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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan iklan banyak terdapat di lingkungan masyarakat sebagai salah

satu media informasi. Hampir setiap saat masyarakat dapat bersinggungan dengan

iklan, mulai dalam surat kabar, majalah, tabloid, televisi, poster yang ditempelkan

di toko-toko, papan reklame besar di pinggir jalan, hingga internet. Seluruh media

tersebut dapat menjadi lahan untuk mempromosikan produk industri. Iklan

(advertising) adalah segala bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu

organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh sponsor yang diketahui.

Adapun maksud ‘dibayar’ pada definisi tersebut menunjukkan fakta bahwa ruang

atau waktu bagi suatu pesan iklan pada umumnya harus dibeli. Maksud kata

‘nonpersonal’ berarti suatu iklan melibatkan media massa (televisi, website, radio,

majalah, dan koran) yang dapat mengirimkan pesan sejumlah kelompok individu

pada saat bersamaan (Morrisan, 2010: 17-18).

Iklan adalah bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi dan

mempromosikan produk barang atau jasa kepada seseorang atau pembeli

potensial; mempengaruhi dan memenangkan pendapat publik untuk berpikir dan

bertindak sesuai dengan pemikiran si pemasang iklan dan bentuknya bisa tulisan,

gambar film atau gabungan keduanya (Agustrijanto, 2010: 7-8). Pengertian iklan

yang lain, Kasali (1992: 9) secara sederhana mengartikan iklan sebagai bentuk
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pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui

media.

Bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran sebuah

produk adalah iklan. Bentuk ekspresi iklan berupa kata-kata dan gambar dapat

disebut sebagai komunikasi periklanan. Komunikasi melalui iklan sejak lama

telah digunakan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia untuk mewaliki

perusahaan dan agar perusahaan tersebut dikenal oleh khalayak umum melalui

produk yang diiklankan. Dengan demikian, komunikasi melalui iklan harus

dirancang sedemikian rupa perpaduan kata-kata dan gambar suatu produk agar

iklan tersebut efektif dalam penyampaiannya.

Penelitian ini berjudul “Gaya Bahasa, Makna, dan Fungsi Bahasa pada Iklan

Produk Nestlé”. Produk Nestlé merupakan produk dalam bidang gizi, kesehatan,

dan keafiatan. Penggunaan bahasa iklan produk Nestlé sangat menarik dan

memiliki unsur persuasif yang tinggi karena promosi dilakukan melalui berbagai

media, salah satunya website. Pada zaman modern, penggunaan website sebagai

media iklan dinilai lebih efektif dan efisien dalam mempromosikan suatu produk.

Pembuat iklan dapat mendesain iklan sedemikian rupa dalam bentuk gambar dan

tulisan atau bahkan video. Hal tersebut memang tidak jauh berbeda dengan iklan

yang menggunakan media televisi. Namun, penggunaan website sebagai media

iklan memiliki keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan televisi. Panjang

iklan di televisi pada umumnya tidak lebih dari dua menit bahkan hanya dalam

hitungan detik. Selain itu, jangka waktu tayang suatu iklan di televisi juga

terbatas, misalnya saja suatu iklan hanya boleh tayang dua puluh kali sehari
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selama satu tahun, tergantung kontrak yang dibuat dengan pihak televisi.

Sementara itu, penggunaan website sebagai media iklan tidak memiliki

keterbatasan waktu, apalagi bila website tersebut milik pribadi perusahaan

pembuat produk. Karena tidak terbatas waktu, iklan di website dapat diakses

kapan saja oleh konsumen.

Nestlé juga menggunakan berbagai strategi menarik dalam mempromosikan

produknya seperti (1) menyampaikan pesan melalui tokoh agama untuk

menjangkau masyarakat urban dan rural area, serta melalui dokter dan bidan di

lembaga kesehatan masyarakat seperti poliklinik, puskesmas, posyandu, dan

organisasi keluarga berencana di Indonesia, (2) menggunakan orang yang

berpengaruh untuk iklan testimonial dan mengembangkan iklan yang memiliki

nilai percakapan yang tinggi, dan (3) mempromosikan produk melalui tokoh

masyarakat atau selebritis panutan untuk menjadi ikon produk Nestle, seperti

Titiek Puspa, Oneng dan keluarga Bajuri. Bentuk bahasa pada iklan produk Nestle

juga cukup beragam yang mampu menimbulkan dorongan kepada para pembeli

untuk melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan pembuat iklan. Contoh iklan

produk Nestle adalah sebagai berikut.

“Makanan cair bergizi lengkap dan seimbang dirancang khusus untuk
penderita diabetes untuk membantu mengontrol gula darah”

(Iklan Nutren Diabetik)

Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa informatif. Hal tersebut

karena iklan di atas menginformasikan pada calon konsumen tentang wujud dan

fungsi dari produk. Iklan di atas bermakna denotatif karena karena kata-kata yang

digunakan dalam iklan dapat dipahami secara langsung oleh calon konsumen.
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Frasa dirancang khusus yang terdapat pada iklan merupakan daya tarik iklan

karena frasa tersebut dapat membuat calon konsumen yakin bahwa produk yang

diiklankan memang diciptakan khusus bagi penderita diabetes. Calon konsumen

yang memiliki diabetes tentu akan merasa senang karena ada produk yang

diciptakan khusus untuk mereka dan pada akhirnya calon konsumen akan merasa

penasaran untuk mencoba produk yang diiklankan.

Penelitian ini menarik mengingat gaya bahasa dalam teks iklan mengandung

unsur persuasif yang tinggi. Bentuk persuasif merupakan bentuk tulisan yang

cenderung bertujuan merayu, membujuk, atau mengajak calon konsumen. Bentuk

persuasif banyak terdapat dalam iklan. Iklan produk Nestle dapat dikatakan

berhasil karena jumlah konsumen atau pembeli produk cukup banyak.

Keberhasilan iklan tersebut dapat dikatakan sebagai wujud nyata dari kegunaan

atau fungsi bahasa dalam iklan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah gaya bahasa dan makna iklan produk Nestlé?

2. Bagaimanakah fungsi bahasa pada iklan produk Nestlé?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan gaya bahasa dan makna iklan produk Nestlé.
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2. Mendeskripsikan fungsi bahasa pada iklan produk Nestlé.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah

perbendaharaan kajian dalam bidang linguistik, khususnya semantik dan gaya

bahasa. Semantik merupakan kajian yang berkaitan dengan pemaknaan sebuah

bahasa, sedangkan gaya bahasa merupakan bentuk atau ciri khas dari sebuah

pemakaian bahasa, baik lisan maupun tulisan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan wacana bagi produsen, konsumen, dan pembuat iklan (advertising).

Produsen dan pembuat iklan dapat mengetahui fungsi dari iklan-iklan yang

telah dibuat serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan

dalam pembuatan iklan. Sementara itu, konsumen Nestle mendapatkan

pengetahuan tambahan mengenai iklan produk yang dikonsumsi melalui hasil

penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian iklan sebelumnya pernah dilakukan oleh Goenawan (2011)

dengan judul “Makna Iklan PT Semen Gresik (Persero) Tbk: Studi Semiotika

Iklan ‘Lukisan Anak Negeri’ di Wilayah Kecamatan Sukodono, Kabupaten

Sidoarjo”. Penelitian ini merupakan skripsi yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial
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dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Secara garis besar, penelitian ini

mendeskripsikan tentang iklan yang bertema lukisan anak negeri yang dibuat oleh

PT Semen Gersik (Persero) Tbk. memiliki makna yaitu PT Semen Gresik

(Persero) Tbk. memiliki tekad yang bulat untuk terus membangun bangsa

Indonesia termasuk di dalamnya memperhatikan generasi penerus bangsa dengan

memberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita generasi penerus bangsa.

Teori yang digunakan adalah teori semiotika Roland Barthes. Penelitian ini

bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan observasi

sebagai metode utama.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas karena

keduanya bersifat deskriptif kualitatif. Namun, tetap terdapat perbedaan antara

penelitian ini dengan penelitian di atas. Perbedaan tersebut terletak pada teori

yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Penelitian di atas

menggunakan teori semiotika Roland Barthes, sedangkan penelitian ini

menggunakan teori gaya bahasa, teori makna, serta fungsi bahasa dalam

menganalisis objek kajian.

Penelitian serupa dilakukan oleh Andiwahyuni (2009) yang mengkaji iklan

dengan judul “Wacana Iklan Kartu Telepon Seluler Ditinjau dari Aspek Wacana

Persuasif dan Teori Hiperealitas”. Penelitian ini merupakan skripsi yang terdapat

di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Hasil penelitian tersebut

disimpulkan menjadi empat bagian, yaitu (1) persuasif iklan melalui tawaran tarif

murah antar operator, (2) menegaskan bahwa tarif yang ditawarkan dalam masing-

masing iklan benar-benar murah, (3) menciptakan preferensi dalam hal ini yang
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dimaksud adalah memberikan pilihan konsumen untuk menggunakan produknya,

(4) menciptakan loyalitas dalam hal ini yang dimaksud adalah memberikan

kepercayaan bagi konsumen untuk terus menggunakan produk yang diiklankan.

Aspek hiperalitas dalam iklan kartu telepon seluler tersebut tampak pada realitas

semu yakni realitas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas sesungguhnya.

Realitas iklan lebih bersifat simulasi, hal yang ditransformasikan melalui

imajinasi-imajinasi.

Perbedaan paling dasar antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah

produk yang dijadikan objek kajian iklan. Penelitian di atas menganalisis iklan

produk kartu telepon seluler, sedangkan penelitian ini menganalisis iklan produk

makanan dan minuman. Perbedaan produk tentu menunjukkan adanya perbedaan

pemilihan kata dan gaya dalam beriklan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih

memfokuskan kajian pada gaya bahasa yang digunakan oleh iklan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Anna Dewanti dan Sri Wiryanti Budi

(2005) yang mengkaji iklan dengan judul “Pembiasan Makna Bahasa dalam

Ragam Iklan”. Penelitian ini merupakan laporan penelitian dosen muda yang

terdapat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Secara garis besar,

penelitian ini membahas tentang faktor dan bentuk umum penyebab makna bias

dalam ragam iklan yang dikaji menggunakan teori semantik dan pragmatik. Iklan-

iklan yang dikaji adalah iklan otomotif, kosmetik, dan umum yang terdapat dalam

tabloid dan majalah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor dan

bentuk umum struktur leksikal yang sering kali menyebabkan bias makna adalah

polisemi, kemenduaan fitur semantis dalam kata, ketidakjelasan antara makna
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umum dan makna khusus, bentuk metamorfosis, kekaburan pemaknaan makna

pinjaman, kolokasi, sinonimi, metafora. Adapun macam-macam metafora yang

menyebabkan bias makna adalah metafora antromorfis, yakni penataan relasi kata

yang seharusnya khusus untuk  fitur manusia, tetapi dihubungkan dengan benda-

benda tidak bernyawa. Selain itu, ada pula metafora binatang yaitu pemakaian

khusus dengan binatang, digunakan dengan benda tidak bernyawa maupun dengan

manusia. Metafora sinaestetis yaitu pemindahan asosiasi fitur semantis suatu

referen tertentu ke referen yang lain secara analogi memiliki kesejajaran.

Makna dalam suatu iklan terkadang memang memunculkan keambiguan.

Hal tersebut dapat dikatakan wajar karena iklan memiliki tujuan komersil

sehinggaiklan cenderung melakukan permainan kata yang menyebabkan bias

makna atau keambiguan makna untuk menarik perhatian calon konsumen.

Namun, penelitian ini tidak membahas bias makna seperti penelitian sebelumnya.

Penelitian ini hanya membahas jenis makna yang terdapat dalam iklan.

1.6 Landasan Teori

Teori adalah sekumpulan proposisi yang saling berkaitan secara logis

untuk memberikan penjelasan mengenai sejumlah fenomena (Liang Gie, 1984:

57). Dalam bidang kebahasaan, teori adalah seperangkat hipotesis yang digunakan

untuk menjelaskan data bahasa, baik bersifat lahiriah seperti bunyi bahasa

maupun yang bersifat batiniah seperti makna (Kridalaksana, 2001: 23). Landasan

teori menjadikan penelitian lebih terarah dan sesuai.
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1.6.1 Gaya Bahasa

Secara leksikologi yang dimaksud dengan gaya bahasa, yaitu (1)

pemanfaatan atau kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis,

(2) pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, (3)

keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, (4) cara khas dalam

menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan dan lisan (Pateda, 2001:

233).

Berdasarkan Agustrijanto (2001: 78-82), terdapat tiga macam gaya

bahasa yang sering dimanfaatkan oleh iklan, yaitu gaya bahasa eksploratif,

gaya bahasa argumentatif, dan gaya bahasa informatif.

1) Eksploratif, yaitu mengulas dengan tajam hakikat produk dengan kata-kata

yang akurat. Kata-kata yang digunakan tidak boleh bermakna ganda, harus

bermakna tunggal. Kata-kata yang dipakai bertendensi menguras habis

segala daya kemampuan yang terdapat secara fisik maupun psikis produk

atau jasa yang diiklankan.

2) Argumentatif atau pendapat yang mempengaruhi pemirsa atau audience

secara jelas dan nyata. Gaya dan jenis kata yang digunakan nyata

menyerang kompetitor atau mengukuhkan dan mengedepankan kelebihan

produknya sendiri agar pemirsa yang menjadi target iklan terpengaruh dan

membenarkan informasi yang disampaikan. Argumentatif dalam KBBI

(2008: 86), memiliki arti beralasan yang dapat dipakai sebagai bukti.

3) Informatif, yaitu menginformasikan secara mendetail tentang produk atau

jasa yang ditawarkan. Sejumlah data yang menunjang disampaikan secara
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komunitatif dan menghindari news style meskipun hakekatnya informasi

juga. Hasilnya pemirsa yang menjadi target  merasa terbantu dengan

adanya iklan yang disampaikan.

Selain tiga macam gaya bahasa di atas, ada pula gaya bahasa eufemisme

dan repetisi yang juga sering digunakan oleh iklan. Gaya bahasa eufemisme

adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung

perasaan orang, atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan

acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau

mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan (Keraf, 1996: 132).

Sementara itu, gaya bahasa repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, kata

atau frasa ataupun bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi

tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Tarigan, 1985: 180).

1.6.2 Jenis Makna

Jenis makna dapat diketahui dari berbagai buku semantik, antara lain

Bloomfield (1993), Palmer (1976), Verhaar (1981), Kridalaksana (1984) dan

Ullmann (1962). Di bawah ini merupakan penjelasan berbagai jenis makna

yang sering terdapat dalam iklan.

a) Makna Denotatif

Makna denotatif atau makna konseptual mempunyai susunan yang amat

kompleks dan rumit, yang jelas dapat diperbandingkan dan dapat dihubung-

hubungkan dengan susunan yang serupa pada tingkatan sintaksis. Secara
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singkat makna denotatif adalah makna konseptual, makna asli, makna asal,

atau makna sebenarnya yang dimiliki sebuah leksem.

b) Makna Konotatif

Makna konotatif merupakan nilai komunikatif dari suatu ungkapan

menurut yang diacu, melebihi isi murni konseptual. Batas antara makna

denotatif atau konseptual dengan makna konotatif juga kabur, tetapi hal yang

mudah dipahami, perbedaan kedua makna ini seperti perbedaan antara ‘bahasa’

dan ‘dunia nyata’. Makna konotasi merupakan makna yang penggunaannya

dimaksudkan untuk memberikan “nilai rasa” pada sebuah kata yang terdapat

pada pesan. Nilai rasa tersebut bisa bersifat positif maupun negatif tetapi bisa

juga terdapat kata yang berkonotai netral. Selain itu, makna konotatif juga

memberian stimulus dan respon yang mengandung nilai-nilai emosional.  Jadi,

bisa dikatakan makna konotatif memberikan makna tambahan dengan berbagai

nilai rasa pada sebuah kata sesuai dengan perasaan penulis dan sesuai dengan

pemahaman pembaca. Makna konotasi banyak berubah-ubah menurut

budayanya, masanya, dan pengalaman individu.

c) Makna Emotif

Makna emotif (bahasa Inggris emotive meaning) adalah makna yang

melibatkan perasaan (pembicara dan pendengar; penulis dan pembaca) ke arah

yang positif. Makna ini berbeda dengan makna kognitif (denotatif) yang

menunjukkan adanya hubungan antara dunia konsep (reference) dengan

kenyataan, makna emotif menunjuk sesuatu yang lain yang tidak sepenuhnya

sama dengan yang terdapat dalam dunia kenyataan.
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1.6.3 Fungsi Bahasa

Fungsi dari penggunaan bahasa menjadi hal yang sangat penting bagi

perkembangan bahasa. Melalui fungsi, dapat diketahui untuk apa saja suatu

bahasa digunakan oleh pemakai bahasa. Salah satu ahli bahasa yang mengulas

tentang fungsi bahasa adalah H.A.K Halliday.

1.6.3.1 Fungsi Bahasa Menurut Halliday

H.A.K Halliday dalam bukunya Explorations in the function of

Language (Tarigan, 1963: 6-8 dalam Sobur, 2006: 301-302)

mengemukakan fungsi bahasa yang saling berkaitan satu sama lain sebagai

berikut.

1. The representational function (fungsi pemerian), adalah penggunaan

bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-

fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan, atau dengan

kata lain menggambarkan memeriakan atau to represent realitas yang

sebenarnya, seperti yang dilihat oleh seseorang.

2. The interactional function (fungsi interaksi), bertugas untuk menjamin

serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi,

interaksi sosial. Keberhasilan komunikasi interaksional ini menuntut

pengetahuan secukupnya mengenai logat (slag), logat khusus (jargon),

lelucon, cerita rakyat (folklore), adat istiadat dan budaya setempat, tata

krama pergaulan, dan sebagainya.

3. The personal function (fungsi personal), memberi kesempatan kepada

seorang pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi pribadi,
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serta reaksi-reaksinya yang mendalam. Kepribadian seseorang

biasanya ditandai oleh penggunaan fungsi personal bahasanya dalam

berkomunikasi dengan orang lain. Dalam hakikat bahasa, personal ini

jelas bahwa kesadaran, perasaan, dan budaya turut sama-sama

berinteraksi dengan cara-cara yang beraneka ragam.

4. The imaginative function (fungsi imajinatif), meliputi penciptaan

sistem-sistem atau gagasan yang bersifat imajinatif. Dalam praktik

penggunaan fungsi imajinatif bahasa, kita bebas berpetualang

mengembara ke seberang dunia nyata untuk menjelajahi puncak-

puncak keluruhan serta keindahan bahasa itu sendiri.

Selain fungsi-fungsi bahasa yang dikemukakan oleh Halliday, ada

pula fungsi persuasif dan fungsi edukatif yang terdapat dalam penggunaan

bahasa sebagai media iklan. Fungsi persuasif merupakan fungsi bahasa

untuk mempengaruhi orang lain agar menyetujui atau sepakat dengan

gagasan yang dikemukakan atau bahkan melakukan sesuatu seperti yang

disampaikan dalam suatu ujaran atau tulisan. Sementara itu, fungsi

edukatif merupakan fungsi bahasa untuk memberi wawasan atau

pengetahuan tentang suatu hal yang belum diketahui.

1.7 Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang diartikan sebagai rangkaian

kegiatan atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam

kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari

sudut pandang teoritis maupun praktis. Metode penelitian berhubungan dengan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GAYA BAHASA, MAKNA, DAN FUNGSI BAHASA PADA IKLAN 
PRODUK NESTLÉ

Devina Rizki Fadhilah



14

tahapan strategi yang ditempuh dalam penelitian. Ada tiga tahapan strategi yang

dilewati dalam penelitian di bidang bahasa, yaitu tahap penjaringan data, analisis

data, dan pemaparan hasil analisis data. Dalam pelaksanaan penelitian di bidang

bahasa, tersedianya data dipandang merupakan tahapan strategi pertama, analisis

data merupakan tahapan strategi kedua, dan pemaparan hasil analisis data

merupakan tahapan strategi ketiga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ketiga

tahapan strategi itu ditempuh secara berurutan karena terwujudnya tahapan

strategi yang ketiga tidak dapat dibayangkan tanpa adanya keberesan pada

tahapan strategi pertama (Sudaryanto, 1992: 17).

1.7.1 Sumber Data

Data iklan produk Nestlé yang dijadikan objek kajian dalam penelitian

ini didapatkan dari website resmi PT Nestlé. Data iklan produk Nestle yang

terdapat dalam website diambil seluruhnya karena hanya berjumlah lima puluh

iklan. Dalam website tersebut, Nestle mengkategorikan iklannya menjadi

sembilan macam berdasarkan jenis produk, yaitu (1) Kembang gula, Coklat,

dan Snek, (2) Kopi, (3) Minuman, (4) Nutrisi Anak dan Keluarga, (5) Makanan

Pendamping ASI, (6) Sereal Sarapan, (7) Produk Kuliner, (8) Minuman Siap

Minum, dan (9) Nutrisi Kesehatan. Oleh karena itu, seluruh iklan tersebut

dianalisis agar hasil yang didapatkan lebih maksimal.

1.7.2 Metode Penjaringan Data

Penjaringan data dalam hal ini diartikan sebagai pengumpulan sekaligus

pengklasifikasian data penelitian. Penjaringan data dilakukan setelah rancangan
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penelitian disusun. Dalam pelaksanaan penelitian, penjaringan data dinyatakan

selesai jika data yang terjaring sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis gaya

bahasa yang meliputi (1) Gaya bahasa repetisi (2) Gaya bahasa eufemisme, (3)

Gaya bahasa informatif, (4) Gaya bahasa argumentatif, dan (5) Gaya bahasa

Eksploratif. Metode penjaringan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode simak atau metode observasi. Dalam pelaksanaan penjaringan

data, metode simak diwujudkan melalui teknik catat. Teknik catat adalah

teknik menjaring data dengan mencatat hasil penyimakan data pada kartu data.

Jadi, iklan-iklan produk Nestlé yang terdapat dalam website resmi PT Nestlé

akan dicatat terlebih dahulu sebelum dianalisis.

1.7.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan

atau mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya pengelompokkan,

menyamakan data yang sama dan membedakan data yang berbeda, serta

menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tak sama (Mahsun,

2005: 93). Secara keseluruhan penelitian ini membahas gaya bahasa, makna

dan fungsi bahasa iklan produk Nestlé di website yang akan dianalisis dengan

menggunakan teori semantik. Semantik merupakan kajian yang berkaitan

dengan pemaknaan sebuah pemakaian bahasa, baik lisan maupun tulisan.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah

melakukan identifikasi dan analisis terhadap data yang sudah diperoleh.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kualitatif. Jadi, data-data yang diperoleh dalam bentuk teks tentang produk
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iklan Nestlé dikumpulkan menjadi satu kemudian data yang sesuai dan cocok

dengan tujuan penelitian akan dipilih dan digunakan. Data iklan yang telah

dinyatakan sesuai dan cocok selanjutnya dianalisis secara cermat dan seksama

berdasarkan gaya bahasa yang digunakan oleh iklan dan fungsi bahasa dalam

iklan tersebut. Penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari

berbagai media sebagai penunjang analisis data primer yang diperoleh dari

pencatatan atau pendokumentasian iklan produk Nestlé.

1.7.4 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data

Tahap terakhir dari metode penelitian adalah metode pemaparan hasil

analisis data. Data-data yang telah dianalisis kemudian diklasifikasikan atau

dikelompokkan berdasarkan sub bab masing-masing yang memiliki ciri dan

fokus bahasan tersendiri.  Metode pemaparan hasil analisis data dapat disajikan

melalui dua cara, yaitu perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa,

termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis dan perumusan dengan

menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang. Kedua cara tersebut,

masing-masing disebut metode informal dan metode formal (Mahsun, 2005:

224).

Penelitian ini menggunakan metode informal yang tampak pada

sistematika penyajian menggunakan perumusan dengan kata-kata biasa. Data

yang telah dikumpulkan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian

kualitatif tentang gaya bahasa, makna dan fungsi bahasa iklan produk Nestlé

dengan memperhatikan konteks yang ada.
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1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini terbagi dalam empat bab yang masing-masing bab

mempunyai pembahasan-pembahasan tertentu berkaitan dengan pokok

pembahasan penelitian. Pokok pembahasan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan gambaran umum objek penelitian yang meliputi pengertian

iklan, strategi iklan, website Nestlé, sejarah Nestlé, visi dan misi Nestlé, dan

produk Nestlé.

Bab III merupakan temuan dan analisis data yang berisi pembahasan tentang gaya

bahasa, makna, dan fungsi bahasa pada iklan produk Nestlé.

Bab IV merupakan simpulan dan saran dari penelitian ini.
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