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Tabel 3. Tabel Klasifikasi Data Wacana Iklan Cigarettes Nationales

No Data

Analisis Mikrostruktural

Analisis Makrostruktural

kohesi koherensi

Keteranganreferensi

substitus

elipsisis

konjungsi

reiterasi

kolokasi

H
ub.m

akna
penam

bahan

H
ub.m

akna pertentangan

H
ub.m

akna sebab

H
ub.m

akna akibat

H
ub.m

akna kew
aktuan

H
ub.m

akna persyaratan

1 Judul :
Judul pada iklan rokok Cigarette Nationales
yang dipublikasikan pada tahun 1930
bertuliskan merk dagang rokok yaitu
Cigarettes Nationales. Judul iklan tertulis
pada badan kotak yang berwarna merah,
putih, biru yang merupakan warna bendera
Prancis. Selain judul, iklan tersebut memiiki
subjudul yang bertuliskan “en vente dans le
monde entire” dan “exigez la marquee
J.Vidal”. keberadaan subjudul bertujuan
untuk menambah informasi yang tidak
terdapat pada judul iklan. Judul iklan yang
berupa merk dagang rokok ditulis dengan
huruf capital dengan ukuran yang lebih besar
dibandingkan subjudul iklan. hal tersebut
bertujuan agar pembaca/calon konsumen
dengan mudah mengenal rokok yang
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ditawarkan pada iklan tersebut.
Teks :
Teks iklan berisi informasi lengkap tentang
produk yang ditawarkan. Pada wacana iklan
rokok Cigarettes Nationales tidak terdapat
teks iklan. Wacana tersebut hanya
memanfaatkan judul, ilustrasi, warna, dan
logo dalam menyampaikan informasi kepada
pembaca/calon konsumen.
Ilustrasi:
Ilustrasi iklan berupa wanita yang terbang
membawa sebuah kotak bertuliskan
Cigarettes Nationales. Kotak tersebut
berwarna merah, putih, dan biru yang
melambangkan bendera Negara Prancis.
Ilustrasi tersebut menjelaskan bahwa
Cigarettes Nationales adalah rokok yang
diproduksi oleh Prancis. Pada ilustrasi iklan
tampak permukaan bumi yang berupa
tumbuh-tumbuhan hijau yang luas. Hal
tersebut melambangkan bahwa Cigarettes
Nationales telah mendunia dan dijual ke
seluruh dunia. Ilustrasi tersebut juga
dijelaskan oleh subjudul iklan yaitu “en vente
dans le monde entire”
Warna:
Warna yang dominan dari iklan rokok
Cigarettes Nationales adalah warna hijau,
merah, putih, dan biru. Warna hijau yang
terdapat pada latar iklan melambangkan
kealamian produk. Selain itu, warna hijau
melambangkan kesehatan. Hal tersebut
menjelaskan bahwa rokok tersebut aman
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untuk dikonsumsi. Warna merah, putih, biru
mengindikasikan warna bendera Negara
Prancis.
Logo:
Berikut gambar logo dari iklan Cigarettes
nationales :

Logo tersebut bermaksud menjelaskan bahwa
rokok Cigarettes Nationales merupakan
rokok yang diproduksi oleh negara Prancis.
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untuk dikonsumsi. Warna merah, putih, biru
mengindikasikan warna bendera Negara
Prancis.
Logo:
Berikut gambar logo dari iklan Cigarettes
nationales :

Logo tersebut bermaksud menjelaskan bahwa
rokok Cigarettes Nationales merupakan
rokok yang diproduksi oleh negara Prancis.
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untuk dikonsumsi. Warna merah, putih, biru
mengindikasikan warna bendera Negara
Prancis.
Logo:
Berikut gambar logo dari iklan Cigarettes
nationales :

Logo tersebut bermaksud menjelaskan bahwa
rokok Cigarettes Nationales merupakan
rokok yang diproduksi oleh negara Prancis.
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Tabel 4. Tabel Klasifikasi Data Wacana Iklan Gitanes

No Data

Analisis Mikrostruktural

Analisis Makrostruktural

kohesi koherensi

Keteranganreferensi

substitus

elipsisis

konjungsi

reiterasi

kolokasi

H
ub.m

akna penam
bahan

H
ub.m

akna
pertentangan

H
ub.m

akna sebab

H
ub.m

akna akibat

H
ub.m

akna kew
aktuan

H
ub.m

akna persyaratan

1 La seduction
pure et dure.

Tawaran rasa
yang alami dan
mantap.

ѵ ѵ Kohesi konjungsi :
Pada frasa “la
séduction pure et
dure” terlihat
penggunaan
konjungsi berupa
kata et. Konjungsi
tersebut bertujuan
untuk menjelaskan
bahwa rokok
Gitanes
menawarkan
keaslian dan
kemantapan rasa.

Koherensi
hubungan makna

Judul :
Judul iklan bertuliskan merk dagang rokok
yaitu Gitanes. Penulisan judul menggunakan
huruf kapital dengan ukuran yang besar
sehingga memudahkan calon konsumen untuk
dalam membacanya. Judul iklan terletak di
tengah badan iklan sehingga iklan terlihat
rapid an menarik. Selain memiliki judul, iklan
tersebut memiliki subjudul yang bertuliskan
“la seduction pure et dure”. Penulisan subjudul
bertujuan untuk menambah informasi yang
tidak terdapat pada judul iklan. Subjudul
tersebut juga menjelaskan bahwa rokok
Gitanes memiliki kealamian dan rasa yang
mantap.
Teks :
Teks iklan berisi informasi lengkap tentang
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penambahan :
tampak penggunaan
piranti koherensi
hubungan makna
penambahan berupa
kata et “dan”.
Penggunaan kata et
bertujuan untuk
menambah
informasi yang
telah disebutkan
sebelumnya. Selain
itu kata et “dan”
juga digunakan
untuk memberi
penekanan pada
frasa la seduction.
Hal tersebut
menjelaskan bahwa
rasa yang
ditawarkan oleh
rokok Gitanes
adalah alami dan
mantap.

produk yang ditawarkan. Pada wacana iklan
rokok Gitanes tidak terdapat teks iklan.
Wacana tersebut hanya memanfaatkan judul,
ilustrasi, warna, dan logo dalam
menyampaikan informasi kepada
pembaca/calon konsumen.
Ilustrasi:
Ilustrasi iklan berupa gambar wanita dengan
gaya yang elegan. Dengan mengenakan gaun
berwarna hitam serta dilengkapi dengan
perhiasan, model tersebut tampak sebagai
wanita golongan ekonomi atas. Pada masa itu,
banyak wanita yang menunjukkan golongan
ekonominya dengan cara mengkonsumsi
rokok. Selain itu, ilustrasi tersebut juga
melambangkan merk rokok yaitu Gitanes.
Kata Gitanes melambangkan wanita yang
hidup bebas dan berpindah-pindah/nomaden.
Warna:
Warna dominan yang terdapat pada wacana
iklan tersebut berupa warna hitam. Putih, dan
biru.  Warna hitam terdapat pada pakaian
model, putih terdapat pada judul dan subjudul,
biru terdapat pada logo iklan. warna hitam
melambangkan misteri, hal tersebut
menjelaskan bahwa sebelum mengkonsumsi
rokok Gitanes konsumen tidak akan tahu rasa
dan kenikmatan rokok Gitanes. Warna putih
melambangkan kealamian produk. Warna biru
terdapat pada logo dipercaya dapat
meningkatkan loyalitas konsumen.
Logo:
Berikut gambar logo yang terdapat pada
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wacana iklan rokok Gitanes.

Logo tersebut menjelaskan merk rokok yaitu
Gitanes. Kata Gitanes berarti wanita yang
hidup bebas dan berpindah-pindah serta suka
bermusik. Alunan music dilambangkan dengan
gambar asap pada logo.

Tabel 5. Tabel Klasifikasi Data Wacana Iklan Gitanes Blanc

No Data

Analisis Mikrostruktural

Analisis Makrostruktural

kohesi koherensi

Keteranganreferensi

substitus

elipsisis

konjungsi

reiterasi

kolokasi

H
ub.m

akna penam
bahan

H
ub.m

akna pertentangan

H
ub.m

akna sebab

H
ub.m

akna akibat

H
ub.m

akna kew
aktuan

H
ub.m

akna persyaratan

1 Fumer nuit
gravement à
votre santé et à
celle de votre
entourage.

Merokok

ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ Kohesi substitusi:
Kata santé
disubstitusikan
dengan kata celle
yang merupakan
pronom
démonstratif. Kata

Judul :
Judul iklan bertuliskan merk dagang rokok
yaitu Gitanes edisi Gitanes Blanc. Judul ditulis
dengan huruf kapital dengan ukuran yang
besar sehingga memudahkan calon konsumen
membaca iklan. Judul terletak di tengah badan
iklan sehingga iklan tampak lebih rapi dan
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wacana iklan rokok Gitanes.

Logo tersebut menjelaskan merk rokok yaitu
Gitanes. Kata Gitanes berarti wanita yang
hidup bebas dan berpindah-pindah serta suka
bermusik. Alunan music dilambangkan dengan
gambar asap pada logo.
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iklan sehingga iklan tampak lebih rapi dan
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wacana iklan rokok Gitanes.

Logo tersebut menjelaskan merk rokok yaitu
Gitanes. Kata Gitanes berarti wanita yang
hidup bebas dan berpindah-pindah serta suka
bermusik. Alunan music dilambangkan dengan
gambar asap pada logo.
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ub.m

akna pertentangan

H
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iklan sehingga iklan tampak lebih rapi dan
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benar-benar
merugikan
kesehatan anda
dan lingkungan
sekitar anda.

celle merupakan
kata ganti yang
digunakan untuk
menggantikan kata
santé yang
merupakan féminin
singulier (F/R).

Kohesi konjungsi :
tampak penggunaan
konjungsi berupa
kata et “dan”.
Selain untuk
menggabungkan ide
yang ada dalam
satu kalimat
tersebut,
penggunaan kata et
bertujuan untuk
memberi penekanan
dan menjelaskan
kata fumer. Kata et
“dan” digunakan
untuk menekankan
bahwa merokok
tidak hanya
merugikan
kesehatan namun
juga merugikan
lingkungan sekitar.

Kohesi repetisi :
tampak penggunaan

menarik. Selain memiliki judul, iklan tersebut
memiliki subjudul berupa peringatan terhadap
calon konsumen. subjudul bertuliskan “Fumer
nuit gravement à votre santé et à celle de votre
entourage”. Kalimat tersebut bertujuan untuk
memberi peringatan kepada calon konsumen
bahwa merokok dapat merugikan kesehatan
dan lingkungan sekitar.
Teks:
Teks iklan berisi informasi lengkap tentang
produk yang ditawarkan. Pada wacana iklan
rokok Gitanes Blanc tidak terdapat teks iklan.
Wacana tersebut hanya memanfaatkan judul,
ilustrasi, warna, dan logo dalam
menyampaikan informasi kepada
pembaca/calon konsumen.
Ilustrasi:
Ilustrasi  iklan berupa seorang wanita yang
sedang menari dan memakai gaun yang indah.
Disekeliling wanita tersebut tampak asap yang
bergelombang yang melambangkan alunan
musik. Ilustrsi iklan yang merupakan logo
iklan melambangkan merk dagang perusahaan
rokok Gitanes. Gitane berarti wanita yang
nomaden dan menyukai musik. Dengan
ilustrasi tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa ada kepaduan makna antara ilustrasi,
judul, dan logo iklan.
Warna:
Warna yang dominan dari iklan tersebut adalah
putih sebagai latar iklan, hitam dan biru
sebagai ilustrasi iklan. warna putih
melambangkan kealamian produk, artinya



134

repetisi yaitu kata
votre yang
merupakan adjectif
possessif yaitu kata
kepemilikan.
Pengulangan kata
tersebut
menjelaskan adanya
suatu kebudayaan
yaitu tindak tutur
dengan vous voyer.
Hal tersebut
bertujuan untuk
menghormati
mitratutur.
Pengulangan kata
votre sebanyak dua
kali yaitu pada frasa
votre santé dan
votre entourage
bertujuan untuk
menjelaskan bahwa
merokok dapat
merugikan
kesehatan dan
lingkungan.

Kohesi kolokasi :
Tampak
penggunaan piranti
kolokasi yaitu kata
santé dan kata

rokok Gitanes Blanc adalah rokok yang bahan
utamanya tembakau dan tidak terdapat
campuran rasa. Warna biru dipercaya dapat
meningkatkan loyalitas konsumen. Warna
hitam melambangkan misteri, artinya sebelum
konsumsi mengkonsumsi rokok Gitanes Blanc,
konsumen tidak akan tahu kenikmatan rokok
tersebut.
Logo:
Berikut gambar logo yang terdapat pada
wacana iklan rokok Gitanes.

Logo tersebut menjelaskan merk rokok yaitu
Gitanes. Kata Gitanes berarti wanita yang
hidup bebas dan berpindah-pindah serta suka
bermusik. Alunan music dilambangkan dengan
gambar asap pada logo.
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repetisi yaitu kata
votre yang
merupakan adjectif
possessif yaitu kata
kepemilikan.
Pengulangan kata
tersebut
menjelaskan adanya
suatu kebudayaan
yaitu tindak tutur
dengan vous voyer.
Hal tersebut
bertujuan untuk
menghormati
mitratutur.
Pengulangan kata
votre sebanyak dua
kali yaitu pada frasa
votre santé dan
votre entourage
bertujuan untuk
menjelaskan bahwa
merokok dapat
merugikan
kesehatan dan
lingkungan.

Kohesi kolokasi :
Tampak
penggunaan piranti
kolokasi yaitu kata
santé dan kata

rokok Gitanes Blanc adalah rokok yang bahan
utamanya tembakau dan tidak terdapat
campuran rasa. Warna biru dipercaya dapat
meningkatkan loyalitas konsumen. Warna
hitam melambangkan misteri, artinya sebelum
konsumsi mengkonsumsi rokok Gitanes Blanc,
konsumen tidak akan tahu kenikmatan rokok
tersebut.
Logo:
Berikut gambar logo yang terdapat pada
wacana iklan rokok Gitanes.

Logo tersebut menjelaskan merk rokok yaitu
Gitanes. Kata Gitanes berarti wanita yang
hidup bebas dan berpindah-pindah serta suka
bermusik. Alunan music dilambangkan dengan
gambar asap pada logo.
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repetisi yaitu kata
votre yang
merupakan adjectif
possessif yaitu kata
kepemilikan.
Pengulangan kata
tersebut
menjelaskan adanya
suatu kebudayaan
yaitu tindak tutur
dengan vous voyer.
Hal tersebut
bertujuan untuk
menghormati
mitratutur.
Pengulangan kata
votre sebanyak dua
kali yaitu pada frasa
votre santé dan
votre entourage
bertujuan untuk
menjelaskan bahwa
merokok dapat
merugikan
kesehatan dan
lingkungan.

Kohesi kolokasi :
Tampak
penggunaan piranti
kolokasi yaitu kata
santé dan kata

rokok Gitanes Blanc adalah rokok yang bahan
utamanya tembakau dan tidak terdapat
campuran rasa. Warna biru dipercaya dapat
meningkatkan loyalitas konsumen. Warna
hitam melambangkan misteri, artinya sebelum
konsumsi mengkonsumsi rokok Gitanes Blanc,
konsumen tidak akan tahu kenikmatan rokok
tersebut.
Logo:
Berikut gambar logo yang terdapat pada
wacana iklan rokok Gitanes.

Logo tersebut menjelaskan merk rokok yaitu
Gitanes. Kata Gitanes berarti wanita yang
hidup bebas dan berpindah-pindah serta suka
bermusik. Alunan music dilambangkan dengan
gambar asap pada logo.
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entourage.
Keduanya
digunakan secara
berdampingan dan
saling berkaitan
satu sama lain. Kata
santé dan kata
entourage saling
berkolokasi
sehingga wacana
menjadi padu.

Koherensi
hubungan makna
penambahan :
tampak penggunaan
piranti koherensi
hubungan makna
penambahan berupa
kata et “dan”.
Penggunaan kata et
bertujuan untuk
menambah
informasi yang
telah disebutkan
sebelumnya. Selain
itu kata et “dan”
juga digunakan
untuk memberi
penekanan pada
subjek yang berarti
merokok tidak
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hanya merugikan
kesehatan namun
juga merugikan
lingkungan sekitar.

Tabel 6. Tabel Klasifikasi Data Wacana Iklan Mekka

No Data

Analisis Mikrostruktural

Analisis Makrostruktural

kohesi koherensi

Keteranganreferensi

substitus

elipsisis

konjungsi

reiterasi

kolokasi

H
ub.m

akna penam
bahan

H
ub.m

akna pertentangan

H
ub.m

akna sebab

H
ub.m

akna akibat

H
ub.m

akna kew
aktuan

H
ub.m

akna persyaratan

1 Judul:
Judul iklan bertuliskan “LES CIGARETTES
MEKKA SONT DÉLICIEUSES”. Judul
tersebut ditulis dengan menggunakan huruf
kapital untuk menarik perhatian pembaca.
Judul terletak dibagian bawah badan iklan
dengan ukuran yang besar dan ditulis dengan
warna hitam. Selain itu, judul iklan didukung
dengan bentuk visual yang menarik. Kata yang
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menunjukkan merk dagang perusahaan dibuat
lebih besar dibandingkan dengan kata lainnya
agar merk rokok lebih dikenal.
Kalimat pada judul iklan rokok Mekka bersifat
informatif. Kalimat informatif bertujuan untuk
memberi informasi tentang produk kepada
pembaca/calon konsumen. Dengan kalimat
tersebut, konsumen diharapkan untuk segera
mengkonsumsi rokok Mekka. Tujuan tersebut
juga terlihat dari arti teks judul iklan yaitu
“Rokok Mekka nikmat”. Dengan kata “nikmat”
yang tertera pada judul, pembuat iklan
bermaksud membujuk pembaca untuk
mengkonsumsi Mekka karena rokok Mekka
memiliki rasa yang nikmat/enak.
Teks:
Teks iklan berisi informasi lengkap tentang
produk yang ditawarkan. Pada wacana iklan
rokok Mekka tidak terdapat teks iklan. Wacana
tersebut hanya memanfaatkan judul, ilustrasi,
warna, dan logo dalam menyampaikan
informasi kepada pembaca/calon konsumen.
Ilustrasi:
Iklan Mekka diilustrasikan dengan  gambar
seorang wanita yang sedang merokok dan
terlihat nyaman berada di tempat tidurnya.
Ilustrasi tersebut menunjukan metode
“dramatizing headline”. Judul didramatisir
oleh ilustrasi yang menggambarkan seorang
perempuan yang sedang merokok Mekka dan
seolah-oleh rokok tersebut sangat enak
sehingga ia merasa nyaman berada di tempat
tidur dengan mengkonsumsi rokok tersebut.
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Warna:
Warna yang mendominasi iklan adalah oranye,
dan hitam. Warna oranye tampak pada gaun
model sedangkan warna hitam terdapat pada
judul iklan. Warna oranye sangat cocok untuk
iklan sebuah produk makanan/minuman.
Warna tersebut melambangkan produk Mekka
adalah rokok enak untuk dikonsumsi sesuai
dengan judul iklan yaitu “CIGARETTES
MEKKA SONT DÉLICIEUSES”. Judul iklan
dibuat dengan warna hitam yang akan
memberi kesan mahal pada produk yang
ditawarkan.
Logo:
Pada iklan rokok Mekka yang dipublikasikann
pada tahun 1926 tidak terdapat logo. Iklan
tersebut hanya mengandalkan judul, ilustrasi,
dan warna iklan untuk menjelaskan produknya.
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Tabel 7. Tabel Klasifikasi Data Wacana Iklan Gauloise (1963)

No Data

Analisis Mikrostruktural

Analisis Makrostruktural

kohesi koherensi

Keteranganreferensi

substitus

elipsisis

konjungsi

reiterasi

kolokasi

H
ub.m

akna penam
bahan

H
ub.m

akna
pertentangan

H
ub.m

akna sebab

H
ub.m

akna akibat

H
ub.m

akna kew
aktuan

H
ub.m

akna persyaratan

1 Judul:
Judul iklan bertuliskan merk dagang
perusahaan pembuat rokok yaitu Gauloise.
Judul ditulis dengan huruf kapital serta
berwarna putih kebiru-biruan yang
melambangkan bahwa rokok Gauloise adalah
rokok memiliki tingkat loyalitas konsumen
yang tinggi. Selain memiliki judul, iklan
tersebut memiliki subjudul yang berfungsi
untuk menambah informasi yang belum
terdapat pada judul. Subjudul pada gambar 12
bertuliskan «Disque bleu, 20 cigarettes, La
Cigarette Caporal». Subjudul tersebut terletak
pada ilustrasi iklan yang berupa kotak kemasan
rokok. Penulisan subjudul yang terletak pada
kemasan rokok menunjukkan bahwa subjudul
tersebut bertujuan untuk menjelaskan isi
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produk. Frasa «Disque Bleu» dianalogikan
sebagai kebudayaan. Frasa «20 cigarettes»
menjelaskan bahwa dalam satu kotak kemasan
rokok berisi 20 batang rokok Gauloise.
Selanjutnya kata «La Cigarette Caporal»
menunjukkan bahwa jenis rokok Gauloise
tersebut merupakan jenis Gauloise Caporal
yaitu jenis tembakau yang lebih baik mutunya
dibandingkan tembakau rokok gauloise troupe
yang dibagikan untuk para tentara perang.
Teks:
Teks iklan berisi informasi lengkap tentang
produk yang ditawarkan. Pada wacana iklan
rokok Gauloise Caporal tidak terdapat teks
iklan. Wacana tersebut hanya memanfaatkan
judul, ilustrasi, warna, dan logo dalam
menyampaikan informasi kepada
pembaca/calon konsumen.
Ilustrasi:
Rokok Gauloise diilustrasikan oleh seseorang
yang memakai topi dan tampak sedang
menikmati rokok. Badan model tersebut
berbentuk kotak kemasan rokok Gauloise
Caporal. Badan model yang berupa kotak
kemasan rokok Gauloise melambangkan
bahwa model hidup dengan mengkonsumsi
rokok Gauloise. Artinya, model tersebut telah
lama mengkonsumsi rokok Gauloise sehingga
ia tidak dapat lepas dari mengkonsumsi rokok
Gauloise.
Warna:
Warna yang mendominasi iklan adalah warna
biru dan kuning. Warna biru dapat digunakan
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untuk meningkatkan loyalitas konsumen
terhadap produk meningkat. Selain itu warna
biru memiliki arti kepercayaan, keamanan,
kebersihan, dan kesejukan. Dengan warna biru
pembuat iklan ingin menampilkan kesan
produknya aman dan terpercaya.Warna kuning
dapat memberi respon psikologi berupa
optimis, harapan, pencerahan, dan
intelektualitas. Warna kuning pada iklan
tersebut menunjukkan bahwa perusahaan
Gauloise berusaha untuk terus meningkatkan
kualitas produknya.
Logo:
Logo rokok Gauloise adalah sebuah topi yang
bersayap. Topi dianalogikan sebagai topi
pasukan perang saat menjalani perang. Logo
dari rokok Gauloise sebagai berikut.
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Tabel 8. Tabel Klasifikasi Data Wacana Iklan Gauloise

No Data

Analisis Mikrostruktural

Analisis Makrostruktural

kohesi koherensi

Keteranganreferensi

S
ubstitus

elipsisis

konjungsi

reiterasi

kolokasi

H
ub.m

akna penam
bahan

H
ub.m

akna pertentangan

H
ub.m

akna sebab

H
ub.m

akna akibat

H
ub.m

akna kew
aktuan

H
ub.m

akna persyaratan

1 Elle fait
chavirer les
stars. La
cigarette des
vrais fumeurs.

Rokok
(Gauloise) me
njadikanmu
bintang.
Rokoknya
perokok sejati

ѵ Kohesi refernsi :
Kata elle
merupakan satuan
lingual
(cataphorisant)
yang mengacu pada
satuan lingual lain
yang berada di
sebelah kanan
(cataphorisé) yaitu
frasa la cigarette
des vrais fumeurs.
Frasa yang menjadi
acuan (la cigarette
des vrais fumeurs)
bertujuan untuk
menjelaskan dan

Judul :
Judul iklan bertuliskan “Elle fait chavirer les
star”. Judul ditulis dengan warna hitam dan
terletak ditengah-tengah badan iklan dengan
ukuran yang tidak begitu besar sehingga
mengharuskan pembaca untuk lebih teliti
dalam memahami iklan tersebut. Selain itu,
dengan ukuran yang tidak begitu besar, judul
iklan bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin
tahu pembaca. Subjudul pada iklan Gauloise
edisi star bertuliskan “Les cigarettes de vrais
fumeurs” yang berarti “rokoknya perokok
sejati”. Subjudul tersebut mengacu pada merk
rokok yaitu Gauloise. Sehingga dapat
dikatakan bahwa Gauloise adalah rokoknya
perokok sejati.
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memberi informasi
dari kata Elle pada
kalimat
sebelumnya.
Dengan ciri-ciri
tersebut maka
contoh di atas
merupakan kohesi
referensi endoforis
yang bersifat
katafora.

Teks :
Teks iklan berisi informasi lengkap tentang
produk yang ditawarkan. Pada wacana iklan
rokok Gauloise tidak terdapat teks iklan.
Wacana tersebut hanya memanfaatkan judul,
ilustrasi, warna, dan logo dalam
menyampaikan informasi kepada
pembaca/calon konsumen.
Ilustrasi:
Rokok Gauloise diilustrasikan dengan
gambar seorang wanita yang sedang merokok
dan terlihat sangat menikmati rokok Gauloise.
Ilustrasi tersebut menunjukan metode
“dramatizing headline”. Judul didramatisir
oleh ilustrasi yang menggambarkan seorang
perempuan yang sedang merokok Gauloise
dan seolah-oleh rokok tersebut sangat enak
sehingga ia merasa nyaman. Berdasarkan ciri-
ciri fisik yang tergambar pada ilustrasi iklan,
model yang digunakan adalah seorang wanita
yang berprofesi sebagai seorang bintang/artis.
Ilustrasi yang digambarkan oleh seorang
bintang yang sedang mengkonsumsi rokok
Gauloise diperjelas oleh judul yang bertuliskan
“Elle fait chavirer les stars” yang berarti
“rokok Gauloise dapat menjadikanmu seorang
bintang”.
Warna:
Warna yang mendominasi iklan tersebut
adalah warna cokelat. Warna cokelat
merupakan warna bumi yang berkaitan dengan
umur dan kematangan. Warna coklat juga
merupakan warna maskulin. Warna coklat
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dapat digunakan untuk menjual semua jenis
produk. Warna bumi yang melambangkan
kematangan bertujuan untuk menunjukkan
bahwa rokok Gauloise tidak diragukan lagi
kualitasnya.
Logo:
Logo rokok Gauloise adalah sebuah topi yang
bersayap. Topi dianalogikan sebagai topi
pasukan perang saat menjalani perang. Logo
dari rokok Gauloise sebagai berikut.
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Tabel 9. Tabel Klasifikasi Data Wacana Iklan JOB

No Data

Analisis Mikrostruktural

Analisis Makrostruktural

kohesi koherensi

Keteranganreferensi

substitus

elipsisis

konjungsi

reiterasi

kolokasi

H
ub.m

akna penam
bahan

H
ub.m

akna pertentangan

H
ub.m

akna sebab

H
ub.m

akna akibat

H
ub.m

akna kew
aktuan

H
ub.m

akna persyaratan

1 Fumez le JOB
ou ne fumez
pas.

Rokoklah JOB
atau tidak
merokok.

ѵ Kohesi konjungsi :
tampak penggunaan
konjungsi berupa
kata ou “atau”.
Penggunaan kata ou
bertujuan untuk
menggabungkan
klausa fumez le job
dengan klausa ne
fumez pas. Kata ou
pada kalimat di atas
merupakan kata
penghubung yang
menyatakan
pilihan.

Judul :
Judul iklan bertuliskan Fumez le JOB ou ne
fumez pas. Makna yang tersirat dari judul
tersebut yakni lebih baik tidak merokok
kecuali merokok JOB. Letak judul berada di
tengah badan iklan dengan ukuran cukup
besar. Judul iklan menggunakan jenis kalimat
informatif dan imperatif. Kalimat informatif
bertujuan untuk memberi informasi tentang
produk kepada pembaca/calon konsumen.
Sedangkan kalimat imperatif bertujuan untuk
memperingatkan pembaca agar tidak merokok
kecuali rokok JOB. Judul iklan didukung
dengan bentuk visual yang menarik. Beberapa
kata dibuat berbeda bentuk dan efeknya. Kata
JOB yang merupakan merk dagang perusahaan
diberi efek, warna , dan ukuran yang berbeda
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dengan kata lainnya agar merk rokok JOB
lebih dikenal. Posisi judul yang berada di
tengah badan iklan membuat iklan tersebut
terlihat lebih rapi dan menarik.
Teks :
Teks iklan berisi informasi lengkap tentang
produk yang ditawarkan. Pada wacana iklan
rokok JOB tidak terdapat teks iklan. Wacana
tersebut hanya memanfaatkan judul, ilustrasi,
warna, dan logo dalam menyampaikan
informasi kepada pembaca/calon konsumen.
Ilustrasi:
Iklan JOB diilustrasikan dengan  gambar
seorang tentara yang sedang mengkonsumsi
rokok. Ilustrasi tersebut menunjukan metode
“dramatizing headline”. Judul didramatisir
oleh ilustrasi yang menggambarkan seorang
laki-laki yang sedang merokok dan seolah-oleh
rokok tersebut sangat enak. Berdasarkan ciri-
ciri fisik yang tergambar pada ilustrasi iklan,
model yang digunakan adalah seorang laki-laki
yang berprofesi sebagai seorang tentara.
Gambar seorang tentara mengacu pada huruf
“O” yang berbentuk jajargenjang pada kata
JOB yang merupakan analogi tentara yang ada
di Perpignan.
Warna:
Warna yang terdapat pada iklan rokok JOB
sangat beragam meliputi warna oranye, merah,
biru, cokelat, hitam, putih, dan hijau. Warna
dalam iklan tidak hanya untuk memperindah
tampilan iklan namun untuk tujuan-tujuan
tertentu. Iklan juga mempunyai efek psikologis
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sehingga mudah mempengaruhi pembaca.
Warna yang mendominasi iklan tersebut
adalah warna cokelat dan hitam. Hitam
merupakan warna yang elegan. Warna ini
dapat digunakan untuk memberikan kesan
mahal pada suatu produk. Kesan lain yang
dapat ditimbulkan oleh warna hitam adalah
misteri dan kecanggihan. Warna cokelat pada
sepatu model melambangkan kematangan yang
berarti produk yang ditawarkan adalah produk
yang siap dipasarkan dengan kualitas yang
tidak dapat diragukan lagi.
Logo:
Pada iklan rokok JOB yang dipublikasikann
pada tahun 1900 tidak terdapat logo. Iklan
tersebut hanya mengandalkan judul, ilustrasi,
dan warna iklan untuk menjelaskan produknya.
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Tabel 10. Tabel Klasifikasi Data Wacana Iklan Cravent A

No Data

Analisis Mikrostruktural

Analisis Makrostruktural

kohesi koherensi

Keteranganreferensi

substitus

elipsisis

konjungsi

reiterasi

kolokasi

H
ub.m

akna penam
bahan

H
ub.m

akna pertentangan

H
ub.m

akna sebab

H
ub.m

akna akibat

H
ub.m

akna kew
aktuan

H
ub.m

akna persyaratan

1 Les Cigarettes
Cravent A
n’irritent
jamais ma
gorge. Leur
douceur est
remarquable.
Faites
spécialement
pour ne pas
affecter la
gorge.

Rokok Craven
A tidak pernah
melukai leher
saya.

ѵ ѵ ѵ Kohesi referensi:
Les cigarettes
Craven ‘A’
n’irrirent jamais
ma gorge. Leur
douceurs est
remarquable.
Pada tuturan
tersebut terdapat
kata leur pada leur
douceurs yang
merupakan bentuk
pengacuan persona
endoforis yang
bersifat anafora.
Kata leur
merupakan adjectif

Judul :
Judul adalah bagian iklan yang menarik dan
kemungkinan besar akan dilihat oleh pembaca.
Judul biasanya ditulis dengan huruf yang lebih
besar dibandingkan dengan bagian-bagin iklan
lainnya. Pada iklan rokok Cravent A tidak
terdapat judul iklan. Iklan tersebut hanya
mengandalkan teks, ilustrasi, dan warna iklan.
Teks :
Teks pada iklan rokok Cravent A bertuliskan
“Les cigarettes Cravent ‘A’ ni’irritent jamais
ma gorge. Leur douceur est remarqueble!
Faites spécialement pour ne pas affecter la
gorge”. Artinya rokok Craven ‘A’ tidak pernah
melukai leherku. Kelembutannya istimewa.
Produk yang dibuat khusus tidak melukai leher
anda.
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Kelembutanny
a istimewa.
Dibuat khusus
untuk tidak
melukai leher.

possesif
(menunjukkan
kepunyaan).
Adjectif possessif
menunjukkan
bahwa sesuatu atau
sebuah objek
merupakan milik
dari seseorang.
Contoh tersebut
merupakan jenis
kohesi pengacuan
endoforis yang
bersifat anafora
karena kata leur
mengacu pada
anteseden di
sebelah kiri atau
pada frasa yang
telah disebutkan
sebelumnya, yaitu
les cigarettes
Carent A.

Kohesi substitusi :
Pada data tampak
penggunaan
substitusi verbal.
Kata irritent
(irriter) yang
berkategori verba
disubstitusikan
dengan kata

Teks iklan dibuat untuk menjelaskan produk
yang ditawarkan. Dari teks iklan tersebut dapat
disimpulkan bahwa rokok Craven ‘A’
merupakan rokok yang lembut dan dibuat
khusus agar tidak melukai konsumen.
Perusahaan berusaha mengurai efek negatif
penggunaan rokok yaitu dengan menggunakan
filter pada rokok. Filter pada rokok berguna
untuk menyaring kandungan nikotin pada
rokok sehingga kadar nikotin berkurang dan
dapat mengurasi resiko sakit pada
tenggorokan.
Ilustrasi:
Iklan diilustrasikan oleh seorang wanita yang
sedang merokok. Berdasarkan pakaian yang
dikenakan, struktur wajah, dan bentuk rambut
model dapat disimpulkan bahwa model adalah
seorang wanita dewasa. Ilustrasi tersebut
menjelaskan bahwa pada masa itu wanita yang
memegang peranan penting dalam
menunjukkan golongan ekonomi seseorang
atau suatu komunitas. Wanita yang merokok di
anggap sebagai wanita kelas atas atau memiliki
derajad yang tinggi.
Warna:
Warna dominan pada iklan berupa warna
hitam dan putih. Hitam merupakan warna yang
elegan. Elegan juga tampak pada ilustrasi iklan
berupa wanita dengan gaya yang elegan.
Warna ini digunakan untuk memberikan kesan
mahal pada produk. Kesan lain yang dapat
ditimbulkan oleh warna hitam adalah misteri
dan kecanggihan. Kata misteri mempunyai arti
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affecter. Substitusi
tersebut bertujuan
untuk
menghilangkan
pengulangan kata
(repetisi). Selain
itu, substitusi
merupakan variasi
kata yang juga
berguna untuk
menghindari
kebosanan pembaca
terhadap teks iklan.

Kohesi repetisi :
Pada data tampak
penggunaan repetisi
yaitu pada kata
gorge “leher”.
Pengulangan kata
gorge di atas
bertujuan untuk
menambah
informasi pada
kalimat
sebelumnya. Hal
tersebut
menjelaskan bahwa
rokok Cravent A
dibuat khusus agar
tidak melukai
tenggorokan saya
dan anda.

yakni sebelum mencoba rokok Craven ‘A’
maka konsumen tidak akan mengetahui misteri
dibalik produk tersebut. Dapat disimpulkan
bahwa warna hitam pada iklan tersebut dapat
digunakan untuk menarik konsumen agar
mengkonsumsi rokok Craven ’A’.
Logo:
Pada iklan rokok Cravent A yang
dipublikasikann pada tahun 1938 tidak terdapat
logo. Iklan tersebut hanya mengandalkan teks,
ilustrasi, dan warna iklan untuk menjelaskan
produknya.
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Kohesi sinonimi:
Pada data tampak
penggunaan
sinonimi yaitu
verba irritent
(irriter) dengan
verba affecter.
Tujuan penggunaan
sinonimi adalah
untuk mengurangi
penggunaan
repetisi. Selain itu,
variasi kata pada
teks iklan akan
menarik perhatian
calon konsumen
dan menghilangkan
kebosanan pembaca
terhadap teks iklan.


