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Dalam perkembangannya saat ini, iklan televisi menjadi media komunikasi massa yang 

menampilkan kehidupan manusia dan lingkungannya ke dalam bentuk simbol-simbol. Namun 

kini, simbol-simbol yang digunakan dalam iklan tidak menjamin apakah merupakan gambaran 

dari realitas sosial atau tidak. Keberadaan iklan sebagai ajang permainan tanda, menjadikan iklan 

memiliki makna-makna yang kompleks, baik itu makna implisit ataupun makna eksplisit. Iklan 

harian Kompas versi gendang misalnya, yang banyak menampilkan tanda-tanda dan menjadikan 

gendang sebagai posisi sentral dalam iklan. Dalam iklan yang berkonteks budaya tradisional 

tersebut, komunikator menjadikan alat musik gendang sebagai simbol untuk menyampaikan 

pesannya. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang makna-makna 

dalam iklan harian Kompas versi gendang di televisi. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui makna simbolik iklan harian Kompas versi 

gendang di televisi. Karena dalam hal ini makna iklan tersebut disimbolisasikan melalui 

gendang, maka peneliti memfokuskan analisis pada gendang untuk mendapatkan makna dari 

iklan tersebut.  

Pemaknaan iklan televisi tidak hanya sekedar mendeskripsikan alur cerita yang terdapat dalam 

serangkaian iklan, namun harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai, 

agar di dapat makna sebagaimana yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

peneliti menggunakan metode penelitian semiotik khususnya semiotika Roland Barthes. Karena 

peneliti ingin membongkar makna yang lebih dalam yaitu makna simbolik, maka teori Barthes 

yang dianggap mampu yang mengembangkan dua tingkatan makna tanda, serta melihat makna 

lebih dalam akan tetapi lebih bersifat konvensional, yaitu makna-makna yang berkaitan dengan 

mitos. Dalam menggunakan metode semiotika Roland Barthes, peneliti harus memperhatikan 

tanda-tanda yang terdapat dalam elemen audio maupun visual yang terdapat dalam iklan. 

Kemudian dimaknai secara dua tingkat pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan tingkat konotasi. 

Selain itu digunakan tipe pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran secara 

utuh, menyeluruh, obyektif, dan sistematis. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah keseluruhan dari iklan surat kabar Kompas versi gendang di 

televisi yang berdurasi 24,47 detik dengan 3 scene dan 24 shot. Sedangkan yang menjadi unit 

analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan tanda, baik itu dari unsur audio ataupun visual, 

yang dapat mengungkap makna simbolik alat musik gendang yang terdapat pada iklan surat 

kabar Kompas versi gendang di televisi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain bermakna lugas, gendang juga bermakna 

simbolik yaitu sebuah pengendali, pemimpin, alat musik sederhana, kesakralan, keorisinilan, 

keteraturan dan keselarasan. Dalam seni kebudayaan tradisional masyarakat Indonesia, gendang 

merupakan salah satu jenis instrumen gamelan yang digunakan untuk mengiringi upacara sakral 

atau tari-tarian. Alat musik gendang sangat berpengaruh bagi alat musik lainnya, karena alunan 

gendang merupakan pembuka musik atau pemimpin dimulainya alunan musik gamelan. Selain 

itu, gendang sebagai jenis musik penentu irama, intonasi, dan gerak dalam musik atau tari-tarian. 



Makna simbolik gendang diangkat dari mitos tentang keberadaan gendang yang mampu menjadi 

“nyawa” dalam gamelan. Makna diatas ditunjukkan dari terdengarnya alunan musik gamelan 

bukannya musik gendang. Selain itu, hal-hal tersebut juga terlihat dari alur pembuatan gendang 

dari awal hingga akhir yang didukung oleh setting yang sederhana, bahan dasar gendang yang 

alami, serta ditampilkannya orang-orang yang memainkan gendang secara mahir. Gendang 

dalam iklan Kompas merupakan representasi citra yang ingin dibangun Kompas sebagai salah 

satu surat kabar di Indonesia. Makna simbolik gendang dalam iklan tersebut intinya adalah, 

Kompas ingin menjadi sentral, penentu serta pusat penyebaran pemberitaan dalam dunia 

jurnalistik. Selain itu, keberadaan gendang sebagai pembuka irama musik gamelan 

merepresentasikan tekad Kompas untuk menjadi leader dalam dunia jurnalistik media cetak 

Sebagai saran bagi peneliti lain yang berminat pada kajian teks iklan, untuk dapat mencoba 

mengembangkan penelitian sejenis, misalnya apabila tertarik untuk meneliti obyek yang sama 

namun dengan pisau analisis yang berbeda, sebaliknya apabila menggunakan pisau analisis yang 

berbeda namun meneliti obyek yang sama. 

 


