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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata 

tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, atau wacana. Pemilihan kata akan 

dapat dilakukan bila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau 

bermiripan. Ketersediaan kata ada apabila seseorang mempunyai bendaharaan 

kata yang memadai, seakan-akan memiliki daftar kata. Dari daftar kata itu dipilih 

satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Tanpa 

mengusai sediaan kata yang cukup banyak, tidak mungkin seseorang dapat 

melakukan pemilihan atau seleksi kata. 

Pemilihan kata bukanlah sekadar kegiatan memilih kata yang tepat, 

melainkan juga memilih kata yang cocok. Cocok dalam hal ini berarti sesuai 

dengan konteks dimana kata itu berada, dan maknanya tidak bertentangan dengan 

nilai rasa masyarakat pemakainya. Untuk itu, dalam memilih kata diperlukan 

analisis dan pertimbangan tertentu. Kemampuan memilih kata hanya 

dimungkinkan  bila seseorang menguasai kosakata yang cukup luas, diksi atau 

pilihan kata mengandung pengertian upaya atau kemampuan membedakan secara 

tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun, pilihan kata menyangkut 

kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi atau 

konteks tertentu (Keraf, 1984:22). 
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Pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan 

oleh jalinan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan 

kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi 

juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Fraseologi 

mencakup persoalan kata-kata dalam pengelompokan atau susunannya, atau yang 

menyangkut cara-cara yang khusus berbentuk ungkapan-ungkapan. Gaya bahasa 

sebagai bagian dari diksi bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang individual 

atau karakteristik, atau yang memiliki nilai artistik yang tinggi. 

Dengan uraian yang singkat ini, dapat diturunkan tiga kesimpulan utama 

mengenai diksi. Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata 

mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk 

pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang 

tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kedua, 

pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-

nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk 

menemukan bentuk yang sesuai (cocok) dengan situasi dan nilai rasa yang 

dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Ketiga, pilihan kata yang tepat dan 

sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosa kata atau 

perbendaharaan kata bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud perbendaharaan kata 

atau kosa kata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah 

bahasa (Keraf, 1984:23-24). 

Bahasa terdiri atas beberapa tataran gramatikal antara lain kata, frase, 

klausa, dan kalimat. Kata merupakan tataran terendah dan kalimat merupakan 
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tataran tertinggi. Ketika Anda menulis, kata merupakan kunci utama dalam upaya 

membentuk tulisan. Oleh karena itu, sejumlah kata dalam Bahasa Indonesia harus 

dipahami dengan baik, agar ide dan pesan seseorang dapat mudah dimengerti. 

Dengan demikian, kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi harus dipahami 

dalam konteks alinea dan wacana. Kata sebagai unsur bahasa, tidak dapat 

dipergunakan dengan sewenang-wenang. Akan tetapi, kata-kata tersebut harus 

digunakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang benar (http://Riski21208074's 

.Blog). 

Bahasa merupakan saran untuk menyampaikan suatu informasi. 

Penyampaian infomasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media 

massa. Setiap anggota masyarakat dapat menggunakan media massa untuk 

berbagai keperluan, misalnya memasang iklan untuk menginformasikan sesuatu. 

Media massa dapat berupa media elektonik dan media cetak. 

Iklan diharapkan dapat memberi informasi dan petunjuk yang bermanfaat 

bagi calon konsumen yang hendak mengadakan pembelian suatu barang. 

Konsumen sebagai calon pembeli dapat mengetahui karakteristik barang setelah 

membaca dan menikmati iklan. Bahasa yang digunakan dalam iklan dibuat 

dengan mengandung daya yang persuasif dan komunikatif. Oleh karena itu, 

bahasa iklan harus menggunakan diki dan gaya bahasa yang sesuai dengan 

maksud dan tujuan iklan. 

Tujuan utama dalam wacana iklan media cetak adalah untuk menarik 

perhatian. Diperlukan pesan-pesan iklan yang menarik dan penting sehingga dapat 

menarik perhatian konsumen. Iklan adalah pesan menawarkan suatu produk yang 



4 

 

ditujukan  kepada masyarakat (konsumen) lewat suatu media. Iklan merupakan 

kegiatan yang betujuan mempengaruhi konsumen agar membeli atau memakai 

produknya, baik berupa barang maupun jasa, atau mengikuti visi maupun misi 

pemasang iklan. Oleh karena itu, bahasa yang dipergunakan harus menarik 

konsumen. Iklan merupakan salah satu bentuk informasi dari produsen kepada 

konsumen. Produsen sebagai penghasil barang menawarkan hasil produksinya 

kepada konsumen sebagai pembeli. Bahasa iklan harus menarik minat konsumen 

untuk membeli barang yang ditawarkan oleh produsen (Rahayu, 2006:11). 

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan, maksud 

kita, melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita menciptakan kerja sama 

dengan sesama warga. Bahasa sebagai alat komunikasi, lebih jauh memungkinkan 

tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang 

dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan. 

Melalui bahasa seorang anggota masyarakat perlahan-lahan belajar 

mengenal segala adat-istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakatnya 

mencoba menyesuaikan dirinya (adaptasi) dengan semuanya melalui bahasa 

(Keraf, 1971:4). 

Mengingat pentignya bahasa sebagai alat komunikasi dan memperhatikan 

wujud bahasa itu sendiri, dapat membatasi pengetian bahasa sebagai: bahasa 

adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

Bahasa merupakan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, tanpa 

bahasa aktivitas manusia tidak dapat berjalan. Sebagai sarana komunikasi, setiap 



5 

 

bahasa terlibat dalam proses penyampaian dan penerimaan. Adapun berkaitan 

dengan proses penerimaan dan penyampaian tersebut hakikatnya bahasa 

dibedakan berdasarkan pemakai dan pemakainya (Keraf, 1971:4). 

Bahasa iklan kebanyakan tidak menggunakan pola-pola verbal yang 

berkaitan dengan kaidah-kaidah sintaksis. Tetapi apabila kita perhatikan secara 

cermat dan teliti, maka akan kita temukan bentuk-bentuk teks iklan yang sering 

tampak mirip baik dilihat dari diksi (pilihan katanya). 

Penelitian yang berkaitan dengan bahasa iklan sebagai objek kajiannya. 

Penelitian ini lebih difokuskan pada iklan produk kosmetik dalam upaya 

menemukan kemungkinan adanya gambaran mengenai kaidah-kaidah atau aturan-

aturan yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan intuk menyusun bahasa iklan 

(Moeliono, 1989:102).  

Dalam perdagangan bahasa bersifat referensial, bahasa berfungsi sebagai 

alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau 

yang ada dalam budaya pada umumnya. Fungsi inilah yang melahirkan faham 

bahwa bahasa adalah alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan 

bagaimana pendapat penutur di sekelilingnya. Bahasa perdagangan tidak terbatas 

pada komunikasi verbal namun juga melalui komunikasi Non-verbal seperti iklan 

di media cetak, media elektronik, brosur, katalog, dan media iklan tulis lainnya. 

Istilah analisis diksi bahasa Iklan pada iklan produk kosmetik dalam 

media cetak seringkali juga dikenal dengan istilah ragam bahasa. Dalam 

perwujudannya ragam tersebut berupa ragam bahasa iklan. Salah satu wujud 
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ragam bahasa yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari yakni berupa ragam 

bahasa iklan. 

Berbagai wujud ragam tersebut mencirikan adanya ragam tertentu. 

Perbedaan ragam itu berkisar pada pemilihan sejumlah kata atau ungkapan yang 

khusus. Pada pemilihan kata atau ungkapan yang khusus digunakan dalam bidang 

atau pembahasan pokok persoalan yang bersangkutan, misalnya dapat dilihat pada 

penulisan atau penyusunan bahasa iklan kosmetik yang tidak sekedar menarik 

perhatian pembaca dan pendengarnya. Melainkan juga dimaksudkan untuk 

menumbuhkan keingintahuan dan respon pembaca atau pendengarnya untuk 

memiliki atau memanfaatkan sesuatu yang di iklankan (Raharjdo, 2002:45). 

Penelitian ini difokuskan terhadap ragam bahasa iklan kosmetik dalam upaya 

menemukan kemungkinan adanya gambaran mengenai kaidah atau aturan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk menyusun bahasa iklan.  

Diksi yang terdapat dalam iklan kosmetik pada media cetak sangat 

menarik bila diangkat dalam sebuah penelitian, karena peneliti ingin memperluas 

diksi dan mengembangkan iklan kosmetik yang sekarang banyak beredar 

pemalsuan kosmetik di Indonesia. 

1.2 Batasan  Masalah 

Mengigat luasnya permasalahan yang ada dan keterbatasan peneliti, maka 

masalah yang diteliti perlu dibatasi. Penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji  

bentuk diksi dari segi (a) bentuk dasar dan bentuk jadian, dan (b) makna diksi dari 

segi makna konotasi dan denotasi pada iklan kosmetik dalam media cetak. 

Batasan masalah dalam penelitian ini diambil dari iklan-iklan kosmetik, majalah 
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Femina edisi Januari sampai dengan Februari 2011.  

Iklan standar adalah iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan 

memperkenalkan barang, jasa pelayanan untuk konsumsi melalui sebuah media. 

Misalnya iklan terhadap produk-produk tertentu semacam sabun, obat-obatan, dan 

kosmetika. Sedangkan iklan layanan masyarakat adalah jenis iklan yang bersifat 

nonprofit, jadi iklan ini tidak mencari keuntungan sebagai akibat pemasangannya 

kepada khalayak. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan uraian di atas, permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 

a) Bagaimanakah bentuk (diksi) dasar dan kata jadian yang terdapat dalam iklan 

produk kosmetik dalam media cetak ? 

b) Bagaimanakah makna (diksi) denotasi dan makna konotasi yang terdapat 

dalam iklan produk kosmetik dalam media cetak ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

   Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini dibagi 

kedalam tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.4.1 Tujuan Umum 

  Untuk memberikan penjelasan berupa diksi dan iklan kosmetik yang 

terdapat dalam media cetak. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a)  Mendeskripsikan bentuk diksi yang terdapat pada iklan kosmetik dalam media 

cetak. 
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b)  Mendeskripsikan makna diksi yang terdapat pada iklan kosmetik dalam media 

cetak.   

1.5 Manfaat Penelitian 

a) Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan 

masukan tentang bahasa kosmetika. 

b) Bagi peneliti selanjutnya sebagai kajian ilmiah dan bahan perbandingan bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama di masa yang 

akan datang. 

1.6 Penegasan Istilah 

Adanya perbedaan pemahaman dalam pembahasan ini akan dijelaskan 

istilah-istilah yang digunakan sehubungan dengan judul penelitian: 

a) Bahasa iklan adalah suatu ragam bahasa yang memiliki ragam tertentu yang 

digunakan dalam komunikasi yang mempunyai kekuatan untuk membantu 

menjual barang, memberikan layanan serta gagasan atau ide-ide melalui 

saluran dalam bentuk informas. Penelitian ini membatasi pada iklan media 

cetak dalam majalah Femina. 

b) Diksi pilihan kata adalah menyeleksi atau memeilih kata-kata untuk 

menyampaikan ide atau gagasan dan perasaan. 

c) Bentuk diksi adalah ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari 

luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru 

dengan dasar kata yang sudah ada, sedangkan dari luar terbentuk kata baru 

melalui unsur serapan. 
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Dalam penelitian ini bentuk diksi meliputi, bentuk dasar dan bentuk 

jadian/pembentukan. 

d) Makna diksi adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar 

atau pembaca karena rangsangan aspek bentuk. 

Dalam penelitian ini makna diksi meliputi, makna denotasi dan makna 

konotasi. 

 

 

 

 

 

 


