama. 

Setiap bahasa mempunyai alat atau sarana gramatikal sendiri untuk 

menyatakan makna-makna atau nuansa-nuansa makna gramatikal itu. 

3. Makna Kontekstual 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontekstual 

mengacu pada konteks, yaitu (1) bagian suatu uraian atau kalimat yang 

mendukung atau menambah kejelasan makna, (2) situasi yang ada 

hubungannya dengan suatu kejadian. Sebuah wacana akan sulit 

dipahami maknanya, jika kita sendiri tidak memahami konteks 

keberlangsungan ujaran-ujaran. Untuk memahami sebuah ujaran, harus 

diperhatikan konteks situasi. Berdasarkan analisis konteks situasi itu, 
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kita dapat memecahkan aspek-aspek non linguistik dapat 

dikorelasikan. 

Konteks menurut Leech (1983:13) adalah latar belakang 

pemahaman yang dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur sehingga 

lawan tutur dapat membuat interpretasi mengenai apa yang dimaksud 

oleh penutur pada waktu membuat tuturan tertentu.Sepadan dengan 

pernyataan tersebut, istilah konteks menurut Mey (1993: 38) adalah 

situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta 

pertuturan untuk dapat berinteraksi dan yang membuat ujaran mereka 

dapat dipahami (Nadar, 2009:4).Arti atau makna dari sebuah kalimat 

dapat ditentukan setelah memahami konteks.Jika konteks berubah, 

maka makna ujaran juga dapat berubah. 

Dell Hymes (1968: 99) mengemukakan adanya faktor-faktor yang 

menandai terjadinya peristiwa komunikasi dengan singkatan 

SPEAKING, yaitu sebagai berikut (Hasan, 2010: 87). 

S : Setting atau scene, yaitu tempat bicara dan suasana bicara (ruang 

diskusi dan suasana diskusi). 

P : Partisipan : Pembicara, lawan bicara, dan pendengar. Dalam 

diskusi, partisipan adalah seluruh peserta diskusi. 

E : End atau tujuan : tujuan akhir diskusi. 

A : Act : Suatu peristiwa ketika seseorang pembicara sedang 

mempergunakan kesempatan bicaranya. 
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K : Key : nada suara dan ragam bahasa yang dipergunakan dalam 

menyampaikan pendapatnya dan cara mengemukakan 

pendapatnya. 

I : Instrumen : alat untuk menyampaikan pendapat. Misalnya secara 

lisan, tertulis, lewat telepon, dan sebagainya. 

N : Norma : yaitu aturan permainan yang mesti ditaati oleh setiap 

peserta diskusi. 

G : Genre : Jenis kegiatan diskusi yang mempunyai sifat-sifat lain dari 

jenis kegiatan yang lain. 

Konteks pemakaian bahasa dapat dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu; (1) konteks fisik (physicalcontext) yang meliputi tempat 

terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang 

disajikan dalam peristiwa komunikasi itu dan tindakan atau perilaku 

dari para peran dalam peristiwa komunikasi itu; (2) konteks 

epistemik(epistemic context) atau latar belakang pengetahuan yang 

sama-sama diketahui oleh pembicara ataupun pendengar; (3) konteks 

linguistik (linguistics context) yang terdiri atas kalimat-kalimat atau 

tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu 

dalam peristiwa komunikasi; (4) konteks sosial (social context), yaitu 

relasi sosial dan latar setting yang melengkapi hubungan antara 

pembicara dengan pendengar (Hasan, 2011: 60). 
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Keempat konteks tersebut mempengaruhi kelancaran komunikasi. 

Ciriciri konteks harus dapat diidentifikasi untuk menangkap maksud 

penutur (Hasan, 2011: 60-61).Awalnya, kita harus memahami 

pentingnya konteks linguistik (3), karena dengan memahami struktur 

bahasa dan wujud pemakaian kalimat kita dapat memahami dasar 

suatu tuturan dalam komunikasi. Namun hal tersebut belum cukup, 

harus dilengkapi dengan pengetahuan konteks fisiknya (1), yaitu di 

mana komunikasi terjadi dan apa objek pembicaraannya. Selanjutnya, 

pengetahuan tentang konteks sosial (4), yaitu bagaimana hubungan 

antara si pembicara dan si pendengar dalam “lingkungan 

sosialnya”.Terakhir, pemahaman konteks epistemik (2), yaitu 

pemahaman yang sama-sama dimiliki oleh pembicara dan pendengar. 

Teori kontekstual mengisyaratkan bahwa sebuah kata atau simbol 

ujaran tidak mempunyai makna jika terlepas dari konteks. Konteks itu 

sendiri merupakan satu situasi yang terbentuk karena terdapat setting, 

kegiatan dan relasi. Jika terjadi interaksi antara tiga komponen itu, 

maka terbentuklah konteks.  Parera (2004:228) menyebutkan bahwa 

setting tersebut meliputi waktu dan tempat situasi itu terjadi. Secara 

umum yang termasuk setting yaitu (1) unsur-unsur material yang ada 

disekitar interaksi berbahasa, (2) tempat, yakni tata letak dan tata atur 

barang dan orang, (3) waktu, yakni pengaturan urutan waktu dalam 

peristiwa interaksi berbahasa. Makna kontekstual menurut Chaer 

(2009 :290) adalah makna leksem atau kata yang berada di dalam satu 
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konteks. Makan konteks dapat pula berkenaan dengan situasinya yakni 

tempat, waktu dan lingkungan penggunaan bahasa itu. 

Makna kontekstual adalah makna kata yang sesuai dengan 

konteksnya. Kita perhatikan kalimat-kalimat berikut ini yang sama-

sama menggunakan kata buaya. (1) Penangkapan buaya secara liar 

dilarang pemerintah. (2) Dia memang terkenal sebagai laki-laki buaya. 

(3) Dasar buaya, semua orang dirampoknya tanpa pandang bulu. (4) 

Harga kulit buaya sangat mahal. (5) Daun lidah buaya sebagai bahan 

pembuatan sampo. (Suwandi, 2011: 84). 

2.2.3 Slogan 

Slogan adalah motto atau frasa yang digunakan 

sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Kata 

"slogan" sendiri diambil dari istilah dalam bahasa Gaelik, sluagh-

ghairm, yang berarti "teriakan bertempur". Bentuk slogan bervariasi, 

dari yang tertulis dan terlihat, sampai yang diucap dan yang vulgar. 

Pada umumnya bentuk retorika sederhananya memberikan ruang 

untuk menyampaikan informasi yang lebih rinci, selain itu juga 

disampaikan dalam bentuk ekspresi sosial dari tujuan bersama, 

daripada proyeksi dari beberapa orang saja. Slogan biasanya 

menggunakan kalimat persuasif.  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekspresi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ide
http://id.wikipedia.org/wiki/Retorika
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Ada beberapa hal yang patut diperhatikan seperti di bawah 

ini:Slogan diberi ritme, rima, maupun bunyi. 

1. Dengan ketiga hal tersebut, slogan bukan sekadar rangkaian kata-

kata maupun kata-kata mati dan tidak berbunyi. Intinya, slogan ini 

menyentuh salah satu indera manusia, khususnya pendengaran. 

Dengan adanya ritme dan rima, slogan menjadi sesuatu yang tak 

terlupakan karena memiliki sesuatu (baca: bunyi yang khas). 

Contohnya slogan Bounty, yang berbunyi "The quilted quicker 

picker upper." 

2. Tekankan manfaat utama. 

Slogan seharusnya menekankan pesan utama dari 

diferensiasi dari produk maupun merek. Pesan utama ini harus 

diangkat dengan tegas. Tidak sebaliknya, berkutat dengan kata-

kata indah, tapi pesan utama tidak sampai kepada audiens. Slogan 

merupakan impresi pertama audiens. Sekali tersentuh, audiens 

tidak bakal melupakannya. Contohnya slogan Miller Lite yang 

berbunyi "Great taste, less filling." 

3. Sampaikan komitmen perusahaan 

Mungkin perusahaan tidak menjual produk maupun 

layanan yang unik. Namun, slogan tetap diperlukan untuk 

membedakan dengan perusahaan kompetitor. Slogan 

didedikasikan untuk layanan pelanggan dan secara khusus 

memberikan jaminan kualitas dan kepuasan mereka. Misalnya, ada 
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perusahaan lain yang menjual produk yang sama dengan 

perusahaan kita, sampaikan sesuatu yang berbeda dengan jujur 

yang akhirnya menimbulkan kepercayaan dalam diri pelanggan. 

Coontohnya slogan Avis yang berbunyi "We're number two, so we 

try harder." 

4. Jujur 

Slogan senantiasa mencerminkan bisnis yang ada. Sebab 

itu, slogan yang hiperbolis bukanlah slogan yang efektif 

mengingat audiens sekarang cukup sensitif dan peka dengan 

situasi yang sedang menimpa perusahaan. Audiens sekarang jauh 

lebih well-informed karena saling terhubung dan dengan gampang 

mengakses informasi. Sebab itu, bersikap jujur dan realistik 

menjadi fundamental. Tentu, dengan menunjukkan cara yang 

elegan dan cerdas. Contohnya slogan Visa yang berbunyi "It's 

everywhere you want to be." 

5. Pendek 

Slogan yang berdaya bukanlah slogan yang berpanjang 

kata dan berbelit-belit. Buatlah rangkaian kata yang pendek 

dengan pilihan kata yang tepat. Idealnya, tidak lebih dari enam 

sampai delapan kata. Singkat membuat slogan mudah diingat. 

Contohnya slogan Apple yang berbunyi "Think different." 
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Namun, sebagai catatan di era New Wave, membangun 

karakter merek jauh lebih penting daripada membangun brand 

image maupun pencitraan. Kelima langkah tersebut sudah baik, 

namun tanpa disertai dengan pembangunan karakter dari merek 

dan produk itu sendiri, akan sia-sia saja. "Brand without character 

is nothing." 

1. Ciri-ciri slogan: 

1) Kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. 

2) Disajikan dalam bentuk frasa, klausa, atau kalimat. 

3) Merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. 

2. Langkah-langkah menulis slogan: 

1) Menentukan visi dan tujuan. 

2) Menggambarkan keseluruhan tujuan dengan kalimat 

singkat yang menarik dan mudah diingat masyarakat. 

3) Memilih kata yang menarik dan perulangan bunyi yang 

menarik (Budianto, 2015: http://web-

bahasaindonesia.blogspot.co.id/20/08/2016). 

2.2.4 Iklan 

Iklan sungguh berbeda dengan papan pengumuman biasa. 

Pengumuman biasa bersifat informatif, sedangkan iklan lebih 

diarahkan untuk membujuk seseorang atau sekelompok orang agar 

membeli barang atau jasa yang dikomunikasikan. Iklan membutuhkan 

suatu alat untuk menyampaikan pesannya tersebut, salah satunya 

http://web-bahasaindonesia.blogspot.co.id/20/08/2016
http://web-bahasaindonesia.blogspot.co.id/20/08/2016
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adalah dengan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam iklan disebut 

bahasa iklan (Harlie, 1999: 2) 

1. Pengertian Iklan 

Kata iklan berasal dari Yunani. Adapun pengertian iklan secara 

komprehensif adalah semua bentuk  aktivitas untuk menghadirkan 

dan mempromosikan ide, barang, jasa secara nonpersonal yang 

dibayar oleh sponsor tertentu. Secara umum, iklan berwujud 

penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, 

perusahaan, atau toko yang dijalakan dengan kompensasi biaya 

tertentu. Dengan kata lain, iklan merupakan sebuah promosi 

barang, jasa, perusahaan dan ide yang harus di bayar sponsor.  

Rhenald Kasali (1995 dalam Morissan, 2010: 2) 

mendefenisikan iklan sebagai pesan yang menawarkan produk 

yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. Untuk 

menyampaikan pesan tersebut kepada konsumen, maka digunakan 

suatu alat, salah satunya adalah bahasa. Disamping bahasa, masih 

banyak alat komunikasi dalam periklanan, diantaranya gambar, 

bunyi dan suara. Dalam upanya memancing konsumen, iklan di 

buat semenarik mungkin sehingga masyarakat menyukai iklan 

tersebut. Iklan yang dibuat tersebut membentuk citra produk yang 

di iklankan. Salah satunya adalah iklan rokok. Iklan ini dibuat beda 

dengan iklan lain. Iklan rokok dibuat paling spektakuler dengan 

biaya mahal dan dipromosikan secara gencar. Tidak hanya di 
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televisi, tetapi iklan ini juga muncul di radio, bahkan dalan poster-

poster di jalanan. 

2. Jenis iklan 

1) Berdasarkan media yang digunakan 

Pembagian secara umum iklan secara teoritik menurut Bittner 

ada dua jenis Iklan, yaitu:  

1. Iklan Standar. 

2. Iklan Layanan Masyarakat 

Sementara itu menurut Frank Jefkins secara garis besar iklan 

dapat digolongkan menjadi tujuh kategori pokok, antara lain: 

1) Iklan Konsumen 

2) Iklan Antarbisnis 

3) Iklan Perdagangan  

4) Iklan Eceran 

5) Iklan Keuangan 

6) Iklan Langsung 

7) Iklan Lowongan Kerja 

Menurut Courtland L. Bovee iklan secara khusus dapat dibagi 

dalam beberapa kategori, antara lain: 

1) Berdasarkan khalayak sasaran psikografis. 

2) Berdasarkan khalayak sasaran geografis. 

3) Iklan internasional, nasional, regional, dan local. 

4) Berdasarkan penggunaan media. 
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5) Iklan media cetak dan media elektronik. 

6) Berdasarkan fungsi dan tujuan iklan. 

7) Iklan produk/bukan produk, iklan komersial/bukan 

komersial, iklan berdampak langsung/tidak langsung 

Sementara itu Alo Liliweri juga telah menyusun pembagian 

iklannya secara khusus yang meliputi, antara lain: 

1) Media above line 

Media above the line memiliki beberapa karakter yang 

khas, antara lain, Informasi yang disebarkan bersifat 

serempak. Khalayak penerima pesan cenderung anonim. 

Mampu menjangkau khalayak secara luas. Contoh media 

ini antara lain Surat Kabar, Majalah, Tabloid, Televisi, 

Radio, dan Internet. 

2) Media below line 

Media below the line adalah iklan yang menggunakan 

media khusus seperti antara lain leaflet, poster, spanduk, 

bus stop, point of purchase (POP), stiker, shop sign, flyer, 

dan baliho. 

Secara khusus, berdasarkan media yang digunakan, iklan dapat 

dibagi dalam beberapa jenis, antara lain: 

1) Iklan Cetak 

Iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan 

teknik cetak. Teknik ini dapat berupa letterpress, 
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photolitography, sablon, inkjet, dan laser. Beberapa bentuk 

iklan cetak ini antara lain iklan cetak surat kabar, majalah, 

baliho, poster, dan stiker. Berdasarkan luas spacenya media 

cetak surat kabar, majalah, dan tabloid mengenal tiga 

bentuk iklan, yaitu:  

1) Iklan baris 

2) Iklan kolom 

3) Iklan display 

4) Iklan advertoria 

2) Iklan Elektronik 

iklan yang menggunakan media berbasis perangkat 

elektronik. Secara spesifik iklan elektronik dapat berupa: 

1. Iklan Radio 

2. Iklan Televisi 

3. Iklan Film 

3) Iklan Media Digital Interaktif (internet) 

Perkembangan Iklan interaktif digital sangat terkait dengan 

perkembangan teknologi informasi yang menimbulkan 

information superhighway. Istilah Information 

superhighway tersebut mengacu pada jaringan internet 

yang mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan 

perputaran informasi secara dramatis dan interaktif. Iklan 

Interaktif Digital dengan demikian muncul dalam media 
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baru tersebut melalui cara-cara yang cukup berbeda dengan 

iklan-iklan konvensional. 

Jenis-jenis iklan ini antara lain: 

1) Website 

2) Banner dan tombol  

3) Sponsorship 

4) Search Engine Marketing  

5) Classified Ads – Iklan ini berbentuk seperti iklan baris 

dalam koran dan biasanya gratis. 

6) E-mail Advertising  

4) Iklan Luar Ruang (Out-of-Home) 

Iklan yang termasuk dalam kategori ini adalah iklan dalam 

media yang menjangkau audiens-nya diluar rumah. Iklan 

ini tumbuh dan memisahkan diri dari iklan media cetak 

setelah perkembangannya yang dramatis. 

Jenis-jenis iklan ini antara lain: 

1) Iklan outdoor standar 

2) Iklan transit  

3) Mobile billboard 

4) Display 

2) Berdasarkan Tujuan 

Secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua yaitu Iklan 

Komersial dan Iklan non-komersial. 
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1) Iklan Komersial/bisnis 

Iklan yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, 

utamanya meningkatkan penjualan. 

Iklan jenis ini dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Iklan Konsumen  

2) Iklan Bisnis  

3) Iklan Profesional  

2) Iklan Layanan Masyarakat 

Iklan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, 

mempersuasi atau mendidik khalayak dimana tujuan akhir 

bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan 

keuntungan sosial. Keuntungan sosial disini dapat berarti 

penambahan pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan 

perilaku masyarakat terhadap masalah yang diiklankan, 

serta mendapatkan citra baik di mata masyarakat.  

3) Berdasarkan Bidang Isi Pesan 

Berdasarkan isi pesannya iklan dapat dibedakan menjadi 

bermacam-macam, diantaranya adalah: 

1) Iklan Politik 

2) Iklan Pendidikan 

3) Iklan Kesehatan 

4) Iklan Kecantikan dan Perawatan Tubuh 

5) Iklan Pariwisata 
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6) Iklan Hiburan 

7) Iklan Olah Raga 

8) Iklan Hukum 

9) Iklan Lowongan Pekerjaan/Recruitment 

10) Iklan Dukacita/orbituari 

11) Iklan Perkawinan 

12) Iklan Makanan/minuman 

13) Iklan Otomotif 

14) Lingkungan Hidup 

15) Iklan Media 

4) Berdasarkan Komunikatornya 

Berdasarkan pihak yang menyampaikan pesan, iklan dapat 

dibagi dalam beberapa  iklan Personal yaitu iklan yang 

komunikatornya berasal dari orang per orang sebagai pribadi. 

1) Iklan Keluarga 

2) Iklan Institusi 

5) Berdasarkan Wujud Produk yang Diiklankan 

Dapat dibedakan dalam tiga jenis, antara lain:  

1) Iklan Barang 

2) Iklan Jasa 

3) Iklan Barang-jasa 
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6) Berdasarkan Khalayak Sasaran Iklan 

1) Iklan untuk Pengguna Akhir 

yaitu iklan yang ditujukan kepada khalyak akhir 

(konsumen). 

2) Iklan untuk Distributor 

Yaitu iklan yang ditujukan kepada para pedagang atau 

pengecer. 

3) Iklan untuk Pabrik 

Yaitu iklan yang ditujukan kepada lembaga, badan, pabrik, 

atau organisasi dimana produk yang ditawarkan merupakan 

bahan mentah untuk diproduksi kembali. 

7) Berdasarkan Cakupan/wilayah Sasaran 

1) Iklan Lokal 

2) Iklan Regional 

3) Iklan Nasional 

4) Iklan Internasional 

8) Berdasarkan Fungsinya 

1) Iklan Informasi 

Iklan yang menitikberatkan isinya sebagai sebuah 

informasi untuk khalayaknya 
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2) Iklan Persuasi 

Iklan yang menitikberatkan isinya pada upaya 

memperngaruhi khalayak untuk melakukan sesuatu 

sebagaimana dikehendaki oleh komunikator 

3) Iklan Mendidik 

Iklan yang menitikberatkan isinya pada tujuan mendidik 

khalyak, agar khalayak mengerti atau mempunyai 

pengetahuan tertentu dan mampu melakukan sesuatu. 

4) Iklan Parodi/hiburan, iklan yang dibuat untuk keperluah 

hiburan semata. 

9) Berdasarkan Teknik Pendekatan Penyampaian Pesan 

1) Rational Appeals 

Teknik penyampaian pesan dengan menggunakan dasar 

rasional atau akal sehat. 

2) Emotional Appeals 

Teknik penyampaian pesan dengan memasuki ranah emosi 

atau perasaan khalayak. 

3) Normative/etics Appeals 

Teknik penyampaian pesan dengan menggunakan nilai-

nilai normatif. Standar normatif ini terkait dengan budaya 

masyarakat.  
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Fungsi-fungsi ini tidak bisa dibagi secara tegas karena 

dalam sebuah iklan juga terkadang terkandung lebih dari satu 

fungsi. Perbedaan ini hanya melihat kecenderungannya saja 

apakah iklan itu lebih mengarah pada fungsi tertentu (Kanaidi, 

2011: 50-101).  

Jenis iklan yang menjadi data penelitian adalah iklan media 

below the line. Data yang dipilih merupakan iklan rokok yang 

berupa baliho, spanduk, dan pamflet yang tersebar di kota 

Mataram. 

3. Manfaat  dan Tujuan Iklan  

Ada beberapa manfaat iklan bagi pembangunan masyarakat 

dan ekonomi, atara lain:  

a. Iklan memperluas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya 

iklan, khususnya iklan di media televisi, konsumen dapat 

mengetahui berbagai produk yang pada gilirannya 

menimbulkan adanya pilihan. 

b. Iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi 

konsumen. 

c. Iklan membuat orang ingat dan percaya akan produk yang di 

iklankan. 

Iklan kebanyakan digunakan oleh produsen barang-barang 

konsumsi, termasuk iklan rokok di televisi. Iklan-iklan tersebut 

dapat merangsang konsumen untuk memulai merokok. Dengan 
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kata lain, iklan bersifat emosional. Artinya yang dirangsang adalah 

emosi konsumen untuk membeli. Bahkan dapat dipastikan bahwa 

produk yang di iklankan tersebut akan segera di buru dan dimiliki 

konsumen meskipun kadar kebutuhannya tidak begitu penting bagi 

mereka. 

Tujuan iklan pada dasarnya mengkomunikasikan produk 

kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakat yang menjadi pasar 

potensialnya membeli produk yang di iklankan dan melakukan 

pembelian secara berulang. Tujuan periklanan umumnya 

mengandung misi komunikasi. beberpa tujuan periklanan 

diantaranya:  

a. Untuk menarik atau menciptakan kesadaran pembeli atau 

produsen, misalnya tampak pada meningkatnya jumlah orang 

yang menanyakan atau membicarakan kehadiran suatu produk. 

b. Menanamkan informasi bagi pembeli atau konsumen. 

c. Mengembangkan sikap, merupakan suatu tindakan untuk 

mempengaruhi produsen dengan  adanya penayangan iklan 

yang sebaik mungkin. 

d. Secara garis besar tujuan iklan adalah mendorong orang untuk 

membeli produk yang di iklankan. 
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4. Fungsi bahasa iklan 

Ciri-ciri bahasa iklan adalah sebagai berikut: 

a. Menggunakan slogan 

Slogan adalag perkataan atau kalimat yang menarik, 

mencolok, dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. 

Slogan biasanya terdiri dari empat sampai lima kata yang 

mudah diingat dan tentunya memiliki daya tarik yang kuat agar 

pesan yang dimaksud bisa sampai ke orang yang diajak. 

Dalam iklan, slogan adalah pernyataan atau susunan 

kata tertentu yang menjelaskan singkat suatu produk atau jasa 

layanan sehingga mudah diingat publik. Slogan sangat penting 

untuk dunia periklanan. Dengan slogan, iklan tersebut akan 

mudah diingat publik dan akan lebih terkenal. Selain iklan, 

slogan juga digunakan pada saat kampanye, misal kampanye 

anti narkoba, anti korupsi, da kampanye pemilihan daerah. 

Kalimat-kalimat slogan haruslah kreatif dan juga tidak 

ketinggalan zaman agar masyarakat semakin mudah 

mengingatnya. Penggunaan slogan yang berhasil terlihat dari 

seberapa jauh masyarakat mengenal slogan tersebut. Bila 

slogan berhasil, hanya dengan mendengar slogannya, orang-

orang akan mengetahui jenis produk yang memakai slogan 

tersebut. 
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b. Kalimat Persuasif 

Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan 

meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau 

menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Terdapat 

beberapa kalimat persuasif yang terdapat pada iklan produk 

tersebut, salah satunya adalah : "murah, cepat dan handal". 

c. Menggunakan Subjek Orang Pertama 

Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang 

pertama tunggal atau jamak, seperti aku, saya, dan kami untuk 

mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Subjek yang 

digunakan pada teks iklan tersebut adalah subjek orang 

pertama jamak, yaitu kami. 

Berdasarkan uraian di atas, jenis iklan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah media iklan line below seperti 

baliho, spanduk, dan pamflet yang tersebar di pinggir jalan 

kota Mataram. 

2.2.5 Pengertian Rokok 

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 

hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 

10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok 

dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya 

dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Milimeter
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
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Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau 

kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam 

kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan 

tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang 

memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat 

ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan 

jantung (walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang 

sekali dipatuhi). 

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah 

suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja 

dewa atau roh. Pada abad 16, Ketika bangsa Eropa menemukan benua 

Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba 

menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. 

Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan 

Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk 

keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan 

semata-mata. Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan 

saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam. 

Menurut riset Tabacco Atlas Indonesia meraih peringkat satu 

dunia untuk jumlah perokok aktif di usia 15 tahun. Data tersebut 

menunjukan sebanyak 62,7 juta jiwa dengan rasio 65% pria di 

Indonesia merokok, sedangkan 5% perokok merupakan wanita. 

Peringkat kedua terbanyak yaitu Rusia dengan 60% pria perokok di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanker_paru-paru
https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_jantung
https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_jantung
https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_jantung
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atas 15 tahun. Peringkat tiga hingga Sembilan, berturut-turut,  yaitu 

China 53%, Filipina 48%, Vietnam 47%, Thailand 56%, Malaysia 

44%, India 24%, dan Brasil dengan 22%. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok/20/08/2016). 

Telah banyak riset yang membuktikan bahwa rokok sangat 

menyebabkan ketergantungan, di samping menyebabkan banyak tipe 

kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, 

efek buruk bagi kelahiran, dan emfisema.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanker
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_jantung
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_pernapasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_pencernaan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Emfisema&action=edit&redlink=1
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai jenis data, data dan 

sumber data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu (1) metode dan teknik pengumpulan data, (2) metode dan teknik analisis 

data, dan (3) metode penyajian data. 

3.1  Jenis Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian bahasa ada dua yaitu penelitian bahasa 

secara sinkronis dan diakronis. Penelitian bahasa secara sinkronis adalah bidang 

ilmu bahasa yang mengkaji sistem bahasa pada waktu tertentu, sedangkan 

penelitian secara diakronis adalah bidang linguistic yang menyelidiki 

perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain, serta menyelidiki 

perbandingan  bahasa dengan bahasa yang lain. Dengan demikian, penelitian 

pada slogan iklan rokok ini dilakukan secara sinkronis karena  meneliti 

fenomena suatu bahasa pada kurun waktu tertentu yang bersifat deskriptif. 

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif atau sinkronis terdapat tiga tahapan 

pelaksanaan penelitian, yaitu penyediaan data, analisis data, dan penyajian hasil 

analisis data.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Azwar 

(2010: 5) penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya 

terhadap hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan langkah 

ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang diperoleh tidak dapat 
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dituangkan dalam bentuk bilangan. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian penggunaan bahasa slogan pada teks iklan rokok memiliki ciri-ciri 

yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Metode ini meliputi masalah actual 

dengan jalan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisa, dan 

menyimpulkan  (Sugiyono, 2009: 39). 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif  

kualitatif. Artinya, data-data yang telah ditemukan berupa slogan pada teks-teks 

iklan rokok. Kemudian diidentifikasi dan klarifikasi terhadap makna semantik 

slogan iklan rokok tersebut. Setelah itu, menyimpulkan hasil pembahasan 

analsis dengan tujuan untuk mengetahui makna leksikal, makna gramatikal, dan 

makna kontekstual slogan iklan rokok.   

3.2  Data dan Sumber Data 

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang 

memberikan informasi mengenai keadaan atau persoalan.Sementara itu, sumber 

data adalah sumber obyek dari tempat mana data bisa diperoleh.Data dan 

sumber data merupakan suatu kesatuan dalam penelitian yang tidak bisa 

dipisahkan. Hal ini dikarenakan data-data akan diperoleh melalui sumber data. 

3.2.1 Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang 

berwujud verba yaitu kata, frasa, atau kalimat (Siswantoro, 2010: 70). 

Oleh karena itu data dalam penelitian ini adalah kata-kata, ungkapan, 

kalimat yang terkait dengan ragam makna semantik dalam slogan iklan 

rokok. 
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3.2.2 Sumber Data 

Data diperoleh langsung dari hasil pengumpulan penulis berupa 

slogan iklan rokok. Sumber data dalam penelitian ini adalah slogan iklan 

rokok yang diambil dari papan iklan dibahu-bahu jalan  Kota Mataram 

selama bulan Agustus 2016. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode 

dokumentasi dan simak. Hal tersebut dilakukan karena objek dalam penelitian ini 

merupakan kalimat yang terdapat dalam slogan iklan rokok. 

3.3.1 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau 

dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden 

bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya . Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiono, 2009:329).  

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih kredibel/dapat dipercaya 

(Sugiono,2009:329). 
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Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai instrumen 

penelitian  untuk mengumpulkan slogan-slogan pada papan iklan rokok 

yang tersebar pada papan iklan di bahu-bahu jalan kota Mataram. 

Pengumpulan slogan dilakukan dengan cara merekam dengan 

menggunakan camera sehingga data berupa foto. Foto-foto ini kemudian 

diseleksi dengan cara memilih iklan yang memiliki slogan. 

3.3.2  Metode Simak 

Metode simak merupakan metode penyediaan data yang dilakukan 

dengan cara menyimak penggunaan dan penelitian bahasa. Dalam hal ini 

peneliti menyimak bahasa yang terdapat pada slogan iklan rokok.  

Dikatakan teknik dasar karena peneliti secara langsung membaca slogan 

pada iklan rokok untuk mempelajari dan memeriksa penggunaan bahasa di 

dalamnya. Metode simak memiliki teknik lanjutan yaitu berupa teknik 

catat (Mahsun, 2014: 92). Teknik catat disebut sebagai teknik dasar dalam 

metode simak karena pada hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan 

pencatatan. Dalam arti, peneliti dalam upaya mendapatkan data dilakukan 

dengan mencatat penggunaan bahasa pada slogan Iklan Rokok.  

3.4 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber data adalah seluruh iklan rokok yang memiliki slogan. 

2. Slogan iklan rokok tersebut merupakan iklan  rokok di papan iklan yang 

berada di wilayah Kota Mataram. 
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3. Waktu penelitian akan dilakukan bulan September 2016. Beberapa merk 

rokok melakukan perbaharuan iklan sebulan sekali. 

4. Penelitian ini rancang, diteliti dan diujikan keabsahannya oleh peneliti sendiri 

dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat. 

5. Data diambil dengan cara mendokumentasikan seluruh iklan rokok yang 

berada di bahu jalan dengan menggunakan alat seperti kamera. 

6. Data tersebut di catat dalam bentuk kartu data yang telah disiapkan. 

7. Data slogan iklan rokok di kota Mataram sangat banyak sehingga dibatasi 

pada 15 iklan rokok dengan berbagai merk yang berada di wilayah Kota 

Mataram. Iklan rokomk dipilih secara acak sehingga mencukupi pada 15 

iklan. 

8. Iklan satu merk rokok dapat memiliki slogan iklan lebih dari satu. Namun, 

tetap dianalisis karena mengingat batasan wilayah yang diambil hanya pada 

satu kota. 

9. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga 

metode yaitu metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. 

sedangkan metode triangulasi untuk menguji validitas data tersebut.  

10. Penyajian data dalam bentuk informal yaitu menampilkan kemudian 

menganalisis kata-kata, frasa, atau kalimat dalam slogan iklan rokok. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Kebenaran dan ketepatan data yang diperoleh bergantung pada alat 

pengumpulan data yang digunakan atau yang biasa disebut instrumen, serta 
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sumber data. Instrumen pada penelitian ini adalah dokumentasi dengan ceklis 

sedangkan simak dan catat dengan kartu data. 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan ceklis dan kartu data untuk 

mencatat slogan-slogan iklan rokok. Berikut ini merupakan format instrumen 

dokumentasi dan kartu data: 

Judul penelitian  : Analisis makna slogan iklan rokok di Kota Mataram 

Hari/tanggal penelitian : 18-24 September 2016 

Lokasi penelitian     : kota Mataram 

Objek penelitian     : slogan iklan rokok 

Peralatan penelitian : camera, buku catat, dan kendaraan. 

No Merk iklan rokok Slogan Keterangan 
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Lembar ceklis 

No. Aspek slogan iklan ada Tidak 

1.  
Iklan dari merk rokok yang sama namun 

memiliki slogan yang berbeda 

  

2.  
Iklan rokok yang hanya memiliki slogan   

3.  
Iklan yang memiliki slogan dan gambar   

4.  
Slogan yang memiliki kosakata 

gramatikal 

  

[ 

Lembar kartu data 

Kartu Data 

MIR  

BS  

BL  

BG  
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BK  

Kode : 01/09/001 

 

Keterangan : 

MIR : merk iklan rokok 

BS : bentuk slogan 

BL : bentuk Leksikal 

BG : bentuk gramatikal 

BK : bentuk kontekstual 

001 : nomor data 

Pengujian validitas instrumen 

Pengujian validitas instrument penelitian ini dapat dilakukan dengan 

metode triangulasi yang menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi 

teori. 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode yang dapat digunakan  dalam tahap analisis ada dua, yaitu 

metode padan intralingual dan padan ekstralingual. Metode padan intralingual 

adal metode yang menghubung-bandingkan makna pada unsur-unsur yang 

berada dalam bahasa. Sedangkan metode padan ekstralingual adalah 

menghubung-bandingkan makna pada unsur-unsur yang berada di luar 

bahasa(Mahsun, 2014: 117). Dengan demikian, metode padan intralingual 
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digunakan untuk menganalisis makna Leksikal dan Gramatikal dan padan 

ekstralingual untuk menganalisis makna kontekstual.  

Metode triangulasi juga digunakan dalam menganalisis, dikarenakan 

penelitian ini menggunakan dua metode yang berbeda. Fungsi metode triangulasi 

untuk mengecek keabsahan data. 

3.6.1 Metode Padan Intralingual 

Padan merupakan kata yang bersinonim dengan kata banding dan 

sesuatu yang dibandingkan mengandung makna adanya keterhubungan 

sehingga padan di sini diartikan sebagai hal yang menghubungbandingkan; 

sedangkan intralingual mengacu pada makna unsur-unsur yang berada 

dalam bahasa (bersifat lingual), yang dibedakan dengan unsur yang berada 

di luar bahasa (ekstralingual), seperti hal-hal yang menyangkut makna, 

informasi, konteks tuturan, dan lain-lain. Jadi, metode padan intralingual 

adalah metode analisis dengan cara menghubung-bandingkan unsur-unsur 

yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam 

beberapa bahasa yang berbeda. 

Dalam pelaksanaan penelitian yang sesungguhnya, penerapan metode 

ini dalam tahap anlisis data hanya dimungkinkan, jika data yang akan 

dihubung-bandingkan telag tersedia. Oleh karena itu, tahapan penyediaan 

bahan (data) dalam penelitian (bahasa) memainkan peran yang sangat 

penting, dalam arti kelengkapan data yang menggambarkan semua 

kemungkinan keberadaan objek penelitian harus telah tersedia. 
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Model analisis metode padan terdiri atas teknik hubung banding 

menyamakan (HBS) dan hubung banding membedakan (HBB). Selain 

dua teknik di atas, metode ini memiliki satu teknik lagi, yaitu teknik 

hubung banding meyamakan hal pokok (HBSP), yaitu teknik yang 

bertujuan untuk mencari kesamaan hal pokok dari pembedaan dan 

penyamaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik HBS dan HBB, 

karena tujuan akhir dari banding meyamakan dan membedakan tersebut 

adalah menemukan kesamaan pokok di antara data yang 

diperbandingkan itu (Mahsun, 2014: 117-119). 

Metode ini selain dapat digunakan untuk menganalisis unsur 

lingual yang terdapat dalam bahasa yang sama, juga dapat digunakan 

untuk menganalisis unsur lingual yang terdapat dalam bahasa yang 

berbeda sehingga metode ini dapat pula diterapkan untuk penelitian 

linguistik diakronis dan sosiolinguistik, khususnya yang berkaitan 

dengan alih kode dan campur kode, serta masalah interferensi. 

3.6.2 Metode Padan Ekstralingual 

Berbeda dengan metode padan intralingual, metode padan 

ekstalingual ini digunakan utnuk menganalisis unsur yang bersifat 

ekstralingual, seperti menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang 

berada di luar bahasa. Sebagai metode yang secara konseptual bersifat 

abstrak.  Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan metode ini sama 

dengan teknik yang digunakan dalam metode padan intralingual. Hanya 
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saja yang di-HBS-kan, di-HBB-kan, dan di-HBSP-kan itu adalah yang 

bersifat ekstralingual (Mahsun, 2014: 120) 

Metode padan adalah metode/cara yang digunakan dalam upaya 

menemukan kaidah dalam tahap analisis data yang alat penentunya di 

luar,  terlepas, dan  tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang 

bersangkutan. Alat penentu yang dimaksud dikelompokkan atas lima 

sub jenis. Alat penentu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode referensial. Metode referensial adalah alat penentu yang 

ditunjuk oleh bahasa atau referent bahasa. Contohnya, Penentuan bahwa 

nomina (kata benda) itu adalah kata yang menyatakan benda-benda. 

Penentuan bahwa verba (kata kerja) itu adalah kata yang menyatakan 

tindakan tertentu.  

Berdasarkan tahap penggunaannya, teknik dalam metode padan 

dibedakan menjadi dua, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik 

dasar harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum teknik lanjutan. 

Teknik dasar yang dimaksud disebut teknik pilah unsur penentu (teknik 

PUP) yang alatnya berupa daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki 

oleh penelitinya. Daya pilah sesuai dengan jenis penentu yang akan 

dipisah-pisahkan menjadi berbagai unsur itu maka disebut daya pilah 

referensial.  

Daya pilah dipandang sebagai alat, sedangkan penggunaan alat 

yang bersangkutan dipandang sebagai tekniknya. Berkaitan dengan 

bahasa, sejauh mana misalnya bunyi bahasa tertentu itu memiliki 
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kejatian tersendiri yang berbeda dengan kejatian bunyi bahasa yang lain, 

hal itu bergantung pada sifat atau watak bunyi bahasa itu masing-

masing. Berikut ini adalah penggunaan daya pilah pada metode padan. 

Daya Pilah sebagai Pembeda Referen Untuk membagi satuan lingual , 

maka perbedaan referen atau sosok teracu yang ditunjuk oleh satuan 

lingual tersebut harus diketahui lebih dahulu. Untuk mengetahui 

perbedaan referen itu maka daya pilah yang bersifat mental dari peneliti 

harus digunakan. Contohnya dalam membagi satuan lingual berupa kata, 

dengan daya pilah, dapat diketahui bahwa referen itu ada yang berupa 

benda, kerja, sifat, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, metode padan intralingual dan metode padan 

ekstralingual menggunakan teknik lanjutan.Teknik-teknik lanjutan 

tersebut yaitu teknik hubung banding menyamakan (HBS), hubung 

banding membedakan (HBB), dan hubung banding menyamakan hal 

pokok (HBSP) (Mahsun, 2013: 121). Adapun langkah-langkah yang 

akan dilakukan dalam proses analisis data sebagai berikut. 

1. Identifikasi. Peneliti menelaah seluruh data yang diperoleh melalui 

hasil simak dengan tujuan mengetahui data tersebut berupa teks 

berbentuk implikatur dan menunjukkan fungsi bahasa. 

2. Data yang sudah diidentifikasi akan dianalisis menggunakan metode 

dan teknik yang sesuai dengan data. Jika data tersebut dapat 

dianalisis berdasarkan struktur bahasanya, maka dapat menggunakan 

metode padan intralingual dan teknik lanjutannya yang sesuai. 
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Namun, jika data berkaitan dengan konteks di luar bahasa, maka 

analisis dilakukan dengan menggunakan metode padan ekstralingual 

dan teknik lanjutannya. 

3. Tahapan selanjutnya adalah mengklasifikasi data sesuai fungsi. Pada 

tahap ini, data dikelompokkan sesuai fungsinya.  

4. Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis data. 

3.6.3 Metode Triangulasi 

Data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai 

teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil terhadap 

objek penelitian (Moloeng, 2009:330).  

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini 

selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk 

memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk 

menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu 

triangulasi bersifat reflektif. 

Denzin (dalam Moloeng, 2009), membedakan empat macam 

triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam 

triangulasi tersebut.   



52 
 

1. Triangulasi sumber data  

Tringangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen 

tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  

pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara  itu akan 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 

memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai 

fenomena yang diteliti.  

2. Triangulasi teori 

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi 

atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan 

dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bias 

individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. 

Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman asalkan peneliti mampu  menggali pengetahuan teoretik 

secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. 

Penelitian slogan iklan rokok menggunakan kombinasi metode 

triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Triangulasi yang 

menggunakan kombinasi teknik triangulasi sumber data dan 

triangulasi teori seperti circle, yang dapat diawali dari penemuan 

data dari sumber mana saja lalu di cross-check pada sumber lain 
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dengan metode lain pula. Sampai data lengkap dan jernih 

sekaligus validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi 

dasar untuk penarikan kesimpulan.  

3. Metode Penyajian Hasil Data 

Penyajian ata dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode 

formal dan informal. Metode formal digunakan pada pemaparan hasil 

analisis data yang berupa kaidah-kaidah atau lambang-lambang formal 

dalam bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis disajikan dengan 

metode formal. Sementara itu, metode informal digunakan pada 

pemaparan hasil analisis data yang berupa kata-kata atau uraian biasa 

tanpa lambang-lambang formal yang bersifat teknis. 

Hasil analisis  data dalam penelitian ini akan disajikan dengan 

menggunakan metode penyajian data secara informal. Hal ini karena 

dalam slogan iklan rokok tersebut hanya menggunakan kata-kata atau 

ujaran biasa tanpa disertai lambang. 

Langkah-langkah penyajian hasil data : 

1. Menyiapkan dan memilah data berdasarkan kartu data. 

2. Data secara formal berupa kata, frasa, kalimat yang terdapat pada 

slogan. 

3. Data secara informal berupa gambar dan tanda baca yang terdapat 

pada slogan. 
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4. Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan data yaitu 

slogan iklan serta merk rokok. kemudian analisis data berdasarkan 

masing-masing teori. 

5. Menyimpulkan hasil analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Data mengenai slogan iklan rokok diambil dari papan iklan rokok di 

wilayah Kota Mataram. Tujuan dari iklan rokok adalah mengenalkan produk 

rokok tersebut. Namun, tampilan rokok tidak boleh ditampilkan. Dari data yang 

dikumpulkan di bulan Agustus 2016 terpilih 15 slogan dari 8 produk rokok yaitu 

rokok A Mild, Class Mild, Surya Exclusive, L.A Bold, Gudang Garam, Djarum 

Coklat, Surya Pro Mild, dan U Mild. 

Tabel data slogan 

 

No  Merk iklan rokok Slogan Keterangan 

1. A Mild Karena logika beda tipis 

sama loe gila 

Versi outbond 

2. A Mild Pertanyakan kenyataan Versi lelaki 

bersayap 

3. A Mild Pikir pendek Versi terjun bebas 

4. A mild Buka-bukaan yang bukan-

bukan 

Versi wajah close 

up 

5. A Mild Loe pikir aman itu mapan 

? 

Versi mapan 

6. A Mild Mending tersesat daripada 

nanya 

Versi tiga gadis 

tersesat 

7. A mild Biar karya yang bicara Versi jejak sepatu 

8. A Mild Berisik gue berisi Versi main gitar 

9. Gudang Garam Pria punya selera  

10. Djarum Coklat Anugerah alam Indonesia  

11. Surya Exclusive Bangkit !  

12. Surya Pro Mild Main bareng bukan jaim 

bareng 

 

13. U Mild Selalu nembak walau 

jawabanya ditolak 
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14. Class Mild Berhenti menutup mata 

mulailah berbagi rasa 

 

15. L.A Bold Bold Choice  
 

4.1.1. Iklan Rokok A Mild Versi Outbond 

Iklan rokok A Mild versi outbond menampilkan seorang lelaki yang 

sedang berjalan di atas seutas tali yang terbentang dari ketinggian. Sang 

lelaki berjalan dengan  santai meskipun tanpa alat pengaman apa pun. 

Dengan latar iklan tebing yang curam. Slogan iklan tersebut berbunyi : 

“KARENA LOGIKA BEDA TIPIS SAMA LO GILA”. 

4.1.2 Iklan Rokok A Mild Versi Lelaki Bersayap 

Iklan rokok A Mild versi lelaki bersayap menggambarkan sosok laki-

laki yang bersayap dengan wajah menghadap ke atas. Ia berdiri di atas 

papan kayu yang ditengahnya ada sebuah drum. Latar iklan adalah 

bangunan dari batu bata dengan slogan yang berbunyi :  

“PERTANYAKAN KENYATAAN”. 

4.1.3 Iklan Rokok A Mild Versi Terjun Bebas 

Iklan rokok A Mild versi terjun bebas menampilkan sekelompok anak 

muda yang terjun bebas ke laut dari atas tebing. Dengan  latar matahari 

terbenam. Slogan iklan berbunyi : 

“PIKIR PENDEK”. 

4.1.4 Iklan Rokok A Mild Versi Wajah Close Up 

Iklan rokok A Mild versi wajah close up menampilkan seorang pria 

yang wajahnya di close up. Membuka mulutnya seolah-olah sedang 
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meneriakan sesuatu. Latar iklan hitam putih dengan bunyi slogan iklan 

sebagai berikut : 

“BUKA-BUKAAN YANG BUKAN-BUKAN”. 

4.1.5 Iklan Rokok A Mild Versi Mapan 

Iklan rokok A Mild versi mapan diilustrasikan dengan seorang pria 

yang bergaya dan duduk dengan nyaman di sebuah sofa. Dilatari oleh 

warna biru polos dengan slogan yang berbunyi : 

“LO PIKIR AMAN ITU MAPAN ?”. 

4.1.6 Iklan Rokok A Mild Versi Tiga Gadis Tersesat 

Ilustrasi Iklan rokok A Mild versi tiga gadis tersesat menampilkan 

tiga orang perempuan muda sedang berjalan di perempatan jalan. 

Disekitar jalan tidak ada papan petunjuk jalan, pemukiman atau apa pun. 

Namun mereka tetap berjalan santai. Latar iklan adalah langit cerah, bukit 

dan padang rumput yang berwarna kecoklatan. Slogan iklan tersebut 

berbunyi : 

“MENDING TERSESAT DARIPADA NANYA”. 

4.1.7 Iklan Rokok A Mild Versi Jejak Sepatu 

Iklan rokok A Mild versi jejak sepatu menampilkan gambar sepatu 

close up di padang pasir. Sedangkan tidak jauh dari sepatu terdapat jejak 

kaki yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang berjalan tidak jauh dari 

sepatu tersebut. Dengan latar gurun dan cuaca yang panas, slogan iklan 

tersebut berbunyi: 

“BIAR KARYA YANG BICARA”. 
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4.1.8 Iklan Rokok A Mild Versi Main Gitar 

Iklan rokok A Mild versi main gitar menampilkan seorang laki-laki 

yang sedang memainkan alat music gitar di atap gedung. Dengan latar 

matahari di sore hari. Slogan iklan berbunyi : 

“BERISIK GUE” 

4.1.9 Iklan Rokok Gudang Garam 

Iklan rokok Gudang Garam dilatari oleh warna merah dan gambar 

seorang laki-laki. Dari seragam laki-laki tersebut dapat diketahui ia 

berprofesi sebagai pembalap. Latar iklan adalah peta wilayah Indonesia 

dngan slogan iklan  berbunyi :  

“PRIA PUNYA SELERA”. 

4.1.10 Iklan Rokok Djarum Coklat 

Iklan rokok Djarum Coklat tidak menampilkan gambar atau ilustrasi 

apapun. Latar warna putih kecoklatan dengan slogan yang berbunyi : 

“Anugerah Alam Indonsia”. 

4.1.11 Iklan Rokok Surya Exclusive 

Iklan rokok Surya Exclusive memiliki slogan yang paling singkat. 

Menggambarkan sosok pria yang mencoba menghidupkan kendaraan 

motornya. Latar pada iklan terjadi di sebuah bengkel. Ada pun slogan 

iklan rokok tersebut adalah: “BANGKIT!” 

4.1.12 Iklan Rokok Djarum Pro Mild 

Iklan rokok Djarum Pro Mild menampilkan sekelompok anak muda 

yang sedang bermain. Ada yang bermain dengan skateboard dan ada yang 
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bermain dengan sepeda. Lokasi bermain adalah ditaman. Slogan iklan 

berbunyi : 

“MAIN BARENG BUKAN JAIM BARENG”. 

4.1.13 Iklan Rokok U Mild 

Iklan rokok U Mild berisi ilustrasi wajah close up laki-laki biasa yang 

tersenyum, dalam pose sedang tersenyum. Latar iklan hitam putih dengan 

slogan iklan berbunyi : 

“SELALU NEMBAK WALAU JAWABANNYA DITOLAK”. 

4.1.14 Iklan Rokok Class Mild 

Iklan rokok Class Mild menampilkan seorang laki-laki yang menutup 

wajahnya dengan tangan kanan. Namun membuka jarinya pada bagian 

mata agar terlihat. Dengan latar warna biru muda slogan tersebut  

berbunyi : 

“BERHENTI MENUTUP MATA MULAILAH MEMBUKA RASA”. 

4.1.15 Iklan Rokok L.A Bold 

Iklan rokok L.A Bold menampilkan orang yang sedang melakukan 

terjun payung di udara. Berikut bunyi slogan : 

“BOLD CHOICE”. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah 

“PILIHAN BERANI”. 

4.2 Analisis Ragam Makna Slogan Iklan Rokok Di Kota Mataram 

Data slogan iklan Rokok dianalisis dengan dengan ragam makna semantik 

yang terdiri dari makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. 

Adapun uraiannya sebagai berikut. 
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4.2.1 Analisis Makna Leksikal 

Analisis makna secara leksikal diuraikan berdasarkan pada lampiran 

IV. Adapun uraiannya dirincikan sebagai berikut. 

1. Iklan Rokok A Mild Versi Outbond 

Slogan iklan Rokok A Mild adalah “KARENA LOGIKA BEDA 

TIPIS SAMA LO GILA” (data no. 001). 

Slogan tersebut terdiri atas kata karena, logika, beda, tipis, sama, 

lo, dan gila. 

Kata Karena memiliki arti : 

1. Kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan 

2. Disebabkan oleh; lantaran (KBBI, 2002: 523). 

Kata Logika memiliki arti : 

1. Pengetahuan tentang kaidah berpikir 

2. Jalan pikiran yang masuk akal (KBBI, 2002: 713). 

Kata Beda memiliki arti : 

1. Sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda 

yang satu dan benda yang lain 

2. Ketidaksamaan 

3. Selisih (KBBI, 2002: 115). 

Kata Tipis memiliki arti : 

1. Sedikit antara permukaan yang satu dengan yang lain (tentang 

barang-barang yang pipih) 

2. Kurang tebal (tentang lapisan, cat, dan sebagainya) 
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3. Kurang padat (tentang awan, udara, dan sebagainya) 

4. Kurang nyata kelihatan (tentang tulisan tinta dan sebagainya) 

(KBBI. 2002: 1282). 

Kata Sama memiliki arti : 

1. Serupa (halnya, keadaannya, dan sebagainya), tidak berbeda, 

tidak berlainan 

2. Berbarengan, bertepatan 

3. Seimbang; sebanding; setara (KBBI, 2002: 1017). 

Kata Lo memiliki arti : 

1. Kamu 

2. Kata seru yang menyatakan heran, terperanjat,dan sebagainya 

(KBBI,  2002: 712) 

Kata Gila memiliki arti : 

1. Sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya 

terganggu atau pikirannya tidak normal) 

2. Tidak biasa; tidak sebagaimana mestinya; berbuat yang bukan-

bukan (tidak masuk akal) 

3. Terlalu; kurang ajar (dipakai sebagai kata seru, kata afektif); 

uangkapan kagum 

4. Terlanda perasaan sangat suka 

5. Tidak masuk akal (KBBI, 2002: 379). 
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Makna leksikal pada slogan tersebut sangat berlawanan 

antara kata logika dan lo gila. Namun, makna secara 

keseluruhan kalimat slogan adalah Kata logika dan kamu gila 

disamaartikan. 

2. Iklan Rokok A Mild versi Lelaki Bersayap 

Slogan iklan rokok A Mild adalah “PERTANYAKAN 

KENYATAAN” (data no. 002) 

Slogan tersebut terdiri atas kata pertanyakan dan kenyataan. 

Kata Tanya memiliki arti : 

1. Mempersoalkan 

2. Menjadikan sesuatu sebagai bahan bertanya-tanya (KBBI, 

2002: 1209). 

Kata Nyata memiliki arti : 

1. Hal yang nyata 

2. Terbukti (KBBI, 2002: 805). 

Makna leksikal secara keseluruhan adalah menjadikan hal yang 

nyata yang sudah terbukti ada dijadikan sebagai bahan untuk 

bertanya-tanya atau mempertanyakan hal-hal yang sudah nyata. 

3. Iklan Rokok A Mild versi Terjun Bebas 

Slogan iklan Rokok A Mild adalah “PIKIR PENDEK” (data no. 

003) 

Slogan di atas terdiri dari kata pikir dan pendek. 

Kata Pikir memiliki arti : 
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1. Akal budi; ingatan; angan-angan 

2. Kata dalam hati; pendapat (KBBI, 2002: 891). 

Kata Pendek memiliki arti : 

1. Dekat jaraknya dari ujung ke ujung. 

2. Dekat jaraknya dari sebelah bawa; tidak tinggi 

3. Sebentar 

4. Ringkas 

5. Singkat (KBBI, 2002: 864). 

Makna leksikal secara keseluruhan adalah akal budi yang dimiliki 

hanya sebentar. 

4. Iklan Rokok A Mild Wajah Close Up 

Slogan iklan rokok A Mild adalah “BUKA-BUKAAN YANG 

BUKAN-BUKAN” (data no. 004). 

Slogan tersebut terdiri atas kata buka-bukaan, yang dan bukan-

bukan. 

Kata Buka memiliki arti : 

1. Jarak 

2. Antara 

3. Lebar (KBBI, 2002: 182). 

Kata Yang memiliki arti : 

1. Kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikut 

diutamakan atau dibedakan dari yang lain 

2. Kata yang dipakai sebagai kata pembeda (KBBI, 2002: 1368). 
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Kata Bukan memiliki arti : 

1. Berlainan dengan yang sebenarnya 

2. Kata Tanya untuk mengukuhkan isi atau maksud suatu 

pernyataan yang digunakan sesudah pernyataa itu (KBBI, 

2002: 183). 

Makna secara leksikal adalah terbuka pada hal yang tidak boleh 

untuk dibicarakan. 

5. Iklan Rokok A Mild versi Mapan 

Slogan iklan rokok A Mild “LO PIKIR AMAN ITU MAPAN” 

(data no. 005). 

Slogan tersebut terdiri atas kata lo, pikir, aman, itu, dan mapan. 

Kata Lo memiliki arti : 

1. Kamu 

2. Kata seru yang menyatakan heran, terperanjat,dan sebagainya 

(KBBI, 2002: 712) 

Kata Pikir memiliki arti : 

1. Akal budi; ingatan; angan-angan 

2. Kata dalam hati; pendapat (KBBI, 2002: 891) 

Kata Aman memiliki arti : 

1. Bebas dari bahaya 

2. Bebas dari gangguan 

3. Terlindung atau tersembunyi; tidak dapat diambil orang 
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4. Pasti; tidak meragukan; tidak mengandung risiko 

5. Tenteram; tidak merasa takut atau bahaya (KBBI, 2002: 29). 

Kata Itu memiliki arti : 

1. Kata penunjuk bagi benda (waktu, hal) yang jauh dari 

pembicara 

2. Demikian itu (KBBI, 2002: 456). 

Kata Mapan memiliki arti: 

1. Mendapatkan atau menemukan tempat (kedudukan, kehidupan) 

2. Mantap (baik, tidak goyah, stabil) kedudukannya 

(kehidupannya) (KBBI, 2002: 747). 

Makna leksikal secara keseluruhan pada slogan tersebut adalah 

berpikir bahwa  keadaan aman bukan berarti hidup mapan.  

6. Rokok A Mild Tiga Gadis Tersesat 

Slogan iklan rokok A Mild adalah “MENDING TERSESAT 

DARIPADA NANYA” (data no. 006). 

Slogan tersebut terdiri atas kata mending, tersesat, daripada, dan 

nanya. 

Kata Mending memiliki arti : 

1. Lebih baik; agak baik 

2. Lumayan (KBBI, 2002: 760). 

Kata Sesat memiliki arti : 

1. Tidak melalui jalan yang benar 

2. Menyimpang dari kebenaran (KBBI, 2002: 1108) 
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Kata Daripada memiliki arti : 

1. Kata depan untuk menandai perbandingan (KBBI, 2002: 266). 

Kata Tanya memiliki arti : 

1. Permintaan keterangan (penjelasan dan sebagainya) 

2. Bertanya (KBBI, 2002: 1209). 

Makna leksikal pada slogan di atas adalah Lebih baik tersesat 

daripada harus menanyakan jalan atau arah kepada orang lain yang 

belum tentu benar. 

7. Iklan Rokok A Mild Versi Jejak Sepatu 

Slogan iklan rokok A Mild adalah “BIAR KARYA YANG 

BICARA”(data no. 007). 

Slogan tersebut terdiri atas kata biar, karya, yang, dan bicara. 

Kata Biar memiliki arti : 

1. Tak apalah 

2. izinkan 

3. Kata penghubung untuk menyatakan hal-hal yang tidak 

bersyarat (KBBI, 2002: 153). 

Kata Karya memiliki arti : 

1. Pekerjaan 

2. Hasil perbuatan 

3. Hasil ciptaan yang bukan saduran, salinan, terjemahan 

4. Hasil ciptaan yang bukan tiruan (525). 
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Kata Yang memiliki arti : 

1. Kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikut 

diutamakan atau dibedakan dari yang lain 

2. Kata yang dipakai sebagai kata pembeda (KBBI, 2002: 1368). 

Kata Bicara memiliki arti : 

1. Akal budi 

2. Pikiran 

3. Pendapat (KBBI, 2002: 154). 

Makna leksikal pada slogan iklan tersebut adalah kemampuan 

seseorang diukur dari hasil yang diciptakannya bukan dari hasil 

omongannya. 

8. Iklan Rokok A Mild versi Main Gitar 

Slogan iklan rokok A Mild adalah “BERISIK GUE BERISI” (data 

no. 008). 

Slogan di atas terdiri dari kata berisik, gue, dan berisi. 

Kata Berisik memiliki arti : 

1. Ribut 

2. Hingar-bingar 

3. Ramai 

4. Berasa medengung pada telinga (KBBI, 2002: 144). 

Kata Gue memiliki arti : 

1. Aku  

2. Saya (KBBI, 2002: 386). 
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Kata Berisi memiliki arti : 

1. Ada isinya 

2. Tidak kosong 

3. Tidak hampa 

4. Berilmu 

5. Padat dan kuat 

6. Mengandung, memuat (KBBI, 2002: 459) 

Makna leksikal secara keseluruhan adalah keributan 

membuatku memiliki isi. 

9. Iklan Rokok Gudang Garam 

Slogan iklan rokok Gudang Garam adalah “PRIA PUNYA 

SELERA” (data no. 009) 

Slogan tersebut terdiri atas kata pria, punya, dan selera. 

Kata Pria memiliki arti : 

1. Laki-laki dewasa 

2. Kaum laki-laki dewasa (KBBI, 2002: 910). 

Kata Punya memiliki arti : 

1. Menaruh  

2. Memiliki (KBBI, 2002: 922). 

Kata Selera memiliki arti : 

1. Nafsu makan 

2. Nafsu (kemauan untuk berbuat sesuatu) 

3. Kesukaan, kegemaran (KBBI, 2002: 1062). 
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Makna leksikal secara keseluruhan pada slogan adalah seorang 

laki-laki dewasa yang memiliki nafsu atau kesukaan pada sesuatu. 

10. Iklan Rokok Djarum Coklat 

Slogan iklan Djarum Coklat adalah “Anugerah Alam Indonesia” 

(data no. 010). 

Slogan di atas terdiri dari kata anugerah, alam dan Indonesia. 

Kata Anugerah memiliki arti : 

1. Pemberian atau ganjaran dari pihak atas (orang besar dan 

sebagainya) kepada pihak bawah (orang rendah dan 

sebagainya) 

2. Karunia tuhan (KBBI, 2002: 52). 

Kata Alam memiliki arti : 

1. Segala yang ada dilangit dan dibumi 

2. Lingkungan kehidupan 

3. Segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan 

(golongan dan sebagainya) dan dianggap sebagai satu keutuhan 

4. Segala daya yang menyebabkan terjadinya dan seakan-akan 

mengatur segala sesuatu yang ada didunia ini. 

5. Yang bukan buatan manusia 

6. Dunia 

7. Kerajaan, negeri, daerah (KBBI, 2002: 22). 
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Kata Indonesia memiliki arti : 

1. Nama Negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di 

antara benua Asia dan benua Australia 

2. Bangsa, budaya bahasa, yng ada di Negara Indonesia (KBBI, 

2002: 444). 

Makna leksikal secara keseluruhan adalah karunia dari 

tuhan yang dimiliki bumi Indonesia. 

11. Iklan Rokok Surya Exclusive 

slogan iklan rokok Surya Exclusive adalah “Bangkit!” (data no. 

011). 

slogan tersebut terdiri atas kata bangkit. 

Kata Bangkit memiliki arti : 

1. Bangun lalu berdiri 

2. Bangun hidup kembali 

3. Timbul atau terbit (KBBI, 2002: 93). 

Makna  secara leksikal adalah bangun, timbul, berdiri. 

12. Iklan Rokok Surya Pro Mild 

Slogan iklan  rokok Surya Pro Mild adalah “MAIN BARENG 

BUKAN JAIM BARENG” (data no. 012). 

Slogan di atas terdiri dari kata main, bareng, bukan, dan jaim. 

Kata Main memiliki arti : 
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1. Melakukan permainan untuk menyenangkan hati (dengan 

menggunakan alat-alat tertentu atau tidak) 

2. Melakukan perbuatan untuk bersenang-senang 

3. Berjudi 

4. Dalam keadaan berlangsung atau mempertunjukan (tontonan 

dan sebagainya) 

5. Bertindak sebagai pelaku dalam sandiwara (KBBI, 2002: 732). 

Kata Bareng memiliki arti : 

1. Bersama (KBBI, 2002: 101). 

Kata Bukan memiliki arti : 

3. Berlainan dengan yang sebenarnya 

4. Kata Tanya untuk mengukuhkan isi atau maksud suatu 

pernyataan yang digunakan sesudah pernyataa itu (KBBI, 

2002: 183). 

Kata Jaim memiliki arti : 

1. Jaga image atau jaga citra 

2. Menampilkan pencitraan diri (KBBI, 2002: 459). 

Makna leksikal secara keseluruhan adalah Bersenang-

senang bersama bukan saling menampilkan pencitraan diri 

bersama. 
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13. Iklan Rokok U Mild 

Slogan iklan rokok U Mild adalah “SELALU NEMBAK WALAU 

JAWABANYA DITOLAK” (data no. 13). 

Slogan di atas terdiri dari kata selalu, nembak, walau, jawabannya, 

dan ditolak. 

Kata Selalu memiliki arti : 

1. Senantiasa 

2. Sering 

3. Terus menerus 

4. Tidak pernah tidak (KBBI, 2002: 1056). 

Kata Nembak memiliki arti : 

1. Melepaskan peluru dan sebagainya dari senjata api 

2. Membedil (KBBI, 2002: 1237). 

Kata Walau memiliki arti : 

1. Jika 

2. Kendati 

3. Meski (KBBI, 2002: 1361). 

Kata Jawaban memiliki arti : 

1. Sahutan 

2. Balasan 

3. Tanggapan (KBBI, 2002: 473). 
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Kata –nya memiliki arti : 

1. Bentuk terikat yang merupakan varian pronominal persona 

ia/dia dan pronominal benda yang menyatakan milik, pelaku, 

atau penerima (KBBI, 2002: 804). 

Kata tolak memiliki arti : 

1. Sorong 

2. Dorong 

3. Tidak menerima (KBBI, 2002: 1287). 

Makna leksikal secara keseluruhan adalah selalu 

menembak meskipun dibalas dengan penolakan 

14. Iklan Rokok Class Mild 

Slogan iklan rokok Class Mild adalah “BERHENTI MENUTUP 

MATA MULAILAH BERBAGI RASA” (data no. 014). 

Slogan tersebut terdiri atas kata berhenti, menutup, mata, mulailah, 

berbagi, dan rasa. 

Kata Henti memiliki arti : 

1. Berdiam diri 

2. Keadaan tanpa gerak 

3. Halangan 

4. Jeda (KBBI, 2002: 414). 

Kata Tutup memiliki arti : 

1. Benda yang menjadi alat untuk membatasi suatu tempat 

sehingga tidak terlihat isinya, tidak dapat dilewati 
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2. Terjaga keamanannya 

3. Tidak terbuka 

4. Menutup (KBBI, 2002: 1321). 

Kata Mata memiliki arti : 

1. Indra untuk melihat (KBBI, 2002: 752). 

Kata Mulai memiliki arti : 

1. Mengawali berbuat (KBBI, 2002: 781). 

Kata Bagi memiliki arti : 

1. Kata depan untuk menyatakan tujuan 

2. Pecahan dari suatu yang utuh 

3. Untuk, buat, guna (KBBI, 2002: 77). 

Kata Rasa memiliki arti : 

1. Tanggapan indra terhadap rangsangan saraf, seperti manis, 

pahit,  masam terhadap indra pengecap, atau panas, dingin 

terhadap indra perasa 

2. Apa yang dialami oleh badan 

3. Sifat rasa suatu benda 

4. Tanggapan hati terhadap indra 

5. Pendapat mengenai baik buruk, salah benar (KBBI, 2002: 

951). 

Makna leksikal secara keseluruhan adalah berhentilah 

memejamkan mata dan mulailah untuk membagi apa yang 

dirasakan. 
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15. Iklan Rokok L.A Bold 

Slogan iklan rokok L.A Bold adalah “BOLD CHOICE” (data no. 

015). 

Slogan tersebut terdiri atas kata bold dan choice. 

Kata Bold memiliki arti : 

1. Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar 

dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. 

2. berani 

3. Tidak takut (Echols KII, 2014: 261). 

Kata Choice memiliki arti : 

1. Pilih (Echols KII, 2014: 566). 

Makna leksikal secara keseluruhan adalah “pilih berani”. 

4.2.2 Analisis Makna Gramatikal 

Analisis makna secara gramatikal diuraikan berdasarkan pada 

lampiran V. Adapun uraiannya dirincikan sebagai berikut. 

1. Iklan Rokok A Mild Versi OutBond 

Slogan iklan rokok A Mild adalah “KARENA LOGIKA 

BEDA TIPIS SAMA LO GILA” (data no. 001). 

Slogan di atas merupakan klausa konjungsi subordinatif. 

Klausa konjungsi subordinatif adalah klausa yang menandakan 

adanya kata sambung yang diawali oleh kata sejak, karena, 

setelah, seperti , agar, dan dengan. Slogan tersebut diawali dengan 
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kata karena yang menjadi klausa bawahan atau anak kalimat. 

Klausa inti pada slogan adalah: 

(1) Orang yang berjalan di atas tali di atas tebing tanpa alat 

pengaman 

Kemudian, dilanjutkan oleh klausa sambung yang 

menjadi slogan iklan tersebut. 

(2) Karena logika beda tipis sama lo gila 

Jadi, secara gramatikal bahwa orang yang berjalan di 

atas tebing tanpa alat pengaman adalah orang yang sudah 

tidak waras secara logika. Namun, karena iklan tersebut 

hanya mengambil klausa sambung karena logika beda tipis 

sama lo gila maknanya adalah akal sehat sama dengan 

kegilaan. 

2. Iklan rokok A Mild Versi Lelaki Besayap 

Slogan iklan rokok A Mild adalah “PERTANYAKAN 

KENYATAAN” (data no. 002). 

Slogan tersebut terdiri atas dua kata yaitu pertanyakan dan 

kenyataan. Kata pertanyakan dan kenyataan yang terdapat pada 

slogan di atas dibentuk dari kata dasar tanya dan nyata. Secara 

leksikal makna kata tanya adalah bertanya atau mempersoalkan. 

Setelah mengalami proses gramatikal yaitu perubahan dari morfem 

bebas menjadi morfem terikat dengan melekatnya  kombinasi afiks 

pada kata Tanya yaitu [per-] + [tanyakan] dan [tanya] + [kan] 
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menjadi pertanyakan. Maknanya berubah menjadi makna 

gramatikal yaitu mempersoalkan atau menjadikan sesuatu sebagai 

bahan untuk bertanya. Sedangkan kata nyata makna secara 

leksikalnya adalah suatu hal yang nyata atau telah terbukti. Setelah 

mengalami proses gramatikal dengan melekatnya imbuhan konfiks 

ke-an menjadi kenyataan. Maknanya berubah menjadi makna 

gramatikal yaitu menimbulkan makna suatu hal yang benar-benar 

terbukti ada. Jadi, makna gramatikal slogan di atas adalah 

mempersoalkan hal-hal yang sudah nyata. 

3. Iklan Rokok A Mild Versi Terjun Bebas 

Slogan iklan rokok A Mild “PIKIR PENDEK” (data no. 003). 

Slogan di atas memiliki makna gramatikal yakni frasa 

endosentris atributif. Frasa endosentris antributif adalah frasa yang 

terdiri dari unsur-unsur yang tidak sama. Secara leksikal makna 

kata pikir adalah akal budi atau pendapat. sedangkan kata pendek 

adalah tidak tinggi, ringkas dan singkat. Setelah mengalami proses 

gramatikal dengan melekatnya frasa endosentris atributif  pada 

kata pikir dan pendek menjadi frasa pikir pendek. Maknanya 

berubah menjadi makna gramatikal yaitu berpikir secara singkat. 

4. Iklan Rokok A Mild Versi Wajah Close Up 

Slogan iklan rokok A Mild adalah “BUKA-BUKAAN YANG 

BUKAN-BUKAN” (data no. 004). 



78 
 

Kata buka-bukaan adalah kata ulang imbuhan (reduplikasi) 

yang dibentuk dari kata dasar buka. Sedangkan kata bukan-bukan 

adalah kata ulang dasar (reduplikasi)  yang dibentuk dari kata 

dasar bukan. Makna secara leksikal dari kata buka adalah jarak, 

antara, dan lebar. Sedangkan kata bukan adalah berlainan dengan 

yang sebenarnya. Namun setelah mengalami proses gramatikal 

dengan melekatnya kata ulang imbuhan pada kata buka menjadi 

buka-bukaan menimbulkan makna melakukan dengan sejelas-

jelasnya. Sedangkan kata bukan melekatnya kata ulang dasar 

menjadi bukan-bukan menimbulkan makna hal yang tidak-tidak. 

Jadi, makna gramatikal pada slogan tersebut adalah menjelaskan 

hal yang tidak-tidak. 

5. Iklan Rokok A Mild Versi Mapan 

Slogan iklan A Mild adalah “LO PIKIR AMAN ITU MAPAN 

?” (data no. 005). 

Slogan di atas secara gramatikal adalah kalimat tanya. Kalimat 

tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu 

informasi atau reaksi (jawaban) yang diharapkan. Kalimat ini 

diakhiri dengan tanda Tanya (?) dalam penulisannya dan dalam 

pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Objek pada slogan 

adalah lo atau kamu yang dimaksud adalah pembaca slogan 

tersebut. sedangkan predikat adalah pikir secara leksikal bermakna 

pendapat dan akal budi. Bagian kalimat yang menjadi Keterangan 
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adalah aman itu mapan. secara leksikal bermakna bahwa aman 

dari bahaya atau gangguan sama dengan mapan atau 

berkecukupan. Jadi, makna gramatikal pada slogan adalah kamu 

menganggap bahwa aman sama dengan mapan. 

6. Iklan Rokok A Mild Versi Tiga Gadis 

Slogan iklan A Mild adalah “MENDING TERSESAT 

DARIPADA NANYA” (data no. 006). 

Kata tersesat dan nanya mengalami proses gramatikal. Kata 

tersesat dibentuk dari kata dasar sesat. Secara leksikal makna kata 

sesat adalah menyimpang dari kebenaran. Setelah mengalami 

proses gramatikal dengan melekatnya prefiks [ter-] pada kata sesat 

menjadi tersesat. Maknanya berubah menjadi gramatikal yakni 

salah jalan atau kesasar. Sedangkan kata nanya dibentuk dari kata 

dasar tanya. Setelah mengalami proses gramatikal dengan 

melekatnya imbuhan simulfiks dari tanya menjadi nanya yang 

bermakna meminta keterangan atau penjelasan. Jadi makna 

gramatikal secara keseluruhan pada slogan adalah lebih baik 

kesasar daripada meminta keterangan. 

7. Iklan Rokok A Mild Versi Sepatu 

Slogan iklan A Mild adalah “BIAR KARYA YANG 

BICARA” (data no. 007). 

Slogan di atas memiliki makna gramatikal karena klausa 

konjungsi subordinatif. Klausa konjungsi subordinatif adalah 
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klausa yang menandakan adanya kata sambung yang diawali oleh 

kata sejak, karena, setelah, seperti , agar, dan dengan. Slogan 

tersebut di awali dengan kata biar yang menjadi klausa bawahan 

atau anak kalimat. Persamaan kata biar adalah agar, walau, meski, 

dan supaya. Klausa inti pada slogan adalah lelaki tersebut 

membuat jejak di pasir agar karyanya yang akan berbicara. Secara 

leksikal makna kata biar adalah izinkan, kata karya adalah hasil 

ciptaan, dan bicara adalah pikiran atau pendapat. Setelah 

mengalami proses gramatikal dengan diawali kata biar menjadi 

klausa konjungsi subordinatif maknanya berubah makna 

gramatikal. Jadi, secara gramatikal bermakna hasil ciptaan yang 

akan membuktikan. 

8. Iklan Rokok A Mild Versi Main Gitar 

Slogan iklan rokok A Mild adalah “BERISIK GUE BERISI” 

(data no. 008). 

Slogan di atas bermakna gramatikal yakni klausa inversi. 

Klausa inversi adalah klausa lengkap yang subjeknya terletak 

dibelakang predikat. Secara leksikal makna kata berisik adalah 

rebut atau ramai, kata gue adalah aku, dan kata berisi adalah tidak 

kosong atau ada isinya. Setelah mengalami proses gramatikal 

yakni subjek gue berisi di dahului oleh predikat berisik, sehingga 

menjadi klausa inversi yakni berisik gue berisi. Maka, maknanya 
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pun berubah menjadi makna gramatikal. Secara gramatikal makna 

slogan adalah  keramaian membuatku tidak kosong. 

9. Iklan Rokok Gudang Garam 

Slogan iklan rokok Gudang Garam adalah “PRIA PUNYA 

SELERA” (data no. 009). 

Slogan iklan rokok di atas memiliki makna gramatikal yakni 

klausa verbal adjektiva karena unsur predikatnya kata sifat. Kata 

selera secara leksikal bermakna nafsu makan dan nafsu kesukaan. 

Setelah mengalami proses gramatikal yaitu melekatnya klausa 

verbal adjektiva menjadi pria punya selera. Maka, maknanya pun 

berubah menjadi lelaki dewasa yang memiliki nafsu atau 

kegemaran. 

10. Iklan Rokok Djarum Coklat 

Slogan iklan rokok Djarum Coklat adalah “Anugerah Alam 

Indonesia” (data no. 10). 

Slogan di atas memiliki makna gramatikal yakni klausa 

nomina. Klausa nomina adalah penggolongan klausa berdasarkan 

kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat. Dibagi 

menjadi empat jenis yaitu klausa nomina, klausa verba, klausa 

bilangan, dan frasa depan. Secara leksikal makna kata anugerah 

adalah karunia tuhan, kata alam berarti lingkungan hidup, dan kata 

Indonesia adalah nama suatu Negara. Setelah mengalami proses 

gramatikal dengan berubah menjadi klausa nomina menjadi 
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anugerah alam Indonesia. Maka, maknanya berubah menjadi 

makna gramatikal yaitu karunia tuhan yang dimiliki alam 

Indonesia. 

11. Iklan Rokok Surya Exclusive 

Slogan iklan rokok Surya Exclusive adalah “BANGKIT!” (data 

no. 011). 

Slogan di atas berisi kalimat perintah. Kata bangkit secara 

leksikal bermakna bangun, berdiri, timbul atau terbit. Setelah 

mengalami proses gramatikal dengan melekatnya tanda baca yaitu 

tanda seru berubah menjadi kalimat perintah. Maka, makna secara 

gramatikal adalah bangunlah atau berdirilah. 

12. Iklan Rokok Surya Pro Mild 

Slogan iklan rokok Surya Pro Mild adalah “MAIN BARENG 

BUKAN JAIM BARENG” (data no. 012). 

Slogan di atas memiliki makna gramatikal yakni klausa 

negatif. Klausa negatif adalah klausa yang berdasarkan ada 

tidaknya kata negatif yang secara gramatikal mengaktifkan 

predikat. Makna secara leksikal kata main adalah bersenang-

senang, kata bareng adalah bersama, dan kata jaim adalah jaga 

imej atau citra diri. Setelah mengalami proses gramatikal yaitu 

perubahan menjadi klausa negatif dengan melekatnya kata bukan 

pada slogan. Maka,  maknanya berubah menjadi makna 
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gramatikal. Makna gramatikal secara keseluruhan adalah 

bersenang-senang bersama tanpa menjaga citra diri. 

13. Iklan Rokok U Mild 

Slogan rokok U Mild adalah “SELALU NEMBAK WALAU 

JAWABANYA DITOLAK” (data no. 013). 

Kata nembak dan ditolak yang terdapat pada slogan mengalami 

proses gramatikal. Kata nembak dibentuk dari kata dasar tembak 

yang secara leksikal bermakna membedil atau melepaskan peluru 

dari senjata api. Setelah mengalami proses gramatikal dengan 

melekatnya imbuhan simulfiks pada kata tembak menjadi nembak. 

Sedangkan kata ditolak dibentuk dari kata dasar tolak yang secara 

leksikal bermakna dorong, tidak terima. Setelah mengalami proses 

gramatikal dengan melekatnya prefiks [di-] pada kata tolak 

menjadi ditolak. Maka, makna secara gramatikal adalah telah 

didorong atau telah tidak diterima. Maka, makna gramatikal secara 

keseluruhan adalah selalu menembak walaupun tahu tidak akan 

diterima. 

14. Iklan Rokok Class Mild 

Slogan iklan Class Mild adalah “BERHENTI MENUTUP 

MATA MULAILAH BERBAGI RASA” (data no. 014). 

Kata berhenti, menutup, dan berbagi yang terdapat pada slogan 

di atas mengalami proses gramatikal. Kata berhenti dibentuk dari 

kata dasar henti yang secara leksikal bermakna berdiam diri. 
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Setelah mengalami proses gramatikal dengan melekatnya prefiks 

[ber-] pada kata henti menjadi berhenti. Maknanya berubah 

menjadi gramatikal yang bermakna tidak bergerak. Kata menutup 

dibentuk dari kata dasar tutup yang secara leksikal bermakna tidak 

terbuka. Setelah mengalami proses gramatikal dengan melekatnya 

afiksasi [me[N]] + [tutup] menjadi menutup. Maknanya berubah 

menjadi makna gramatikal yaitu menyekat atau memberi tutupan. 

Sedangkan kata berbagi dibentuk dari kata dasar bagi yang secara 

leksikal bermakna untuk. Setelah mengalami proses gramatikal 

dengan melekatnya prefiks ber- pada kata bagi menjadi berbagi. 

Maknanya berubah menjadi makna gramatikal yakni bercabang 

atau membagi sesuatu bersama. Jadi, makna gramatikal secara 

keseluruhan pada slogan adalah membuka mata untuk mulai 

membagi rasa. 

15. Iklan Rokok L.A Bold 

Slogan iklan rokok L.A Bold adalah “BOLD CHOICE” (data 

no. 015). 

Slogan di atas menggunakan bahasa Inggris yakni “bold 

choice”. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya “pilih 

berani”. Secara leksikal makna kata pilih adalah memihak, 

sedangkan kata berani bermakna tidak takut. Setelah mengalami 

proses gramatikal dari kata menjadi frasa endosentris antributif 

mejadi pilih berani. Frasa endosentris antributif adalah frasa yang 
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terdiri dari unsur-unsur yang tidak sama. Maka, Maknanya 

berubah menjadi makna gramatikal yaitu pilihan tanpa rasa takut. 

4.2.3 Analisis Makna Kontesktual 

Analisis makna secara kontekstual diuraikan berdasarkan pada 

lampiran VI. Adapun uraiannya dirincikan sebagai berikut. 

1. Iklan Rokok A Mild Versi Outbond 

Slogan iklan rokok A Mild versi outbond adalah “KARENA 

LOGIKA BEDA TIPIS SAMA LO GILA” (data no. 001). 

Situasi yang diilustrasikan adalah seorang laki-laki yang 

berjalan di atas seutas tali pada ketinggian tertentu tanpa 

menggunakan alat pengaman. Sedangkan slogan dari iklan tersebut 

adalah karena logika beda tipis sama lo gila. 

Slogan di atas merupakan klausa sambung yang berarti 

memiliki klausa inti. Klausa inti merujuk pada ilustrasi iklan yang 

menunjukan seorang lelaki yang berjalan di atas tali dengan santai 

tanpa alat pengaman.  

Secara konteks situasi dikatakan logika beda tipis dengan 

kegilaan merujuk pada laki-laki pada gambar. Logika laki-laki 

tersebut tidak berfungsi karena itu dia berjalan di atas tali tanpa 

alat pengaman. Tidak menggunakan akal sehatnya dengan benar 

sehingga melakukan perbuatan yang hanya bisa dilakukaan oleh 

orang yang sudah gila. 
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2. Iklan Rokok A Mild Versi Lelaki Bersayap 

Slogan iklan rokok A Mild versi lelaki bersayap adalah 

“PERTANYAKAN KENYATAAN” (data no. 002). 

Situasi yang diilustrasikan pada iklan di atas adalah laki-laki 

yang bersayap yang hendak terbang dengan berdiri di atas papan 

kayu yang tengahnya ditempatkan oleh sebuah drum. Seperti alat 

bermain keseimbangan yang disebut jungkat jungkit. Makna 

slogan secara gramatikal adalah mempersoalkan hal-hal yang 

sudah nyata.  

kata-kata dalam slogan dikutip dari seorang fotografer kelas 

dunia, Agan Harahap. Agan harahap adalah fotografer yang 

merekayasa gambar yang sebenarnya mustahil tapi nyata. Seperti 

mengedit foto selfie presiden Joko Widodo dengan  pop star Justin 

Bieber atau bintang Hollywood Angelina Jolie yang ditangkap 

oleh polisi Indonesia karena miras oplosan. Bagian uniknya, 

banyak netizen dan media yang terkecoh dengan foto tersebut 

sehingga menimbulkan kontroversi.  

Berdasarkan situasi dalam konteks, slogan pertanyakan  

kenyataan mengacu pada laki-laki yang ditampilkan diiklan. ia 

menjadikan sesuatu yang dilihat oleh pancaindera (hal nyata) 

sebagai bahan bertanya-bertanya (perenungan). Mempertanyakaan 

kenyataan yang ada. Seperti media yang mempertanyakan 

kebenaran dari karya Agan Harahap. 
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3. Iklan Rokok A Mild Versi Terjun Bebas 

Slogan iklan rokok A Mild versi terjun bebas adalah “PIKIR 

PENDEK” (data no. 003). 

Situasi pada iklan adalah sekelompok orang yang terjun bebas 

ke laut dengan bunyi slogan “pikir pendek”. Makna secara 

gramatikal adalah berpikir secara singkat. Secara konteks slogan 

pikir pendek ditujukan pada sekelompok orang yang terjun bebas 

ke laut dari atas tebing. Jika berfikir lebih mendalam, melompat 

dari atas tebing sangat berbahaya. Kemungkinan besar akan 

tenggelam terseret arus laut. Namun, karena mereka tidak berfikir 

sejauh itu dan langsung melompat tanpa memikirkan akibatnya. 

4. Iklan Rokok A Mild Versi Wajah Close Up 

Iklan rokok tersebut mempunyai slogan “BUKA-BUKAAN 

YANG BUKAN-BUKAN” (data no. 004). 

Situasi pada slogan iklan tersebut adalah laki-laki yang sedang 

berteriak sekencang-kencangnya. Slogan di atas terinspirasi dari 

seorang sutradara film yang mengangkat persoalan politik 

asimilasi rezim orde baru bernama Lucky Kuswandi. Konteks kata 

buka-bukaan dimaksud adalah mulut laki-laki dalam ilustrasi yang 

membuka lebar mulutnya selebar mungkin. Laki-laki tersebut 

seperti meneriakkan sesuatu dan ingin agar semau orang dapat 

mendengarkan. Sedangkan yang bukan-bukan adalah laki-laki 

dalam slogan mengungkapkan hal yang tabu untuk didengar atau 
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sesuatu yang tidak boleh diungkapkan di hadapan umum. Seperti 

Film-film yang dibuat oleh Lucky Kuswandi mengangkat tema 

film yang sebenarnya tabu bagi masyarakat. Namun, justru 

mendapat apresiasi tinggi dari perfilman internasional. Jadi, makna 

kontekstual adalah laki-laki dalam slogan mengungkapkan dengan 

jelas pada hal yang tidak-tidak. 

5. Iklan rokok A Mild Versi Mapan 

Slogan iklan rokok A Mild versi mapan adalah “LO PIKIR 

AMAN ITU MAPAN ?” (data no. 005). 

Slogan tersebut dikutip dari seorang vokalis band Seringai 

yang juga illustrator bernama Arian Arifin. Seorang seniman yang 

sangat idealis sehingga karya-karyanya banyak berisi sindiran dan 

kritikan.  

Situasi pada iklan tersebut adalah seorang laki-laki yang duduk 

nyaman pada sofa yang empuk.  Namun slogan iklannya justru 

berisi sebuah pertanyaan yang berlawanan dengan situasi yang 

diilustrasikan pada iklan tersebut. pertanyaan “lo pikir aman itu 

mapan ?” seolah-olah laki-laki yang duduk santai di atas sofa 

dengan aman dan nyaman belum tentu hidup dengan mapan, yaitu 

hidup serba kecukupan. Makna secara gramatikal adalah kamu 

menganggap bahwa aman sama dengan mapan. Sedangkan, Secara 

konteks situasi slogan tersebut berisi idealitas seorang Arian Arifin 

yang mengkritik orang-orang yang hanya ingin mencari aman dan 
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kesenangan semata. Hal tersebut digambarkan laki-laki dalam 

iklan adalah kamu yang merasa aman hanya karena duduk di sofa. 

6. Iklan Rokok A Mild Versi Tiga Gadis Tersesat 

Slogan iklan rokok A Mild versi tiga gadis adalah “MENDING 

TERSESAT DARIPADA NANYA” (data no. 006). 

Situasi pada ilustrasi iklan di atas adalah tiga gadis yang 

sedang berjalan. Di depan mereka terdapat perempatan jalan, 

dimana tidak ada satu pun petunjuk arah bahkan benda apa pun 

yang ada disekitar jalan yang dapat dijadikan petunjuk.  

Secara gramatikal maknanya adalah lebih baik kesasar 

daripada meminta keterangan. Jika situasi tersebut dihubungkan 

dengan gambar slogan. Maka, yang dimaksud adalah tiga gadis 

sedang berjalan yang memilih untuk tersesat daripada mencari 

petunjuk. Jadi, makna secara kontekstualnya adalah lebih baik 

tersesat yaitu mencari jalan keluar sendiri daripada bertanya-tanya 

pada hal lain yang belum tentu memberikan petunjuk yang benar. 

7. Iklan Rokok A Mild Versi Jejak Sepatu  

Slogan iklan rokok A Mild versi jejak sepatu adalah “BIAR 

KARYA YANG BICARA” (data no. 007). 

Situasi yang terjadi pada iklan tersebut adalah potret sepasang 

sepatu yang ditinggalkan. Disamping sepatu terdapat jejak kaki 

laki-laki yang sedang berjalan tidak jauh dari sepatu tersebut. 

situasi tempat terjadi di gurun pasir. Slogan iklan dikutip dari 
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seorang desainer produk bernama Leonard Theosabrata yang  

karya Accupuntonya telah meraih berbagai penghargaan tingkat 

internasional. Makna secara gramatikal adalah hasil ciptaan yang 

akan membuktikan. Makna konteks biar karya yang bicara dapat 

menjelaskan situasi pada iklan. Kata karya yang dimaksud adalah 

jejak kaki yang membentuk di atas pasir. jejak kaki milik laki-laki 

tersebut bukan jejak dari sepatu melainkan murni jejak kakinya 

sendiri. Sama Seperti Leonard yang dikenal dunia melalui karya  

Accupuntonya.   

Slogan biar karya yang bicara bermakna kemampuan seseorang 

diakui melalui karya yang dihasilkan. Makna berbicara disini 

bukan berkata atau mengucapakan sesuatu dari mulut tapi melalui 

sebuah karya yang dihasilkan. 

8. Iklan Rokok A Mild Versi Main Gitar 

Slogan iklan rokok A Mild versi main gitar adalah “BERISIK 

GUE BERISI” (data no. 008). 

Situasi pada slogan di atas menampilkan seorang laki-laki yang 

memainkan alat musik gitar di atap gedung. Dengan situasi waktu 

pada sore hari. Slogan tersebut dikutip dari seorang musisi 

Indonesia bernama Iga Massardi yang aktif menjadi gitaris dan 

produser musik. makna secara gramatikal adalah keramaian 

membuatku tidak kosong. Secara kontekstual, berisik bermakna 

laki-laki yang sedang memainkan alat musik gitar. Jadi, bunyi 
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petikan gitar adalah suara berisik, ribut dan ramai. Sedangkan kata 

gue berisi bermakna laki-laki dalam iklan tidak memainkan alat 

musik dengan asal-asalan atau sembarangan. Melainkan karena 

bisa memainkannya  sehingga menghasilkan bunyi yang berirama. 

9. Iklan Rokok Gudang Garam 

Slogan iklan rokok Gudang Garam adalah “PRIA PUNYA 

SELERA” (data no. 009). 

Situasi pada iklan adalah gambar laki-laki yang mengenakan 

seragam balap. Sambil tersenyum dengan slogan disampingnya 

yang bertuliskan “pria punya selera”. Makna secara gramatikal 

adalah laki-laki dewasa yang memiliki nafsu atau kegemaran. 

Secara konteks situasi pria yang dimaksud dalam slogan adalah 

laki-laki yang memakai seragam balap. Sedangkan punya selera 

adalah kegemaran pria tersebut terhadap balapan. Jadi, makna 

kontekstual adalah pria tersebut memiliki selera atau kegemaran 

terhadap balapan kendaraan. 

10. Iklan Rokok Djarum Coklat  

Slogan iklan rokok Djarum Coklat adalah “Anugerah Alam 

Indonesia” (data no. 010). 

Situasi pada iklan di atas tidak menampilkan gambar atau 

ilustrasi apapun. Dengan latar warna putih kecoklatan. Makna 

secara gramatikal adalah karunia tuhan yang dimiliki alam 
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Indonesia. secara konteks warna kecoklatan menggambarkan tanah 

Indonesia yang alamnya subur. 

11. Iklan Rokok Surya Exsclusive 

Slogan iklan rokok Surya Exclusive adalah “BANGKIT!” (data 

no. 011). 

Slogan iklan rokok tersebut terdiri dari satu kata “Bangkit!” 

dengan tanda seru untuk menekanankan kata tersebut. Situasi 

dalam iklan adalah seorang laki-laki memegang kendaraan 

motornya di atas papan kayu. Konteks bangkit berdasarkan situasi 

ilustrasi yang dimaksud adalah laki-laki yang membangkitkan 

kendaraannya agar bisa berdiri meski seberat apa pun 

kendaraannya harus bisa berdiri di atas papan kayu. Makna bangkit 

secara gramatikal adalah bangunlah atau berdirilah. Selain 

ditujukan untuk kendaraan yang bermotor yang di berdirikan oleh 

laki-laki tersebut, juga ditujukan untuk laki-laki itu sendiri. Dia 

harus bisa membangkitkan dirinya sendiri. Baik untuk berdirikan 

kendaraannya atau semangat hidupnya. 

12. Iklan Rokok Surya Pro Mild 

Slogan iklan rokok Surya Pro Mild adalah “MAIN BARENG 

BUKAN JAIM BARENG” (data no. 012). 

Situasi pada slogan adalah kumpulan anak muda yang sedang 

bermain. Ada yang bermain dengan skateboard dan ada yang 

bermain dengan sepeda dengan tulisan slogan disamping yang 
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berbunyi “main bareng bukan jaim bareng”. Secara gramatikal 

maknanya adalah bersenang-senang bersama tanpa menjaga citra 

diri. Secara konteks, slogan tersebut ditujukan untuk anak-anak 

muda yang sedang bermain. Main bareng yang dimaksud adalah 

mereka bersenang-senang bersama meskipun dengan cara masing-

masing. Ada yang bersenang-senang dengan skateboard dan ada 

yang bersenang-senang dengan sepeda. Bukan jaim bareng adalah 

meski mereka bermain dengan cara masing-masing mereka tetap 

bersenang-senang bersama tanpa merasa canggung atau bersikap 

permainannya yang paling bagus diantara yang lain. 

13. Iklan Rokok U Mild 

Slogan iklan rokok U Mild adalah “SELALU NEMBAK 

WALAU JAWABANYA DITOLAK” (data no. 013). 

Situasi pada iklan adalah gambar close up laki-laki muda yang 

tersenyum. Makna secara gramatikal selalu menembak walaupun 

tahu tidak akan diterima. Secara konteks situasi kata nembak 

bukan berarti menembak dengan senjata api. Melainkan 

pernyataan cinta kepada seseorang. Ungkapan permohonan agar 

orang disukai mau menerima sebagai pasangan kekasih. Jadi, laki-

laki muda dalam iklan adalah orang yang selalu menyatakan 

perasaan cintanya kepada perempuan. Makna walau jawabannya 

ditolak bermakna bahwa pernyataan cintanya selalu mendapat 

penolakan. Jadi, makna secara kontekstual slogan di atas adalah 



94 
 

laki-laki tersebut tetap percaya diri untuk  menembak seorang 

gadis meski pun dia tahu akan ditolak. 

14. Iklan Rokok Class Mild 

Slogan iklan rokok Class Mild adalah “BERHENTI 

MENUTUP MATA MULAILAH BERBAGI RASA” (data no. 

014). 

Pada slogan iklan menampilkan gambar laki-laki yang 

menutup wajah dengan tangan kanan. Disamping gambar tertulis 

slogan “berhenti menutup mata mulailah membuka rasa”. Makna 

secara gramatikal  adalah buka mata untuk mulai membagi rasa. 

Secara konteks situasi berhenti menutup mata ditujukan untuk laki-

laki yang menutup wajahnya dengan tangan untuk tetap membuka 

matanya. Sedangkan mulailah berbagi rasa adalah laki-laki yang 

menutup wajahnya agar melihat sekitar agar dapat berbuat banyak 

hal. 

15. Iklan Rokok L.A Lights 

Slogan iklan rokok L.A Lights adalah “BOLD CHOICE” (data 

no. 015) 

Slogan iklan rokok di atas menggunakan bahasa Inggris yakni 

“bold choice”. Jika dimaknai secara leksikal adalah “pilih berani”. 

Situasi pada iklan tersebut seorang yang melakukan terjun bebas di 

udara dengan alat parasut dipunggungnya. Makna secara 

gramatikal adalah memilih tanpa rasa takut. Sedangkan secara 
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konteks situasi  laki-laki tersebut memilih pilihan yang berani 

dengan melakukan terjun bebas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

5.1.1 Berdasarkan data yang terkumpul, Hasil analisis data dapat disimpulkan 

bahwa 15 slogan iklan di kota Mataram ditemukan seluruh slogan makna 

leksikal, makna gramatikal dan makna kontekstual. Slogan yang 

dimunculkan pada iklan rokok semuanya unik, berbeda dengan iklan-

iklan pada umumnya.  

5.1.2 Makna leksikal yang terdapat pada setiap iklan rokok menguraikan 

makna-makna  perkata pada setiap slogan iklan. Sehingga maknanya 

berdiri sendiri berdasarkan makna kata. Jadi, seluruh slogan terdapat 

makna leksikal. 

5.1.3 Makna secara gramatikal yang terdapat pada iklan rokok menguraikan 

makna secara gramatikal. Sesuai dengan struktur gramatikal yaitu frasa, 

klausa, kalimat dan afiksasi. Jadi, seluruh slogan terdapat makna 

gramatikal yang dianalisis berdasarkan struktur gramatikal dari slogan 

tersebut. 

5.1.4 Makna kontekstual yang terdapat pada setiap iklan rokok pada intinya 

berdasarkan situasi konteks pada iklan. Situasi konteks yang dimaksud 

bagaimana kaitan makna slogan dengan ilustrasi yang ditampilkan dalam 
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iklan. Baik subjek, situasi, latar maupun waktu. Jadi, seluruh slogan pada 

iklan rokok terdapat makna secara kontekstual.   

5.2 Saran- saran 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut. 

5.2.1 Peneliti berharap semoga hasil analisis ini dapat menyempurnakan 

penelitian-penelitian sebelumnya mengenai analisis ragam makna dan juga 

dapat dijadikan acuan untuk penelitian mengenai analisis makna slogan 

khususnya makna secara leksikal, gramatikal dan kontekstual. 

5.2.2 Peneliti berharap untuk dilakukan penelitian lagi terhadap slogan iklan 

rokok di kota Mataram dengan fokus penelitian dan pendekatan yang 

berbeda. Dengan demikian akan semakin menambah wawasan dan 

memudahkan bagi pembaca untuk memahami makna slogan ikaln rokok 

yang terdapat di bahu-bahu jalan dengan berbagai macam sudut pandang. 
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LAMPIRAN I  

Data Slogan Iklan Rokok di Kota Mataram 

  

No  Merk iklan rokok Slogan Keterangan 

1. A Mild Karena logika beda tipis sama 

loe gila 

Versi outbond 

2. A Mild Pertanyakan kenyataan Versi lelaki 

bersayap 

3. A Mild Pikir pendek  Versi terjun bebas 

4. A Mild Buka-bukaan yang bukan-

bukan 

Versi wajah close 

up 

5. A Mild Loe pikir aman itu mapan ? Versi mapan 

6. A Mild Mending tersesat daripada 

nanya 

Versi tiga gadis 

tersesat 

7. A Mild Biar karya yang bicara Versi sepatu 

8. A Mild Berisik gue berisi Versi main gitar 

9. Gudang Garam Pria punya selera  
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10. Djarum Coklat Anugerah alam indonesia  

11. Surya Exclusive Bangkit!  

12. Surya Pro Mild Main bareng buka jaim bareng  

13. U Mild Selalu nembak walau 

jawabanya ditolak 

 

14. Class Mild Berhenti menutup mata 

mulailah membuka rasa 

 

15. L.A Bold Bold Choice  
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LAMPIRAN II 

Ceklis Data Slogan Iklan Rokok di Kota Mataram 

No. Aspek slogan iklan Ada tidak 

5.  
Iklan dari merk rokok yang sama namun 

memiliki slogan yang berbeda 

  
 

6.  
Iklan rokok yang hanya memiliki slogan 

  
 

7.  
Iklan yang memiliki slogan dan gambar 

  
 

8.  
Slogan yang memiliki kosakata 

gramatikal 

  
 

9.  
Iklan rokok yang hanya memiliki 

gambar 
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LAMPIRAN III 

 

Kartu Data Slogan Iklan Rokok di Kota Mataram 

 

Kartu Data 

MIR A Mild versi Outbond 

BS Karena Logika Beda Tipis Sama Loe Gila 

BL 
1. Karena            4. Sama 

2. Logika            5. Loe 

3. Beda               6. Gila 

4. Tipis  

BG Klausa konjungsi subordinatif 

BK 

 

No. data : 001 
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Kartu Data 

MIR A Mild versi Lelaki Bersayap 

BS  Pertanyakan Kenyataan 

BL 
1. Tanya 

2. Nyata 

BG Afiksasi pada kata pertanyakan dan kenyataan 

BK 

 

No. data : 002 

 

Kartu Data 

MIR A Mild Versi Terjun Bebas 

BS Pikir Pendek 

BL 
1. Pikir 

2. Pendek 

BG Frasa endosentris atributif 
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BK 

 

No. data : 003 

 

 

Kartu Data 

MIR A Mild Versi Wajah Close Up 

BS  Buka- Bukaan yang Bukan-Bukan 

BL 
1. Buka-bukaan 

2. Yang 

3. Bukan-bukan 

BG Afiksasi pada kata buka-bukaan dan bukan-bukan 
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BK 

 

No. data : 004 

 

 

Kartu Data 

MIR A Mild versi Mapan 

BS  Loe Pikir Aman Itu Mapan ? 

BL 
1. loe                 4. Itu 

2. pikir              5. mapan 

3. aman 

BG Struktur kalimat tanya 
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BK 

 

No. data : 005 

 

 

Kartu Data 

MIR A Mild versi Tiga Gadis 

BS  Mending Tersesat daripada Nanya 

BL 
1. mending      3. Daripada 

2. tersesat        4. Nanya 

BG Afiksasi pada kata tersesat 
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BK 

 

No. data : 006 

 

Kartu Data 

MIR A Mild versi Sepatu 

BS Biar Karya yang Bicara 

BL 
1. Biar 

2. Karya  

3. Yang 

4. Bicara 

BG Klausa konjungsi subordinatif 
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BK 

 

No. data : 007 

 

Kartu Data 

MIR A Mild Versi Main Gitar 

BS  Berisik Gue Berisi 

BL 
1. Berisik 

2. Gue 

3. Berisik 

BG Klausa inversi 
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BK 

 

No. data : 008 

Kartu Data 

MIR Gudang Garam 

BS  Pria Punya Selera 

BL 
1. Pria 

2. Punya 

3. Selera 

BG Klausa verba adjektiva 
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BK 

 

No. data : 009 

 

Kartu Data 

MIR Djarum Coklat 

BS  Anugerah Alam Indonesia 

BL 
1. anugerah  

2. alam 

3. indonesia  

BG Klausa nomina 
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BK 

 

No. data : 010 

 

Kartu Data 

MIR Surya Exclusive 

BS  Bangkit ! 

BL 
1. Bangkit 

BG Struktur kalimat perintah 
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BK 

 

No. data : 011 

 

 

Kartu Data 

MIR Surya Pro Mild  

BS Main Bareng Bukan Jaim Bareng 

BL 
1. main                4. Bukan  

2. barenbg           5. bareng 

3. bukan  

BG Klausa negatif 
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BK 

 

No. data : 012 

 

Kartu Data 

MIR U Mild 

BS Selalu Nembak Walau Jawabannya Ditolak 

BL 
1. Selalu              4. Jawabanya  

2. Nembak          5. Ditolak  

3. Walau  

BG Afiksasi pada kata nembak dan ditolak 
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BK 

 

No. data : 013 

 

Kartu Data 

MIR Class mild 

BS  Berhenti Menutup Mata Mulailah Berbagi Rasa 

BL 
1. Berhenti           4. Mulailah  

2. Menutup          5. Berbagi  

3. Mata                6. Rasa  

BG Afiksasi pada kata berhenti, menutup dan berbagi 
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BK 

 

No. data : 014 

 

Kartu Data 

MI

R 

L.A Bold 

BS Bold Choice 

BL 
1. Bold  

2. Choice  

BG Frasa endosentris antributif 
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BK 

 

No. data : 015 

 

Keterangan : 

 

MIR   : merk iklan rokok 

BS   : bentuk slogan 

BL   : bentuk leksikal 

BG  : bentuk gramatikal 

BK  : bentuk kontekstual 

001  : nomor data 

 

 

 

 



119 
 

LAMPIRAN IV 

 

Rekaptulasi Hasil Analisis Data Makna Leksikal 

 

No. Merk Rokok dan 

Slogan 

Bentuk Leksikal Makna Leksikal keterangan 

1. A Mild Outbond:  

Karena logika beda 

tipis sama lo gila 

- Karena 

- Logika 

- Beda 

- Tipis 

- Sama 

- Lo 

- Gila 

Kata logika dan kamu gila 

disamaartikan 

 

KBBI, 

2002 

2. A Mild versi lelaki 

bersayap: 

Pertanyakan 

kenyataan 

- Tanya  

- Nyata  Mempertanyakan hal-hal 

yang sudah nyata 

KBBI, 

2002 

3. A Mild versi terjun 

bebas: 

Pikir pendek 

- Pikir 

- Pendek  Akal budi yang dimiliki 

hanya sebentar 

KBBI, 

2002 

4. A Mild versi wajah 

close up: 

Buka-bukaan yang 

bukan-bukan 

- Buka 

- Yang 

- Bukan  

Terbuka pada hal yang tidak 

boleh untuk dibicarakan 

KBBI, 

2002 

5. A Mild versi mapan: 

Lo pikir aman itu 

mapan ? 

- Lo 

- Pikir 

- Aman 

- Itu 

- Mapan  

Berpikir dalam keadaan aman 

bukan berarti hidup mapan 

KBBI, 

2002 

6. A Mild versi tiga gadis 

: 

Mending tersesat 

- Mending 

- Sesat 

- Daripada 

- Tanya 

Lebih baik tersesat daripada 

harus menanyakan jalan atau 

arah kepada orang lain yang 

KBBI, 

2002 



120 
 

daripada nanya belum tentu benar 

7. A Mild versi jejak 

sepatu: 

Biar karya yang bicara 

- Biar 

- Karya 

- Yang 

- Bicara 

Kemampuan seseorang 

diukur dari hasil yang 

diciptakannya bukan dari 

hasil omongannya 

KBBI, 

2002 

8. A Mild versi main 

gitar: 

Berisik gue berisi 

- Berisik 

- Gue 

- Berisi 

Keributan membuatku 

memiliki isi 

KBBI, 

2002 

9. Gudang Garam: 

Pria punya selera 

- Pria 

- Punya 

- Selera 

Seorang laki-laki dewasa 

yang memiliki nafsu atau 

kesukaan pada sesuatu 

KBBI, 

2002 

10. Djarum Coklat: 

Anugerah alam 

Indonesia 

- Anugerah 

- Alam 

- Indonesia  

Karunia tuhan yang dimiliki 

bumi Indonesia 

KBBI, 

2002 

11. Surya Exclusive: 

Bangkit! 

- Bangkit 
Bangun, timbul, berdiri KBBI, 

2002 

12. Surya Pro Mild: 

Main bareng bukan 

jaim bareng 

- Main 

- Bareng 

- Bukan 

- Jaim 

Bersenang-senang bersama 

bukan saling menampilkan 

pencitraan diri bersama 

KBBI, 

2002 

13. U Mild: 

Selalu nembak walau 

jawabanya ditolak 

- Selalu 

- Nembak 

- Walau 

- Jawaban 

- nya 

- Tolak 

selalu menembak meskipun 

dibalas dengan penolakan 

KBBI, 

2002 

14. Class Mild : 

Berhenti menutup 

mata mulailah berbagi 

- Henti 

- Tutup 

- Mata 

- Mulailah 

Berhentilah memejamkan 

mata dan mulailah membagi 

apa yang dirasakan 

KBBI, 

2002 
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rasa - Bagi 

- Rasa 

15. L.A Bold: 

Bold Choice 

- Bold 

- Choice  Pilih berani KBBI, 

2002 
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LAMPIRAN V 

 

 

Rekaptulasi Data Hasil Analisis Makna Gramatikal 

 

No. Merk Rokok Slogan Bentuk 

Gramatikal 

Makna Gramatikal 

1. A Mild versi 

outbond 

Karena logika 

beda tipis sama 

lo gila 

Klausa konjungsi 

subordinatif 

Akal sehat sama 

dengan kegilaan 

2. A Mild versi 

lelaki 

bersayap 

Pertanyakan 

kenyataan 

Kombinasi afiks Mempersoalkan hal-

hal yang sudah nyata 

3. A Mild versi 

terjun bebas 

Pikir pendek Frasa endosentris 

atributif 

Berpikir secara singkat 

4. A Mild versi 

wajah close 

up 

Buka-bukaan 

yang bukan-

bukan 

reduplikasi Menjelaskan hal yang 

tidak-tidak 

5. A Mild versi 

mapan 

Lo pikir aman 

itu mapan ? 

Struktur kalimat 

tanya 

Kamu menganggap 

bahwa aman sama 

dengan mapan 

6. A Mild versi 

tiga gadis 

Mending tersesat 

daripada nanya  

afiksasi Lebih baik kesasar 

daripada meminta 

keterangan 

7. A Mild versi 

jejak sepatu 

Biar karya yang 

bicara 

Klausa konjungsi 

subordinatif 

Hasil ciptaan yang 

akan membuktikan 

8. A Mild versi 

main gitar 

Berisik gue 

berisi 

Klausa inversi Keramaian 

membuatku tidak 

kosong 
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9. Gudang 

Garam 

Pria punya selera Klausa verbal 

adjektiva 

Lelaki dewasa yang 

memiliki nafsu atau 

kegemaran 

10. Djarum 

Coklat 

Anugerah alam 

Indonesia 

Klausa nomina Karunia tuhan yang 

dimiliki alam 

Indonesia 

11. Surya 

Exclusive 

Bangkit! Struktur kalimat 

perintah 

Bangunlah atau 

berdirilah 

12. Surya Pro 

Mild 

Main bareng 

bukan jaim 

bareng 

Klausa negatif Bersenang-senang 

bersama tanpa saling 

menjaga citra diri 

13. U Mild Selalu nembak 

walau jawabanya 

ditolak 

afiksasi Selalu menembak 

walaupun tahu tidak 

akan diterima 

14. Class Mild Berhenti 

menutup mata 

mulailah berbagi 

rasa 

Afiksasi  Membuka mata untuk 

mulai membagi rasa 

15. L.A Bold Bold choice Frasa endosentris 

atributif 

Pilihan tanpa rasa 

takut 
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LAMPIRAN VI 

 

Rekaptulasi Data Hasil Analisis Makna Kontekstual 

 

No. Merk 

Rokok 

Slogan Iklan Situasi Konteks Makna Kontekstual 

1. A Mild versi 

Outbond 

Karena logika 

beda tipis sama 

lo gila 

Laki-laki yang 

berjalan di atas tali 

pada ketinggian 

tertentu tanpa alat 

pengaman dengan 

latar tebing 

Tidak menggunakan 

akal sehatnya dengan 

benar sehingga 

melakukan perbuatan 

yang hanya dilakukan 

oleh orang yang 

sudah gila 

2. A Mild versi 

lelaki 

bersayap 

Pertanyakan 

kenyaataan 

Laki-laki bersayap 

berdiri di atas papan 

kayu seperti alat 

bermain jungkat 

jungkit 

Pria tersebut 

mempertanyakan atau 

merenungkan 

kenyataan yang ada 

3. A Mild versi 

terjun bebas 

Pikir pemdek Sekelompok orang 

yang terjun bebas ke 

laut 

Tanpa berpikir 

panjang sekelompok 

orang terjun bebas ke 

laut tanpa 

memikirkan akibatnya 

4. A Mild versi 

wajah Close 

up 

Buka-bukaan 

yang bukan-

bukan 

Laki-laki yang 

sedang meneriakan 

sesuatu 

Laki-laki tersebut 

ingin meneriakan hal 

yang seharusnya tabu 

untuk masyarakat 

5. A Mild versi 

mapan 

Lo pikir aman 

itu mapan ? 

Laki-laki yang duduk 

nyaman di sofa yang 

empuk 

Laki-laki pada iklan 

yang duduk dengan 

aman di sofa tanpa 

tahu apakah dia sudah 

mapan 
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6. A Mild versi 

tiga gadis 

Mending 

tersesat 

daripada nanya 

Tiga gadis berjalan di 

perempatan jalan 

Tiga gadis dalam 

iklan lebih menikmati 

berjalan tanpa arah 

meskipun mereka 

tidak memiliki 

petunjuk harus ke 

arah mana 

7. A Mild versi 

jejak sepatu 

Biar karya yang 

bicara  

Jejak sepatu yang 

dibuat oleh seorang 

laki-laki di padang 

pasir 

Kemampuan 

seseorang dibuktikan 

melalui karya yang 

diciptakan bukan dari 

hasil omongannya 

8. A Mild versi 

main gitar 

Berisik gue 

berisi 

Seorang laki-laki 

yang sedang 

memainkan alat 

musik gitar 

laki-laki tersebut 

memetik gitar untuk 

menghasilkan lagu 

yang indah 

9. Gudang 

Garam 

Pria punya 

selera 

Laki-laki yang 

memakai seragam 

balap dengan senyum 

kemenangan dengan 

latar peta Indonesia 

Pria tersebut memiliki 

kegemaran pada  

balapan kendaraan 

10. Djarum 

Coklat 

Anugerah alam 

Indonesia 

Gambar tanpa 

ilustrasi apapun 

Latar kecoklatan 

menggambarkan alam 

Indonesia yang subur 

11. Surya 

Exclusive 

Bangkit! Laki-laki yang sdang 

menghidupkan 

kendaraannya 

dibengkel 

Laki-laki tersebut 

bukan hanya 

menghidupkan mesin 

kendaraannya namun 

juga semangat 

hidupnya 

12. Surya Pro 

Mild 

Main bareng 

bukan jaim 

Kumpulan anak 

muda yang sedang 

Kumpulan pemuda 

yang bermain untuk 

bersenang-senang 
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bareng bermain di taman tanpa merasa 

cangguang 

13. U Mild Selalu nembak 

walau jawabnya 

ditolak 

Wajah senyum laki-

laki yang tidak 

tampan dengan latar 

hitam putih 

Walau tidak tampan 

tetap percaya diri 

untuk menyatakan 

perasaan 

14. Class Mild Berhenti 

menutup mata 

mulailah 

berbagi rasa 

Laki-laki yang 

menutup wajah 

dengan tangan kanan 

yang dilatari oleh 

warna biru cerah 

Ditujukan untuk laki-

laki pada iklan agar 

tidak menutup 

matanya dengan 

tangan sehingga ia 

dapat melihat sekitar 

untuk berbagi banyak 

hal 

15. L.A Bold Bold choice Seorang yang 

melakukan terjun 

bebas di udara 

Memilih terjun bebas 

di udara merupakan 

pilihan yang berani. 
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