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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan manusia. 

Dalam setiap segi kehidupan selalu melakukan komunikasi, mulai dari unit 

terkecil seperti dalam keluarga, sampai pada unit yang lebih besar seperti di 

sekolah, kantor, jalan raya, dan dimana saja. Menurut Cronkhite (1976) dalam 

Liliweri (2011:35), komunikasi manusia terjadi karena ketika manusia 

merespons simbol tertentu. Sedangkan menurut Berelson & Steiner (1964) 

dalam Liliweri (2011:34), komunikasi merupakan transmisi sosial, ide, emosi, 

keterampilan, dan lain-lain melalui simbol-simbol, kata-kata, gambar, fitur, 

dan grafik. William I. Gorden (Gorden, hlm. 28) dalam Mulyana (2005:69), 

mendefinisikan komunikasi sebagai suatu transaksi dinamis yang melibatkan 

gagasan dan perasaan. Dari berbagai definisi tersebut bisa dipahami bahwa 

komunikasi merupakan proses penyampaian pesan agar bisa diterima oleh 

penerima pesan.  

Komunikasi dalam kehidupan bisa dilakukan antara perorangan, 

perorangan dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. 

Komunikasi dilakukan dengan tujuan agar pesan yang disampaikan oleh 

komunikator bisa diterima dan mendapat respon sesuai dengan yang 

diinginkan komunikator. Respon yang dilakukan oleh komunikan bisa saja 

tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator, karena adanya 

hambatan dalam komunikasi.  
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Begitu juga dengan media massa, yang merupakan media untuk 

menyampaikan komunikasi massa. Komunikasi massa menurut Josep A. 

Devito dalam Nurudin (2007:12) merupakan komunikasi yang ditujukan 

kepada massa, kepada khalayak banyak, yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar yang audio dan atau visual. Nabeel Jurdi (1983) dalam Nurudin 

(2007:10) mengatakan bahwa “in mass communication, there is no face-to-

face contact”, yang bisa diartikan sebagai “dalam komunikasi massa, tidak ada 

tatap muka secara langsung antar penerima pesan”. Media yang digunakan 

dalam komunikasi massa meliputi media cetak ( surat kabar, tabloid, majalah 

), media elektronik ( radio dan televisi ), buku, film, dan media yang saat ini 

sudah mulai banyak digunakan banyak orang, yaitu internet.  

Berbicara mengenai media massa dengan berbagai jenisnya, ada salah satu 

media massa yang sudah dimiliki dan masih tetap digunakan oleh banyak 

orang, yaitu televisi. Saat ini, hampir di setiap rumah pasti memiliki satu buah 

televisi, bahkan mungkin lebih. Televisi menawarkan berbagai macam 

program acara yang ditujukan kepada berbagai kalangan dan berbagai umur. 

Mulai dari acara musik, acara anak-anak, game show, talk show, sinetron, 

ataupun reality show. Berbagai macam program acara itu dikemas sedemikian 

rupa dan semenarik mungkin untuk menarik perhatian pemirsa. Di sela-sela 

berlangsungnya program acara, terdapat iklan yang bermacam-macam pula. 

Keberadaan iklan juga ikut mendukung kelangsungan hidup televisi. 

Kebudayaan juga ikut berperan dalam sebuah karya audio visual, demikian 

pula dalam iklan. Keberadaan perempuan dalam iklan merupakan hal yang 

menarik untuk dikaji. Keberadaan perempuan dalam media massa merupakan 
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suatu hal yang sudah tidak asing lagi. Mulai dari media cetak maupun 

elektronik saat ini banyak yang melibatkan perempuan sebagai bahan yang 

disajikan. Bahkan saat ini sudah bermunculan rubrik maupun majalah ataupun 

tayangan televisi yang dikhususkan bagi perempuan. Memang dalam media 

massa yang mengkhususkan diri untuk membahas hal-hal mengenai 

perempuan, perempuan digambarkan dengan gambaran yang sesuai dan yang 

diinginkan kaum perempuan. Misalnya perempuan yang mandiri, bebas, dan 

mampu berkarya. Tetapi, di banyak media massa yang lain, perempuan masih 

digambarkan sebagai kaum yang lemah, selalu tunduk pada laki-laki, 

didominasi laki-laki, dan tidak berdaya. Kegiatan perempuan banyak yang 

digambarkan selalu berada dalam urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki 

yang lebih menonjol di luar rumah atau di ruang publik. Bisa dikatakan laki-

laki adalah yang nomor satu dan perempuan sebagai pengikut laki-laki.  

Masalah bagaimana perempuan digambarkan dalam iklan, akan mengarah 

pada sesuatu yang disebut gender. Gender merupakan hal yang berbeda 

dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan suatu yang mengarah pada 

sebutan laki-laki atau perempuan, yang ditandai dengan ciri-ciri biologis. 

Sedangkan gender, dalam Hartley (2010:95-96) dijelaskan bahwa gender 

merupakan sesuatu yang membedakan perempuan dan laki-laki atas dasar 

asumsi-asumsi perilaku, nilai, sikap dan kepercayaan. Gender merupakan hal 

yang berdasarkan ideologi, dan pembedaan gender merupakan pembedaan 

secara kultural.  

Hal-hal yang menyangkut masalah gender ini, akan berkaitan dengan suatu 

hal yang disebut patriarki. Menurut Bhasin (1996:1) “patriarki secara harfiah 
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berarti kekuasaan bapak atau patriarkh ( patriarch )”. Saat ini, istilah patriarki 

digunakan untuk menyebut bagaimana laki-laki berkuasa terhadap perempuan, 

atau bisa disebut laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. 

Ada pula pendapat lain tentang patriarki, yaitu „suatu sistem dari struktur dan 

praktik-praktik sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan 

mengisap perempuan‟ (Bhasin,1996:4;Sylvia Walby,Theorising Patriarchy). 

Dari pendapat yang dikemukakan Sylvia Walby tersebut, bisa dilihat bahwa 

patriarki sama halnya dengan gender, merupakan suatu sistem, bukan 

berdasarkan keadaan biologis.  

Menurut Bhasin (1996:10) ada banyak lembaga yang menunjukkan sistem 

patriarkis di dalamnya. Lembaga itu adalah keluarga, agama, sistem hukum, 

sistem ekonomi dan lembaga ekonomi, sistem-sistem dan lembaga politik, 

serta lembaga-lembaga pendidikan dan sistem pengetahuan. Banyak sekali 

lembaga yang dikendalikan dan dikuasai oleh laki-laki. Seiring dengan 

perkembangan waktu, perempuan sudah mulai mendapat kesempatan untuk 

menunjukkan dirinya, dengan adanya wanita karir misalnya, wanita yang 

bekerja. Meskipun tetap, hal itu dikendalikan dan dikuasai laki-laki.  

Dari lembaga-lembaga yang menunjukkan sistem patriarkis, salah satunya 

adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan lembaga terkecil dan yang 

mengajarkan sesuatu pertama kali kepada anak sebelum anak itu mengenal 

pendidikan di sekolah. Keluarga sangat mempengaruhi anak dalam hal cara 

pandang, cara berpikir, ataupun perbuatan anak.  

Iklan merupakan media yang digunakan oleh produsen untuk memasarkan 

produknya. Melalui iklan, diharapkan bisa memperkenalkan suatu produk dan 
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juga meningkatkan penjualan produk itu. Dalam iklan itu biasanya juga 

menggunakan budaya-budaya pada suatu masyarakat agar mudah diterima 

oleh target sasaran dari iklan itu. Pada iklan “Nissin Wafer versi bercanda 

renyah – Iskandar” dan iklan “Oreo versi bersama” ini menunjukkan 

keberadaan peran seorang ibu yang sangat berperan dalam urusan di rumah, 

urusan rumah tangga. Ibu-ibu dalam iklan ini digambarkan yang mengajari 

anak, ibu yang mengurus kehidupan di dalam rumah, dan penggambaran 

sosok ayah yang sibuk. Iklan “Nissin wafer versi bercanda renyah – Iskandar” 

dan iklan “Oreo versi bersama” ini dipilih karena keduanya termasuk ke dalam 

Top Brand Award. Iklan Nissin wafer masuk ke dalam kategori makanan & 

minuman – wafer peringkat ke dua pada Top Brand Index 2014 fase 1, dan 

peringkat ke tiga dalam Top Brand Index 2015 fase 1. Iklan Oreo versi 

bersama adalah peringkat pertama dalam kategori makanan & minuman – 

biskuit sandwich pada Top Brand Index 2014 fase 2.  

Peneliti memilih iklan “Nissin wafer versi bercanda renyah – Iskandar” 

dan iklan “Oreo versi bersama” ini, karena kedua merek biskuit ini adalah 

merek biskuit yang terkenal, dibuktikan dengan masuknya Nissin wafer dan 

Oreo dalam Top Brand Award, dimana Top Brand Award merupakan 

penghargaan yang diberikan kepada merek-merek terbaik pilihan pemirsa, 

yang hasilnya didapat melalui riset terhadap konsumen Indonesia 

(http://www.topbrand-award.com/faq). Dan mengapa yang menjadi pilihan 

peneliti adalah produk biskuit, bukan produk kecantikan ataupun yang lain, 

karena peneliti ingin melihat apakah ada rerpresentasi budaya patriarki dalam 
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keluarga yang ditunjukkan dalam kedua iklan ini. Karena keluarga merupakan 

suatu unit paling kecil yang mengajarkan nilai-nilai kepada anak.  

Salah satu shot dalam iklan Nissin wafer versi bercanda renyah – Iskandar 

yang menunjukkan adanya budaya patriarki yang ditampilkan dalam iklan 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Pada salah satu shot tersebut digambarkan anak yang sedang belajar 

bersama orang tuanya. Ayah duduk bersila sambil membaca koran, sementara 

ibu mengajari anaknya. Pada shot itu digambarkan bahwa ibu yang bertugas 

mengajari anak, ayah lebih terlihat membaca koran yang menandakan 

hubungannya dengan dunia luar. Tanda-tanda yang ada dalam iklan Nissin 

Wafer versi bercanda renyah – Iskandar dan iklan Oreo versi bersama akan 

diteliti lebih lanjut oleh peneliti.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti di 

atas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

bagaimana representasi budaya patriarki dalam iklan televisi di Indonesia, 

yaitu pada iklan Nissin Wafer versi bercanda renyah-Iskandar dan iklan Oreo 

versi bersama? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui representasi budaya patriarki dalam iklan televisi 

di Indonesia, yaitu pada iklan Nissin Wafer versi bercanda renyah - Iskandar 

dan iklan Oreo versi bersama 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi tentang bagaimana 

budaya patriarki yang direpresentasikan dalam iklan televisi Indonesia 

dan tentang kajian semiotik, juga dapat digunakan sebagai referensi 

bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan untuk 

masyarakat yang menyaksikan iklan untuk tidak menerima pesan 

dalam iklan dengan begitu gampang dan akhirnya semakin 

melestarikan budaya patriarki. 

 


