
 

 

TUGAS  KEEMPAT  
Mata Kuliah : Iklan Media Cetak 
Pengampu : Tri Nugroho Adi, M.Si. 
 
=========================================================================== 

1. Review Buku : Gillian Dyer,1999. Advertising as Communication. London: Roudlegde. 

Ch.  4 “The Language of Advertising”.   

2. Dikerjakan secara berkelompok. 

3. Dibuat dalam Word, Time New Roman. Pt.12 spasi 1,5. Tidak ada batasan jumlah 

halaman. 

4. Uraian sesuai dengan pokok pertanyaan di bawah ini: 

1) Desain Iklan tidak bisa dilepaskan dari aspek bahasa. Menurut uraian dalam 

halaman 139-140 chapter tersebut, apakah  fungsi pokok “bahasa” dalam iklan? 

2) Untuk menciptakan efek “makna dan rasa”, pembuat iklan acapkali melakukan 

eksperimen pemakaian kosa kata dan tata kalimat. Meski demikian, fungsi 

bahasa sebenarnya tidak sekedar sebuah “sistem tanda” melainkan juga sebuah 

“ tanda itu sendiri”. Coba anda  jelaskan dan beri contoh maksud pernyataan di 

atas! 

3) Para penulis teks iklan sadar betul bahwa “words have feelings”. Mereka akan 

memakai kata-kata yang mencerminkan produk sehingga akan menarik perhatian 

calon konsumen dengan se-atraktif mungkin. Coba pilih sejumlah “nama produk” 

(mis: produk mobil, parfum dan sabun mandi), kemudian pilih beberapa 

alternatif nama lain untuk masing-masing produk yang anda pilih tersebut 

sehingga akan membawa asosiasi makna yang berbeda dibanding makna yang 

dimaksud oleh produk tersebut! 

4) Baca baik-baik halaman 141. Identifikasikan beberapa kriteria dalam memilih 

“kata” sebagai “brand” suatu produk ! Ambillah beberapa contoh “brand” suatu 

produk rokok, suplemen, produk kecantikan (3 brand untuk tiap produk). 

Kemudian diskusikan makna dan asosiasi khas yang ditimbulkan oleh masing-

masing brand tersebut!  

5) Dalam iklan media elektronik, tidak hanya pilihan kata yang bisa menarik 

perhatian, melainkan “ the tone of voice”. Dalam iklan media cetak, kekuatan 

“the tone of voice” digantikan oleh “ the style of language”. Carilah contoh iklan 

fashion di media cetak yang menggunakan “the style of language” sehingga lebih 

menarik perhatian! ( Bandingkan dengan pemakaian “the style of languange” 

dalam produk mobil misalnya! ) 

6) Selain pilihan kata, pembuat teks iklan juga harus mempertimbangkan struktur 

kalimat atau teknik narasi. Misal : 

- Menggunakan kalimat perintah atau ajakan langsung sederhana 

- Hanya menggunakan satu baris slogan 

- Menggunakan teknik dialog 

- Menggunakan teknik monolog 



 

 

Sekarang coba cari contoh body text yang menggunakan struktur-struktur di 

atas. Diskusikan dan pertimbangkan untuk kategori jenis produk apakah yang 

sesuai untuk masing-masing teknik di atas? 

7) Apa itu “figurative language” dalam penyusunan teks iklan? Jelaskan beberapa 

contoh penyusunan teks dengan figurative languange! 

 

Catatan :  

1. Tugas yang dikirim via email adalah versi (word-nya) paling lambat pkl 12.00 WIB 

pada hari kuliah untuk kelas A senin, dan pkl 08.00 WIB untuk kelas B Jumat.   

2. Sementara yang Ppt. Diserahkan ketua kelas untuk dikompilasi dalam CD 

dikumpulkan di meja dosen sehari sesudah perkuliahan.  

 


