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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan media massa, baik elektronik maupun cetak mengalami 

pertumbuhan luar biasa. Indikasinya, bisa dilihat dari pertumbuhan jumlah media 

massa yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ragam jenis media 

massa yang segmentatif juga ikut memperkuat asumsi bahwa media massa sedang 

mengalami nasib baik di negeri ini. Industri media massa pun ikut terdongkrak 

dan memunculkan konglomerasi media yang menguasai berbagai rumpun media 

massa.(Wazis,2012:1) 

Pada saat mulai diciptakannya, Televisi sangat popular di masyarakat 

karena memberikan banyak informasi dalam bentuk gambar, tulisan, dan audio.Di 

Indonesia sendiri Televisi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap individu maupun 

keluarga dalam kehidupannya sehari – hari.Banyak masyarakat yang mencari 

hiburan, informasi dan sesuatu yang ingin dilihatnya melalui Televisi. 

Televisi adalah salah satu media massa yang saat ini paling popular ditengah 

masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dibandingkan media massa 

lainnya karena mampu memberikan gambar gerak dan audio. Televisi telah lama 

menjadi bagian hidup yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari bagi individu, 
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keluarga, dan masyarakat.Secara perlahan namun pasti, Televisi mulai bergeser 

pranan keluarga dan masyarakat, terutama dalam membidik anak. Televisi pun 

mampu memberi definisi agama dan spiritual kepada khalayak 

(Syahputra,2007:24). 

Saat menonton TV kita pasti akan melihat berbagai tayangan iklan, baik 

iklan layanan masyarakat, iklan komersil, iklan politik, dan jasa. Dalam iklan 

politik terdapat kata – kata politik (simbol politik).Iklan politik digunakan untuk 

menyampaikan pesan – pesan politik.Setiap pesan dan informasi yang berkaitan 

dengan politik merupakan pesan politik dalam komunikasi politik. Salah satunya 

seperti iklan politik partai PDIP dalam penelitian ini yang menampilkan gambar 

(visual) dan suara/ narasi (audio) yang dipadukan dalam satu bentuk iklan 

politik, yang didalamnya terkandung sebuah pesan – pesan yang telah diciptakan 

oleh tim sukses dari partai PDIP untuk mendapatkan citra positif dari para 

penontonnya khususnya kaum ibu yang sangat kental dalam adegan – adegan di 

dalam iklan ini. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebuah partai politik 

di Indonesia. Lahirnya PDIP dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. 

Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri dikancah 

perpolitikan Nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati terrcatat 

sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi 1 DPR, 

namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal diseluruh Indonesia. 
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Selain itu di tahun 2014 yang dimana telah diadakan pemilu legislative mulai 

dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, PDIP adalah partai yang mendapat 

suara terbanyak, seperti yang telah ditetapkan oleh KPU yakni,  PDI Perjuangan 

memperoleh suara paling tinggi dengan 23.681.471 suara atau 18,95 persen. 

Partai kedua yang memperoleh suara tertinggi adalah Partai Golkar dengan 

18.432.312 suara atau 14,75 persen. Sedangkan Gerindra memperoleh 

14.760.371 suara atau 11,81 persen dan Partai Demokrat meraih 12.728.913 

suara atau 10,19 persen (Ramadhan,2014). 

 Fenomana ini tak lepas dari sosok Megawati Soekarno Putri sebagai 

pemimpin umum di Partai ini.Sosok ibu yang diperankan oleh Megawati sangat 

khas dan tercermin dari salah satu iklan yang pernah ditampilkan di Televisi 

Swasta Nasional salah satunya versi “Nasehat Ibu”.Iklan ini di tayangkan pada 

saat menjelang ‘Hari Ibu’ yaitu pada tanggal 22 Desember 2013. Pesan – pesan 

dalam iklan tersebut sangat kental akan nasehat seorang ibu kepada anaknya 

yang menginginkan anaknya hidup lebih baik. 

Banyaknya Calon Legislatif (Caleg) termasuk Caleg perempuan mewakili 

Partai Politik (Parpol) nya masing-masing dengan kampanye-kampanye yang 

‘memikat’ akhir-akhir ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita selama 

lima tahun sekali. Hal ini tidak lepas dari  pandangan bahwa perempuan harus 

berkiprah dan berperan aktif di segala bidang, sama dengan laki-laki tanpa 
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pengecualian, termasuk dalam bidang politik. Pemerintah juga sudah 

mengeluarkan peraturan baru yang dimana wanita harus terlibat sedikitnya 30 

persen di DPR, hal ini diharapkan mampu mengatasi masalah – masalah 

perempuan (Hafidz,2014). 

Iklan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih disukai dibanding iklan 

yang petinggi partainya berkecimpung di dunia media massa, seperti Golkar, 

Hanura, dan Nasional Demokrat. Presentase masyarakat yang menyukai iklan 

PDI Perjuangan sebesar 76,8 persen, sedangkan Golkar hanya 71,5 persen, 

Hanura 71,8 persen, dan Nasdem 65,6 persen. Setelah PDIP, iklan partai yang 

juga disukai adalah iklan Prabowo dan Gerindra dengan 76,3 persen 

(Rosarians,2014). 

Partai PDIP adalah salah satu partai besar yang sangat di kenal di Indonesia, 

ini terlihat dari banyaknya iklan – iklan yang telah dimunculkan di TV, baik saat 

mendekati pemilu maupun tidak.Iklan – iklan politik yang telah diciptakan oleh 

PDIP memiliki banyak versi seperti versi berteman, versi nasi tumpeng, versi 

mufakat, versi ramah, dan versi Nasehat ibu. Dari beberapa versi yang telah 

disebutkan tadi, setiap iklan memiliki pesan tersendiri yang telah diciptakan oleh 

tim sukses dari Partai PDIP. 

Politik di Indonesia sering dikait – kaitkan dengan moment hari besar atau 

sebuah hari peringatan lainya. Salah satu contohnya iklan PDIP  versi ‘Nasehat 
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Ibu’. Iklan ini mengangkat cerita tentang seorang ibu yang selalu memberikan 

nasehat, harapan, dan pesan – pesan moral kepada anak – anaknya.Dalam 

kehidupan sehari – hari bimbingan dan nasehat seorang ibu sangat menentukan 

watak, sifat, dan karakter seorang anak yang dibesarkannya.Setiap ibu memiliki 

caranya mereka masing – masing untuk menasehati anak – anaknya.Hal ini juga 

berkaitan dengan sisi sosial dan faktor lingkunganya.Nasehat ibu hebat pada 

iklan PDIP versi Nasehat Ibu sangatlah terlihat bahwa ibu adalah sosok yang 

sangat penting dalam kehidupan anaknya. 

Iklan ini menampilkan seoarang ibu yang memberikan nasehat kepada anak – 

anaknya melalui cara mereka masing – masing, dalam menyampaikan suatu 

pesan nasehat kepada anaknya melalui bahasa yang berbeda – beda dalam setiap 

daerah. 

Alasan peneliti mengangkat judul ini karena di Indonesia peranan seorang 

wanita dalam kesehari-hari kerap dipandang sebelah mata baik dalam urusan 

berpolitik maupun dalam urusan karir. Sebenarnya laki-laki maupun perempuan 

memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam memilih dan menentukan karir 

yang diinginkan, meskipun tidak terlepas dari urusan rumah tangga yang sibuk 

dalam urusan dapur. Hal seperti ini telah ditunjukan oleh Megawati sendiri yang 

kedudukan sangat dihormati didalam partai PDIP selaku ketua umum 

partai.Selain bertugas mengurus partai dalam membuat kebijakan dan 

mengambil keputusan, Megawati juga berpean sebagai seorang ibu yang 
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tentunya tidak lepas dari masalah keluarga seperti menasehati anak-anaknya dan 

berperan sebagai seorang istri dari suaminya.Dan bila dikaitkan dengan iklan ini, 

sosok Megawati sangat ditonjolkan didalam iklan ini terlihat dari semua scene 

yang ditampilkan sosok seorang ibu diposisikan selalu menasehati anaknya dan 

kehadiranya sangat berpengaruh pada pola pikir seorang anak-anaknya dalam 

memahami norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat. 

Penelitian-penelitian sebuah iklan politik memang sudah kerap ditemukan 

seperti iklan-iklan politik yang selalu mengedepankan masalah citra 

dibandingkan dengan isu yang sebenarnya.Namun yang menjadi keunikan 

didalam penelitian iklan politik ini adalah, iklan ini mengangkat masalah-

masalah genre, peran penting seorang ibu, dan mengangkat hampir seluruh 

budaya yang ada di Indonesia yang dirangkum didalam satu iklan.  

Dari latar belakang diatas sudah dijelaskan bagaimana ibu didalam sebuah 

Iklan Politik, hal ini dianggap cukup kuat untuk menarik simpati dari masyarakat 

khususnya ibu – ibu yang dikenal kurang tertarik dengan hal - hal yang berbau 

politik melalui iklan PDIP yang telah dirancang oleh tim sukses dari Partai PDIP. 

Maka peneliti mengangkat hal tersebut kedalam sebuah Skripsi dengan judul 

REPRESENTASI SEORANG IBU DALAM IKLAN POLITIK (Analisis 

Semiotik pada Iklan PDIP di Televisi Versi ‘Nasehat Ibu’). Peneliti ingin 

mengetahui isi pesan yang terkandung dalam sebuah iklan politik, baik yang 

berupa kata – kata maupun symbol – symbol yang terkandung didalamnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka terdapat perumusan 

masalah penelitian yaitu “Bagaimana makna representasi seorang ibu dalam 

iklan politik PDIP di televisi versi ‘Nasehat Ibu’? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membongkar makna 

representasi seorang ibu dalam iklan politik PDIP di televisi versi ‘Nasehat 

Ibu’. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur-literatur 

tentang kajian semiotik, khususnya semiotik dalam iklan yang 

menggunakan analisis model Roland Barthes. Selain itu, penelitian ini 

mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil peneliti diharapkan  mampu memberikan deskripsi dalam 

membaca makna yang terkandung dalam sebuah iklan melalui 

semiotika.Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan 

tentang iklan – iklan  politik di televisi,  khususnya iklan PDIP versi 

‘Nasehat Ibu’. 


