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NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Jelaskan pengertian 
iklan,slogan, dan poster ! 
 
 

 Iklan merupakan teks persuasif yang 
memadukan unsur gambar dengan kata-
kata, unsur gerak, dan suara. 

 Slogan merupakan teks persuasif yang 
mengutamakan unsur kata-kata. 

 Poster merupakan teks persuasif yang 
mengutamakan kekuatan gambar dan 
kata-kata, biasanya dipajang di tempat 
umum. 

2 Tuliskan unsur-unsur 
iklan,slogan, dan poster ! 
 
 

 Unsur-unsur dalam Iklan : 
 Gambar 
 Gerak 
 Kata-kata 
 Suara 

 Unsur-unsur dalam Slogan : 
 Kata-kata 

 Unsur-unsur dalam Poster : 
 Gambar 
 Kata-kata 

3 Tuliskan dan jelaskan 
struktur iklan ! 
 
 

 Pengenalan produk 
 Dapat juga disebut sebagai judul teks 

 Pernyataan persuatif 
 Berisi  pernyataan yang mendorong 

pembaca atau pendengar berbuat 
sesuatu. Biasanya berupa pernyataan 
tentang kelebihan produk yang 
ditawarkan. 

 

4 Pernyataan dalam teks iklan 
umunya bersifat imperatif. 

Maksudnya adalah agar masyarakat 
melakukan hal yang ada di iklan. 



Coba kamu jelaskan 
maksudnya! 

5 Tuliskan langkah-langkah 
menulis iklan! 

 Mulailah iklan dengan pernyataan yang 
berfokus pada kepentingan atau 
masalah yang sering dihadapi khalayak. 

 Menawarkan solusi 
 Misalnya, untuk masalah jerawat, 

kamu dapat mengajukan kalimat 
tawaran. 

 Menunjukkan bukti 
 Yang diperlukan khalayak 

sesungguhnya adalah bukti. Agar 
mereka lebih yakin, tunjukkanlah 
bukti bahwa solusi kamu benar dan 
sesuai dengan harapan mereka. 

 Mengajukan Harga 
 Yang terakhir adalah mengajukan 

harga yang kamu inginkan.  

6 Buatlah contoh macam-
macam  iklan , poster, dan 
slogan, kemudian tuliskan 
alasan, maksud dan harapan 
dari contoh tersebut ! 
 
 
 

Iklan : 

 Alasan : Alasan gambar diatas disebut 
iklan adalah karena merupakan teks 
persuasif yang memadukan unsur 
gambar dengan kata-kata, unsur 
gerak, dan suara.  

 Maksud : Menarik masyarakat untuk 
membeli produk. 

 Harapan : Masyarakat membeli 
produk. 



 
Slogan : 

 
 Alasan : Mementingkan kata-kata 

 Maksud : Menarik masyarakat 
membaca buku  

 Harapan : Masyarakat membaca Buku 
Poster : 

 Alasan : Menggunakan kata-kata dan 
gambar 

 Maksud : Mengajak masyarakat 
membuang sampah pada tempatnya 

 Harapan : Masyarakat membuang 
sampah pada tempatnya 

 
 


