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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Manusia dalam sejarah hidupnya tidak terlepas dari peristiwa komunikas i. 

Di dalam berkomunikasi manusia memerlukan sarana untuk mengungkapkan ide, 

gagasan, isi pikiran, maksud, realitas, dan sebagainya. Sarana yang paling utama 

dan bersifat vital untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah bahasa. 

Bahasa pada umumnya muncul dalam proses sosial dan selalu muncul 

dalam bentuk teks, karena bahasa selalu merealisasikan suatu perilaku verbal baik 

itu yang bersifat sentral atau dominan yang terdapat dalam proses sosial kebahasaan 

maupun yang melengkapi dalam proses sosial non kebahasaan. Bahasa yang 

digunakan merupakan pilihan penuturnya dalam rangka merealisasikan fungs i 

sosial teks. 

Dalam iklan, bahasa tindak hanya ditempatkan sebagai alat penyampaian 

pesan dalam bentuk sederhana, tetapi telah di berdayakan untuk menyampaikan 

pesan komersial yang efektif untuk membangkitkan emosi khalayak saran dalam 

membuat keputusan konsumsi mereka. Bahasa dalam kondisi yang demikian telah 

ditempatkan sebagai unsur yang menentukan sebagai akibat perkembangan referen 

iklan, khalayak sasaran, dan persaingan yang semakin ketat sehingga masing-

masing pelaku berusaha menguasai segmen pasar dengan berbagai strategi 

komersialnya. 

Setiap anggota masyarakat dan komunitas selalu terlibat dalam komunikas i 

bahasa, baik bertindak  sebagai komunikator (pembicara atau penulis) maupun 
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sebagai komunikan (pendengar atau pembaca). Salah satu bentuk komunikasi yang 

sangat mengandalkan peranan bahasa demi tercapainya maksud yang disampaikan 

adalah iklan. Secara sederhana Khasali (1995: 09) menyatakan, “iklan sebagai 

pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat 

suatu media”. 

Iklan (adversiting) berasal dari kata Yunani  yang kurang lebih artinya 

adalah menggiring orang pada gagasan. Proses penyampaian pesan atau informas i 

kepada sebagian atau seluruh khalayak dengan menggunakan media. Iklan atau 

periklanan didefinisikan sebagai kegiatan berpromosi atau berkampanye melalui 

media massa (Wibowo, 2003:05). 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat 

keberadaan iklan sebagai sarana dalam mempromosikan barang dan jasa menjadi 

sangat diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin beragamnya tampilan 

iklan yang terdapat pada media, baik media elektronik maupun media cetak, yang 

dibuat dengan bentuk dan tampilan yang sangat kreatif, atraktif, dan tentunya 

persuasif. Dengan bahasa yang persuasif salah satu tujuan wacana iklan diharapkan 

dapat tercapai, yaitu membujuk dan mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu 

(memiliki, membeli, melakukan, dan sebagainya). Persuasif adalah tujuan utama 

dari pembuat iklan untuk menstimulus keinginan dari masyarakat. 

Iklan dapat digunakan untuk membangun citra jangka panjang suatu produk 

atau sebagai pemicu penjualan-penjualan cepat. Disadari atau tidak iklan dapat 

berpengaruh tetapi juga dapat berlalu begitu cepat. Oleh karenanya aktivitas 

perpindahan informasi tentang produk yang diiklankan pada khalayak mengetahui 
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sehingga mampu menggugah perasaan. Untuk menampilkan kekuatan iklan tidak 

hanya sekedar menampilkan pesan verbal tetapi juga harus menampilkan pesan 

nonverbal yang mendukung (Widyatama, 2006:16). 

Awalnya iklan merupakan sebuah produk yang diciptakan untuk memenuhi 

kebutuhan pemasang iklan. Untuk itu pengiklan memanfaatkan kaidah-kaidah, 

norma-norma maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku (Kurnia pari, 1999:03). 

Ada dua sudut pandang tujuan periklanan, yaitu sudut pandang perusahaan dan 

sudut pandang konsumen. Dari sudut perusahaan, menurut Robert V. Zacher 

(Sumartono,2002:66), tujuan periklanan di antaranya adalah (1) menyadarkan 

komunikan dan memberi informasi tentang suatu barang dan jasa atau ide, (2) 

menimbulkan dalam diri komunikan suatu perasaan suka akan barang dan jasa 

ataupun ide yang disajikan dengan memberi profesi kepadanya, (3) meyakinkan 

komunikan akan kebenaran tentang apa yang dianjurkan dalam iklan dan karena 

menggerakkan untuk berusaha memiliki atau menggunakan barang atau jasa yang 

dianjurkan. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, iklan dipandang sebagai 

suatu media penyedia informasi tentang kemampuan, harga, fungsi produk maupun 

atribut lainnya yang berkaitan dengan suatu produk. 

Wacana iklan memiliki kekhasan bahasa di bidang jurnalistik. Kekhasan itu 

tampak pada bahasanya yang persuasif dan kreatif untuk memadukan berbagai 

bentuk dan komposisinya. Namun demikian, untuk membedakan dengan 

pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. 

Iklan adalah suatu bentuk presentasi atau penyajian yang bersifat non personal dan 

promosi tentang ide, barang atau pelayanan oleh sebuah badan sponsor. 
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Pada dasarnya, periklanan dibagi menjadi dua. Pertama, iklan komersial 

dan yang kedua adalah iklan nonkomersial atau biasa disebut dengan istilah Iklan 

Layanan  Masyarakat  (ILM).  Iklan  la yanan  Masyarakat  (ILM)  adalah  alat 

untuk menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat yang pada umumnya berisi 

pesan tentang kesadaran nasional dan lingkungan (Sumbo 2007). ILM tidak seperti 

iklan barang dan jasa yang bersifat komersial, melainkan lebih menyajikan pesan-  

pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan   kepedulian   masyarakat 

terhadap  sejumlah  masalah  yang  harus mereka  hadapi,  yakni  kondisi  yang 

bisa   mengancam   keselarasan   dan   kehidupan umum. Suatu  ILM    biasanya 

diproduksi oleh pemerintah atau suatu organisasi untuk memberikan   informas i 

yang   seluas-luasnya    kepada   masyarakat   misalnya   di   bidang  kesehatan. 

Pemerintah   yang  merupakan   produsen  iklan  tersebut  berusaha memberikan 

informasi   mengenai   kesehatan   serta   mengajak   masyarakat   untuk berperan 

aktif dalam mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. 

Wacana iklan,   baik komersial maupun nonkomersial merupakan objek 

kajian  yang menarik karena melibatkan unsur-unsur bahasa di dalamnya, baik 

dalam bentuk verbal  maupun  nonverbal,  yang  tentunya  dapat  dikaji  dengan 

menggunakan teori  linguistik. Khusus dalam penelitian  ini, iklan yang dipilih 

adalah Iklan Layanan Kesehatan Masyarakat (ILKM). 

Kehadiran ILKM dimaksudkan sebagai citra tandingan terhadap 

keberadaan iklan komersial. Karena selama ini iklan komersial sering dituduh 

menggalakkan konsumen. Iklan komersial merangsang konsumen untuk 

berkonsumsi tinggi, dan menyuburkan sifat boros. Sebagai sebuah citra tandingan, 
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ILKM pada dasarnya merupakan alat untuk  menyampaikan  pesan  sosial  kepada  

masyarakat.  Media semacam   ini  sering dimanfaatkan   oleh  pemerintah   untuk  

menyebarluaskan program-programnya. Misalnya ILKM yang dibuat untuk 

menyukseskan program imunisasi nasional, pemberantasan nyamuk demam 

berdarah, virus  flu  burung, menjaga  lingkungan hidup, membuang sampah pada 

tempatnya, budaya mencuci tangan, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. 

Jika dilihat dari wujudnya, ILKM  mengandung  tanda-tanda  komunika t if. 

Lewat tanda-tanda komunikasi itulah pesan tersebut menjadi bermakna. Di 

samping itu, gabungan antara tanda, baik tanda verbal maupun nonverbal, dan 

pesan yang ada pada ILKM diharapkan mampu mempersuasi khalayak sasaran 

yang dituju. Tampilan ILKM pun juga terkadang tidak kalah menariknya dengan 

iklan komersial lainnya. Pemerintah  atau  organisasi-organisasi  tertentu  sebagai 

produsen ILKM berusaha untuk mengemas ILKM tersebut menjadi lebih 

menarik,  atraktif  dan  komunikatif dengan memanfaatkan tanda-tanda verbal dan  

nonverbal sehingga  mampu  menarik perhatian masyarakat untuk sekadar melihat 

ILKM tersebut. Tidak seperti iklan komersial lainnya, tujuan ILKM bukan untuk 

memperoleh keuntungan berupa materi, melainkan ILKM mengemban tujuan   

mulia yaitu untuk  menginfo rmasikan kepada masyarakat  mengenai masalah yang 

mereka hadapi atau memberi imbauan dan peringatan untuk kehidupan yang lebih 

baik. 

Pemerintah berusaha meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara 

menyampaikan iklan melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Pada 

penelitian ini ILKM yang dikaji meliputi Iklan Anti narkoba serta HIV AIDS. 
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Adapun alasan dari pemilihan kedua jenis ILKM itu adalah karena (1) kedua ILKM 

tersebut saling  berhubungan  satu  sama  lain,  seseorang  yang  menderita  HIV 

AIDS  sebagian besar awalnya adalah seorang pengguna narkoba, (2) jika dilihat 

dari sasaran yang dituju kedua ILKM sama-sama memiliki sasaran yang sama, yaitu 

umumnya  kedua  iklan  tersebut  lebih  ditujukan  kepada  masyarakat  remaja 

sehingga ragam bahasa serta tampilan  iklannya  pun  nantinya  akan  disesuaikan 

dengan dunia remaja, dan (3) narkoba serta HIV AIDS merupakan masalah yang 

tidak henti-hentinya untuk diperbincangkan dan upaya pemerintah untuk 

memberantas narkoba serta menekan penyebaran HIV AIDS dari tahun-ke tahun 

semakin gencar dilaksanakan. 

Berdasarkan data BNN tahun 2010 dilaporkan bahwa 1,5 persen 

penduduk Indonesia terjerumus narkoba, sementara penderita Aids di Indonesia 

mencapai 130.000 orang pada tahun 2010.  Hal  ini  membuat  pemerintah  

berupaya  keras agar  jumlah  tersebut  tidak meningkat lebih jauh, salah satunya 

adalah dengan cara memberikan  informasi seluas-luasnya kepada masyarakat 

agar terhindar dari narkoba dan HIV/Aids melalui media iklan. Hal tersebut 

membuat populasi ILKM khususnya mengenai narkoba dan HIV/Aids lebih 

banyak dan mudah didapat jika dibandingkan dengan ILKM lainnya. 

Berdasarkan  paparan pada latar belakang di atas, penelitian  ini berusaha 

mengkaji penggunaan bahasa pada ILKM, yang datanya didapatkan dari 

penelusuran situs BNN di internet.  Bahasa  yang  dikaji  berupa  tanda  verbal 

maupun nonverbal, serta mitos dengan pemanfaatan teori semiotik oleh Barthes, 

yang merumuskan tanda dalam dua tingkatan makna, yaitu konotasi dan denotasi 
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serta berakhir pada mitos yang  merupakan analisis tertinggi dari pengungkapan 

makna pada tanda tersebut. Teori Barthes merupakan teori yang membuat sebuah 

model sistematis dalam menganalisis makna dari tanda-tanda melalui analis is 

semiotik. Melalui analisis ini kita tidak hanya mengetahui isi pesan yang akan 

disampaikan, melainkan juga bagaimana pesan dibuat, dan simbol-simbol apa 

yang digunakan untuk mewakili pesan yang disusun untuk disampaikan kepada 

khalayak. Teori Barthes memfokuskan pada gagasan tentang signifikasi dua tahap, 

yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah definisi objektif kata tersebut, 

sedangkan konotasi adalah makna subjektif atau emosionalnya. Beberapa hasil 

penelitian, artikel wacana iklan, dan semiotik sosial yang dikaji tidak hanya 

mencermati hasil analisis semiotik dari iklan produk tertentu, tetapi juga hasil 

analisis dari berbagai macam produk dengan tujuan untuk mengetahui model, 

arah, dan hasil temuan penelitian. 

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Mulyawan (2005) yang 

berjudul ”Wacana Iklan Komersial Media Cetak :Kajian Hipersemiotika” (tesis) 

yang mengkaji sejumlah iklan komersial media cetak dari sudut komposisi 

struktur gramatikal dan leksikal, makna, pesan, serta ideologi. Da la m 

menganalisis permasalahannya, Mulyawan menggunakan  teori struktur wacana 

van Dijk (1985) dan teori Hipersemiotika Piliang (2003). Hasil   penelitiannya   

menyimpulkan bahwa untuk dapat mengungkap makna dan pesan iklan yang  

ditunjukkan oleh unsur nonverbal diperlukan pendekatan semiotik, sedangkan   

untuk permasalahan makna dan pesan  yang bersifat di luar realitas diperlukan 

pendekatan khusus yaitu pendekatan hipersemiotika. Hasil kajian Mulyawan  
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(2005)  menunjukkan  bahwa makna  dan  pesan  yang  ditimbulkan  oleh unsur 

nonverbal mampu menjadikan sebuah iklan untuk dapat tampil lebih persuasif, 

menarik, dan mudah diingat oleh konsumen. 

Jika dilihat dari analisis struktur mikro, penelitian ini memiliki kesamaan 

dengan penelitian  yang dilakukan oleh Mulyawan (2005), namun pada tataran 

analisis makro, teori yang digunakan  berbeda. Kelebihan penelitian  ini adalah 

diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai 

pengungkap an makna pada suatu iklan karena pada penelitian ini pengungkapan 

makna dilakukan  dengan menggunakan  model analisis  berlapis  yakni  analis is 

makna pada tingkat denotasi dan dilanjutkan dengan analisis makna pada tingkat 

konotasinya. 

Sumbo  (2006) dalam  artikelnya  yang  berjudul  “Semiotika  Iklan  Sosial” 

mengulas  aplikasi  teori  semiotika  dalam  menganalisis   iklan  sosial  seperti 

iklan layanan masyarakat. Dalam artikel itu dibahas cara menganalisis iklan sosial 

dengan memanfaatkan    tanda   verbal   dan   nonverbal    yang   terdapat   pada 

iklan   layanan masyarakat. Dalam artikel tersebut terdapat beberapa contoh iklan 

layanan masyarakat yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan semiotika 

yang berfokus pada pesan yang disampaikan oleh tanda verbal dan nonverba l. 

Sumbo menarik simpulan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tanda verbal 

dan nonverbal dan keduanya saling melengkapi. Parodi dan personifikasi  yang 

merupakan  idiom estetik tanda nonverbal menjadi kuat keberadaannya sebagai 

visualisasi dari tanda verbal. 
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Penelitian  itu cukup  relevan  dengan  penelitian  ini, di samping memilik i 

objek penelitian  yang sama, yaitu sama-sama menggunakan media iklan sosial 

(ILM), penelitian ini juga memanfaatkan tanda verbal dan nonverbal yang terdapat 

pada ILM pada proses pengungkapan maknanya. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh  Sumbo,  terlihat  bahwa  Sumbo  hanya  mengkaji  unsur  makro  dari  iklan 

tersebut dan sama sekali tidak menyentuh unsur linguistik dalam mengkaji struktur 

mikro. Hal itulah yang membuat penelitian ini diharapkan mampu menyediakan 

informasi  yang  lebih  jika dibandingkan   dengan   penelitian   yang   dilakukan 

oleh   Sumbo. Penelitian   ini menganalisis unsur mikro yang melibatkan aspek- 

aspek linguistik, baik secara gramatikal  maupun  leksikal,  serta  unsur  makro 

pada  iklan  yang  menjadi  objek penelitian. 

Artikel oleh Sumbo dapat memberi kontribusi terhadap penelitian ini, 

khususnya mengenai metode semiotika dalam menganalisis iklan layanan 

masyarakat, walaupun Sumbo hanya memfokuskan analisis pada pesan yang 

terkandung pada tanda verbal dan nonverbal dalam iklan tersebut. 

 

1.2 Fokus Masalah 

 
Mengingat cakupan dan lingkup masalah dalam penelitian ini sangat luas, 

maka perlu diadakan fokus masalah sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Selain itu juga karena terbatasnya kemampuan, tenaga, dan waktu, maka penelit i 

memfokuskan penelitian pada kajian semiologi iklan layanan kesehatan masyarakat 

berdasarkan teori Barthes dengan pokok permasalahan makna denotatif, makna 

konotatif, dan mitos. Roland Barthes adalah penerus pemikiran Sausurre. Sausurre 
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tertarik pada cara pemikiran kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-

bentuk kalimat menentukan makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa 

kalimat yang sama bisa menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang 

berbeda situasinya. 

Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan 

interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. 

Gagasan Barthes ini dikenal dengan “ order of signification”, mencakup denotasi 

(makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari 

pengalaman kultural dan personal). Lebih jelasnya konsep semiotika Roland 

Barthes adalah bahwa tanda denotatif terdiri atas penanda dan pertanda. Akan 

tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif. Jadi, 

dalam  konsep  Roland Barthes,  tanda konotatif  tidak  sekedar memiliki  makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian  tanda denotatif yang melandas i 

keberadaannya. Dalam semiologi Barthes, denotasi merupakan sistem signifikas i 

tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. 

Berdasarkan fokus masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana makna denotasi, makna 

konotasi, dan makna mitos yang terdapat dalam iklan layanan kesehatan 

masyarakat berdasarkan semiologi Roland Barthes. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 
Suatu penelitian tentunya bertujuan untuk mencari suatu jawaban dari 

permasalahan yang bersifat sistematis. Hal yang sama juga terjadi pada penelit ian 

ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat dua tujuan pada penelit ian 

ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 
Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat semiologi 

Barthes sebagai alat analisis tanda pada iklan layanan kesehatan masyarakat, 

khususnya iklan anti narkoba dan HIV/AIDS. Selain itu juga bertujuan untuk 

memberi gambaran kepada masyarakat luas mengenai penggunaan bahasa dalam 

Iklan Layanan Kesehatan Masyarakat (ILKM) khususnya tentang anti narkoba dan 

HIV/AIDS yang isinya tentang ajakan kepada masyarakat untuk melakukan 

perubahan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  peneliti  paparkan,  maka  

tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut. (a) mendeskripsikan makna 

denotasi menurut semiologi Barthes dalam iklan layanan kesehatan masyarakat 

khususnya iklan anti narkoba dan HIV/AIDS, (b) mendeskripsikan makna konotasi 

menurut semiologi Barthes dalam iklan layanan kesehatan masyarakat khususnya 

iklan anti narkoba dan HIV/AIDS, dan (c) mendeskripsikan mitos menurut 

semiologi Barthes dalam iklan layanan kesehatan masyarakat khususnya iklan anti 

narkoba dan HIV/AIDS. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 
 Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memiliki manfaat dari 

permasalahan yang bersifat sistematis. Hal yang sama juga terjadi pada penelit ian 

ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat dua manfaat pada 

penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 
Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori semiologi Barthes sebagai 

salah satu pisau analisis dalam mengkaji tanda yang terdapat dalam iklan 

layanan kesehatan masyarakat khususnya iklan anti narkoba dan HIV/AIDS. 

b. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkaya   kajian  tentang  bahasa 

Indonesia, khususnya yang membahas mengenai tanda yang digunakan dalam 

iklan layanan kesehatan masyarakat. 

c. Referensi yang ada dalam penelitian ini akan memberikan pengertian dan 

pemahaman mengenai semiologi Barthes. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 
Manfaat praktis dari penelitian ini matra lain sebagai berikut. 

 
a. Menerapkan teori semiologi Barthes sebagai salah satu pisau analisis dalam 

mengkaji tanda-tanda yang terdapat dalam iklan khususnya iklan layanan 

masyarakat anti narkoba dan HIV/AIDS. 

b. Memberikan  semangat  bagi  perkembangan  periklanan,  khususnya  iklan 

layanan kesehatan masyarakat anti narkoba dan HIV/AIDS. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan perbandingan bagi 
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penelitian selanjutnya mengenai semiologi yang dipresentasikan dalam bahasa 

iklan khususnya dalam iklan layanan kesehatan masyarakat anti narkoba dan 

HIV/AIDS. 

 

1.5 Definisi Operasional 

 
Untuk memberikan batasan pengertian istilah- istilah kunci yang dipakai 

dalam penelitian ini, maka beberapa hal yang sehubungan dengan penelitian ini 

dapat peneliti jelaskan sebagai berikut. 

a. Semiologi adalah ilmu yang memusatkan hubungan dua istilah penanda dan 

petanda ( Barthes: 158). Hubungan ini berkaitan dengan objek-objek dari 

kategori yang berlainan. Jadi, semiologi adalah istilah bagi ilmu yang 

mempelajari mengenai tanda-tanda. 

b. Roland   Barthes   adalah   seorang   filsuf   berkebangsaan   Perancis   yang 

mengembangkan teori Ferdinand de Saussure mengenai tanda. Bahkan 

pemikiran    Barthes    justru    melampaui    Saussure    terutama    ketika    ia 

menggambarkan makna ideologis dari bahasa yang di ketengahkan sebagai 

mitos (Martha: 2009). Jadi, Roland    Barthes adalah seorang yang 

mengembangkan teori Ferdinand de Saussure mengenai tanda. 

c. Semiologi Barthes merupakan pengembangan dari semiologi strukturalisme 

Saussure yang mengusung konsep signifikasi dua tahap (Two order 

signification). 

d. Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat 

media kepada masyarakat, Kasali (2007: 11). Jadi, iklan merupakan salah satu 
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media komunikasi yang sangat efektif untuk digunakan sebagai alat 

penghubung. 

e. Iklan layanan masyarakat adalah alat untuk menyampaikan pesan sosial kepada 

masyarakat yang pada umumnya berisi pesan tentang kesadaran nasional dan 

lingkungan (Sumbo: 2007). Iklan layanan kesehatan masyarakat adalah iklan 

yang sifatnya tidak untuk mencari keuntungan semata. Iklan layanan masyarakat 

juga dimanfaatkan untuk memperbaiki masalah-masalah yang menyangkut 

kebiasaan masyarakat atau perubahan nilai yang dikeluarkan oleh organisasi 

ataupun instansi. 

f. Iklan layanan kesehatan masyarakat narkoba dan hiv/aids adalah termasuk iklan 

layanan masyarakat yang bersifat non komersial. 

g. Makna denotatif adalah pemaknaan yang secara umum diterima dalam konvensi 

dasar sebuah masyarakat (Hoed, 2011: 84-85). Jadi, makna denotatif adalah 

makna yang merujuk pada apa yang diyakini oleh akal Sea adu orang banyak. 

h. Makna Konotatif adalah makna yang memiliki keterbukaan makna yang 

menghasilkan makna lapis kedua yang bersifat implisit atau tersembunyi, 

(Piliang, 2004: 194). Makna konotasi adalah isilah yang digunakan Barthes untuk 

menunjukkan signifikasi tahap kedua dari segi bentuk.  

i. Mitos adalah sistem komunikasi untuk menyampaikan pesan yang diperoleh dari 

hasil signifikasi dua tahap yang menunjukkan segi isi. 

 




