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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini komunikasi menjadi kebutuhan yang hakiki bagi umat manusia, 

dikatakan kebutuhan yang hakiki karena dalam kehidupan manusia komunikasi 

menjadi alat yang membantu dalam segala kegiatan yang ada. Perkembangan 

teknologi yang sangat cepat pada teknologi komunikasi telah membawa sebuah 

implikasi perubahan sosial pada masyarakat. Kini media massa sebagai sarana 

komunikasi telah menjadi hal dominan dalam kehidupan sosial masyarakat, media 

massa mampu menembus batas ruang dan waktu untuk memberi kebutuhan akan 

informasi bagi masyarakat global. Kekuatan media massa telah menjadi sumber 

informasi, hiburan dan mata untuk melihat realitas dunia. 

Dalam dunia yang mengglobal ini, media massa telah menjadi alat 

perpanjangan alat indra. Melalui media massa, dapat diperoleh informasi tentang 

orang, benda atau tempat yang tidak dialami secara langsung. Dunia telalu luas 

untuk diarungi dan dimasuki secara personal maka media massa hadir untuk 

menyampaikan informasi tentang lingkungan sosial dan politik, televisi telah 

menjadi jendela kecil untuk melihat berbagai peristiwa dunia. 

Perkembangan arus informasi dan teknologi media massa merupakan 

salah satu bentuk penyampaian pesan informasi pada saat ini. Media massa 

menjadi peranan yang sangat penting bagi masyarakat luas, karena kehidupan 

masyarakat pada saat ini tidak bisa lepas dari media komunikasi massa yang 

memiliki peran yang besar dalam membentuk pola pikir dan hubungan sosial di 
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masyarakat, memberi ilustrasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang 

dikonstruksikan melalui berita dan hiburan.  

Maka televisi menjadi alat yang paling diandalkan sebagai media 

penyampaian pesan kepada khalayak. Daya tarik utama televisi adalah mampu 

menayangkan suatu tayangan visual dengan kualitas gambar yang bagus dan juga 

sound yang enak di dengar, audience diharapkan mampu menerima isi acara 

tayangan televisi tanpa berimajinasi terlebih dahulu, sehingga dalam waktu 

singkat audience kemungkinan dapat terpengaruh oleh tayangan acara di televisi. 

Pertumbuhan teknologi dunia pertelevisian yang semakin dinamis, dan 

masyarakatnya yang sudah moderen, cerdas, dan kritis semakin mendukung dunia 

periklanan untuk mampu membuat iklan yang menarik dan diharapkan dapat 

diterima oleh masyarakat. 

Keunggulan media komunikasi elektronik seperti televisi ini memang 

merupakan suatu interaksi komunikasi yang sungguh menakjubkan bagi manusia 

dengan kemampuannya menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang 

bersamaan dan mampu mendorong khalayaknya untuk memperoleh informasi dan 

melakukan interaksi secara langsung. Daya tarik utama televisi selain pada unsur 

kata-kata, musik, dan sound effect juga unsur visual berupa gambar yang hidup, 

sehingga akan timbul kesan mendalam pada benak khalayak. Dengan tampilan 

fisik yang memukau, televisi memiliki kekuatan yang mampu menstimulus 

khalayak yang juga dapat merubah sikap dan perilaku secara voluntary dengan 

kata lain bahwa kekuatan yang dimiliki televisi sebagai alat dengan sistem yang 

besar, mampu menciptakan daya rangsang yang sangat tinggi dalam 

mempengaruhi sikap, tingkah laku dan pola pikir khalayaknya, yang pada 
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akhirnya menyebabkan banyaknya perubahan dalam masyarakat, peluang tersebut 

tentu menjadi primadona iklan dalam mempresentasikan bagaimana sebuah 

realitas sosial diangkat kedunia hyper realitas. Para kalangan pengusaha menilai 

bahwa dengan iklan merupakan cara paling tepat dalam memasarkan hasil 

produksi perusahaan terutama dengan beriklan di televisi, kemungkinan di tonton 

masyarakat lebih besar dan lebih tepat sasaran.  

Komunikasi atau pesan yang disampaikan oleh iklan hanya berjalan satu 

arah yakni dari komunikator kepada komunikan (audience), akan tetapi sekarang 

komunikasi tersebut sudah mampu berjalan dua arah atau aktif. Iklan pada 

dasarnya adalah bagian dari media komunikasi massa, mempunyai kekuatan dan 

kemampuan untuk menjangkau banyak segmen sosial. Akhir-akhir ini iklan sering 

dijadikan media untuk menyampaikan maksud atau pesan tertentu. Mulai dari 

pesan politik sampai pesan sosial, sehingga sebuah iklan harus mampu 

mengkomunikasikan isi pesan dengan sangat baik. 

Iklan televisi telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, kehadirannya 

bahkan telah menjelma menjadi kekuatan baru yang mampu menyulap khalayak 

yang secara ikhlas melakukan apa yang diinginkan dalam tayangan televisi. 

keanekaragaman macam demonstrasi produk-produk yang dipertontonkan 

benar-benar telah menjadi sindrom gaya hidup masyarakat kita. Iklan sebagai 

salah satu perwujudan kebudayaan massa tidak hanya bertujuan menawarkan dan 

mempengaruhi calon konsumen untuk membeli barang atau jasa, tetapi juga turut 

mendedahkan nilai tertentu yang secara terpendam terdapat di dalamnya. Oleh 

karena itulah, iklan yang sehari-hari kita temukan di berbagai media massa cetak 

maupun elektronik dapat dikatakan bersifat simbolik. Artinya, iklan dapat menjadi 
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simbol sejauh imaji yang ditampilkannya membentuk dan merefleksikan nilai 

hakiki.  

Seiring dengan berkembangnya jaman, iklan yang tadinya hanya sebatas 

menginformasikan sebuah produk, karena kurang menarik minat audience, maka 

iklan-iklan sekarang dibuat dengan gaya yang menarik, yakni menginformasikan 

sebuah produk dengan alur cerita yang menarik didalam nya. Maka banyak sekali 

iklan saat ini yang dalam penyampaian produknya disampaikan dengan 

cerita-cerita pendek dan penuh pesan sosial. Pesan sosial di dalam sebuah iklan 

akan muncul ketika dalam sebuah masyarakat terjadi perilaku penyimpangan 

nilai-nilai sosial. Penyimpangan nila-nilai sosial saat ini sering kali terjadi dalam 

sebuah masyarakat, contoh nyata adalah pada 15 april 2013, kasus di kota Jember, 

seorang anak melaporkan orang tua kandungnya sendiri kepada polisi karena 

orang tua tersebut dituduh mencuri kayu di kebun milik anak nya sendiri. 

Kemudian belum lagi kasus korupsi yang merajalela di negeri ini. Menurut data 

Political and Economic Risk Consultancy ( PERC ), Indonesia memiliki Indeks 

persepsi korupsi 8,32 pada tahun 2009 dan 9,10 pada tahun 2010, serta 

menempatkannya sebagai Negara terkorup di Asia yang berada di bawah Vietnam 

dan Filipina. (www.republika.co.id). 

Maka banyak iklan pada saat ini yang mengemas iklan dengan penuh 

pesan sosial di dalamnya, salah satu nya yakni iklan rokok sampoerna hijau yang 

sering kali menggunakan alur cerita yang lucu dan dengan cerita yang 

berbeda-beda dan penuh pesan sosial. Selain itu ada iklan sabun life boy yang 

mengajarkan kebersihan lewat alur ceritanya, bahkan iklan sabun lux juga 

membuat iklan yang isinya adalah cerita pendek akan tetapi ceritanya terus 
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bersambung yang membuat audience menunggu kemunculan iklan lux yang 

terbaru. 

Agar iklan terlihat menarik sebuah iklan harus mampu 

mengkomunikasikan  dan menyampaikan isi pesan iklan dengan baik. Menurut 

Harold Lasswell (Mulyana, 2007:69) cara yang baik untuk menggambarkan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan – pertanyaan “ who says what in 

which channel to whom with what effect” atau siapa mengatakan apa, dengan 

saluran apa, kepada siapa dengan pengaruh bagaimana. Dari definisi tersebut, 

maka dapat diturunkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama 

lain, yaitu sumber (source) atau juga disebut sebagai pengirim, pesan (message), 

saluran (channel), penerima (receiver), dan effek, dan juga sering kali 

ditambahkan dengan unsur gangguan (noise), sehingga pada dasarnya komunikasi 

merupakan kegiatan untuk menyampaikan pesan dan informasi antara dua orang 

atau lebih untuk memperoleh suatu kesepakatan tertentu. Komunikasi terbagi 

beberapa objek berdasarkan sumber informasinya, salah satunya adalah 

komunikasi massa. Menurut Pool (Wiryanto,2000:3) mendefinisikan komunikasi 

massa sebagai komunikasi yang berlangsung dalam situasi interposed ( 

mengemukakan ) ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak 

langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui 

saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio,iklan, dan film. 

Iklan sebagai salah satu perwujudan kebudayaan massa tidak hanya 

bertujuan menawarkan dan mempengaruhi calon konsumen untuk membeli 

barang atau jasa, tetapi juga turut menbedahkan nilai tertentu yang secara 

terpendam terdapat di dalamnya. Oleh karena itulah, iklan yang sehari-hari kita 
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temukan di berbagai media massa cetak maupun elektronik dapat dikatakan 

bersifat simbolik. Artinya, iklan dapat menjadi simbol sejauh imaji yang 

ditampilkannya membentuk dan merefleksikan nilai hakiki. Pengiklan dan 

perusahaan periklanan berpandangan bahwa penggunaan sosok perempuan dalam 

ilustrasi iklan merupakan satu tuntutan estetika untuk memperebutkan perhatian 

konsumen.  

Dari penjelasan diatas peneliti pun tertarik dengan iklan yang di dalamnya 

terdapat pesan sosial. Peneliti tertarik dengan sebuah iklan yang baru-baru ini 

muncul dengan kemasan yang berbeda dalam penyampaiannya, yakni iklan M150 

yang baru dengan backsound yang berjudul Hero. Dalam iklan M150 yang 

sebelumnya iklan tersebut disampaikan dengan cerita yang identik dengan lelaki, 

kekuatan, pekerjaan keras yang menantang, dan juga otot, sehingga terkesan 

bahwa M150 itu minuman khusus lelaki yang berotot, pekerja keras, dan juga 

memiliki kekuatan. Sedang dalam iklan M150 versi “hero” ini diangkat sebuah 

cerita pendek yang menceritakan perilaku yang terjadi pada sebuah masyarakat. 

Iklan M150 versi “hero” juga sebagai cerminan dari masyarakat sekarang, dimana 

rasa kerja keras, kejujuran, dan kasih saying terhadap sesama sudah mulai 

memudar. 

Dalam iklan M150 yang baru atau versi Hero iklan yang di sampaikan 

terkemas lain dan jauh dari pria berotot atau bahkan pekerja keras. Iklan M150 

versi Hero ini menceritakan seorang laki-laki yang berusaha keras untuk mencari 

uang tanpa menghilangkan jiwa kejujuran dalam bekerja agar ia bisa merayakan 

ulang tahun ibunya yang menderita lumpuh. Demi memberi kejutan pada ibunya, 

laki-laki tersebut bahkan rela melakukan atraksi berbahaya dengan melompat 
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melewati beberapa mobil dengan motor buntut yang ia miliki agar mendapatkan 

uang yang akan digunakan membeli bunga untuk ibunya dan merayakan ulang 

tahun ibunya yang lumpuh, lelaki tersebut berhasil melakukannya, sehingga cerita 

yang tersampaikan cukup menyentuh hati audience. Setelah kemunculan iklan ini 

banyak blog-blog di dunia maya rame membicarakan iklan ini.  

Berdasarkan fenomena dan uraian tentang iklan diatas, peneliti 

mengambil judul penelitian, “PESAN SOSIAL DALAM IKLAN (ANALISIS ISI 

PESAN PADA IKLAN M150 VERSI HERO)“ . 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang peneliti yang diuraikan diatas maka yang menjadi 

permasalahan yakni seberapa besar frekuensi kemunculan pesan sosial dalam 

iklan M150 versi Hero? 

 

 
C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui frekuensi kemunculan pesan sosial dalam iklan M150 versi Hero 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini bisa memberikan manfaat: 

1. Manfaat Akademis 

a). Memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana ilmu sosial dan ilmu 

politik dengan spesifikasi ilmu komunikasi konsentrasi audio visual. 
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b).Dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pendalaman studi komunikasi, 

khususnya bagi peminat kajian komunikasi yang menekuni bidang audio 

visual, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian yang serupa di 

masa yang akan datang. 

2.  Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi para 

praktisi iklan demi menunjang kreatifitas dunia periklanan agar 

mempunyai konsep-konsep iklan yang lebih mempunyai nilai sosial yang 

positif, baik bagi kepentingan pengiklan maupun masyarakat. 

 
 
E. Tinjauan Pustaka 

E. 1. Pesan Sosial 
 

Secara umum, jenis pesan terbagi menjadi dua, yakni pesan verbal dan 

non-verbal. Symbol atau pesan verbal adalah semua jenis symbol yang 

menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai system 

kode verbal (Deddy Mulyana, 2007). Bahasa dapat didefinisikan sebagai 

seperangkat symbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol 

tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Jalaludin Rakhmat 

(1994), mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara fungsional, 

bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan 

gagasan. Ia menekankan dimiliki bersama, karena bahasa hanya dapat dipahami 

bila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk 

menggunakannya. Secara formal, bahasa diartikan sebagai semua kalimat yang 

terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tatabahasa. 
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Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang menggunakan 

pesan-pesan non verbal. Istilah non verbal biasanya digunakan untuk melukiskan 

semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis 

komunikasi non verbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun dalam 

kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling menjalin, saling melengkapi 

dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. 

Klasifikasi Pesan Non verbal: 

Jalaludin Rakhmat (1994) mengelompokkan pesan-pesan nonverbal 

sebagai berikut : 

a. Pesan Kinesik. Pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh 

yang berarti, terdiri dari tiga komponen utama: pesan fasial, pesan 

gestrul, dan pesan postural. 

- Pesan fasial menggunakan air muka untuk menggunakan 

makna tertentu. Berbagai penelitian menunjukan bahwa wajah 

dapat menyampaikan paling sedikit sepuluh kelompok makna: 

kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, 

kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. 

Leathers (1976) menyimpulkan penelitian-penelitian tentang 

wajah sebagai berikut: a. wajah mengkomunikasikan penilaian 

dengan ekspresi senang dan tak senang, yang menunjukan 

apakah komunikator memandang objek penelitiannya baik atau 

buruk. b. wajah mengkomunikasikan berminat atau tak 

berminat pada orang lain atau lingkungan, c. wajah 

mengkomunikasikan intensitas keterlibatan dalam 
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situasi-sistuasi. d. wajah mengkomunikasikan tingkat 

pengendalian individu terhadap pernyataan sendiri, dan wajah 

barangkali mengkomunikasikanadanya atau kurang pengertian. 

- Pesan gestural menunjukan gerakan sebagian anggota badan 

seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasikan berbagai 

makna. 

- Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota badan, 

makna yang dapat disampaikan adalah: a. Immediacy yaitu 

ungkapan kesukaan dan ketidak sukaan terhadap individu yang 

lain. Postur yang condong kearah yang diajak bicara 

menunjukkan kesukaan dan penilaian positif. b. power 

mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. 

Anda dapat membayangkan postur orang yang tinggi hati 

didepan anda, dan postur orang yang merendah. c. 

responsiveness, individu dapat bereaksi secara emosisonl pada 

lingkungan secara positif dan negative. Bila postur anda tidak 

berubah, anda mengungkpkan sikap yang tidak responsive. 

b. Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban 

kita dengan orang lain. 

c. Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, 

dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relative menetap, orang 

sering berperilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai 

dengan persepsinya tentang tubuhnya (body image). Erat kaitannya 
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dengan tubuh ialah upaya kita membentuk citra tubuh dengan 

pakaian, dan kosmetik. 

d. Pesan paralinguistic adalah pesan non verbal tang berhubungan 

dengan cara mengungkapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang 

sama dapat menyampaikan arti yang berbeda nila diucapkan secara 

berbeda. 

e. Pesan sentuhan dan bau-bauan 

Alat penerima sentuhan adalah kulit, yang mampu menerima dan 

membedakan emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. 

Sentuhan dengan emosi tertentu dapat mengkomunikasikan: kasih 

saying, takut, marah, bercanda, dan tanpa perhatian. 

Bau-bauan, terutama yang menyenangkan (wewangian) telah 

beranad-abad digunakan orang, juga untuk menyampaikan pesan, 

menandai wilayah mereka, mengidentifikasi keadaan emosional, 

pencitraan, dan menarik lawan jenis. 

Istilah sosial (social) pada ilmu sosial menunjuk pada obyeknya, yaitu 

masyarakat. Sedangkan sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada 

prinsip pemilihan umum (Soekanto, 1987:14)  

Etika secara sosial merupakan hal yang menyangkut hubungan manusia, 

baik secara langsung maupun bentuk kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara) 

sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun 

kewajiban/tanggung jawab sebagai anggota umat manusia terhadap lingkungan 

hidup (Suseno, 1997:7). Obyek sosial adalah masyarakat yang dilihat dari sudut 

hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia didalam 
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masyarakat. Adapun unsur masyarakat adalah sebagai berikut : 

 
1. Menentukan jumlah manusia. Dalam ilmu sosial tidak ada 

ukuran yang mutlak ataupun menentukan jumlah manusia. 

Secara teoritis, angka minimumnya adalah dua orang manusia 

yang hidup bersama. 

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia 

tidaklah sama dengan kumpulan benda mati. Oleh karenanya 

berkumpulnya manusia, akan memunculkan manusia-manusia 

baru. Sehingga timbullah sistem komunikasi dan 

peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia 

dalam kelompok tersebut. 

3. Mereka sadar bahwa mereka suatu kesatuan. 

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem hidup 

bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena itu setiap 

anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lain 

(Soekanto, 1987:51) 

Dalam komunikasi pesan yang disampaikan yakni dari komunikator 

kepada komunikan (penerima pesan), dimana pesan tersebut memiliki inti pesan 

(tema) yang menjadi pengarah dari tujuan sebuah komunikasi tersebut. 

Pesan sosial pun dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain 

dapat melalui komunikasi antar personal, kesenian, atau juga media massa. 

Banyak yang menganggap sebuah komunikasi melalui media massa dapat 

berjalan efektif. Karena media massa memiliki banyak pengaruh untuk 
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memudahkan komunikan menerima isi pesan melalui berbagai media seperti 

televisi, radio, surat kabar, hingga iklan elektronik. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pesan sosial adalah pesan atau 

pemberitahuan kepada masyarakat guna mempengaruhi perilaku masyarakat 

tersebut, bila dikaitkan dengan iklan maka pengertiannya menjadi sebuah pesan 

yang ditujukan kepada masyarakat melalui iklan guna mempengaruhi perilaku 

masyarakat. 

Kita tahu bahwa sebuah iklan mempunyai kekuatan yang besar untuk 

mempengaruhi audience, dimana melalui media audio visual tersebut 

mempermudah audience untuk mencerna makna yang ada dalam iklan. Iklan 

adalah sebuah representasi dari fenomena masyarakat yang ada, karena iklan 

sendiri menceritakan kehidupan sehari hari maupun tingkah laku masyarakat. 

Sehingga iklan dapat menjadi alat dalam penyampaian pesan sosial, karena iklan 

memiliki pengaruh yang cukup kuat. 

 

E.2. Iklan Sebagai Media Komunikasi Massa 

Iklan adalah komunikasi massa, karena iklan merupakan media 

penyampaian pesan kepada massa melalui audio dan visual. fungsi. komunikasi 

massa menurut Frederick C Whitney (1998), antara lain (1) to inform 

(menginformasikan), (2) to entertain (memberi hiburan), (3) to persuade 

(membujuk), (4) transmission of the culture (transmisi budaya), (Nurudin, 2004: 

62). Dengan merujuk pada teori komunikasi massa Hypodemic Theory dimana 

pesan yang dikirimkan langsung kepada sasaran, dengan asumsi audience meniru 

apa yang disaksikan, contoh dalam televisi, film atau iklan, faktanya media massa 
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itu muncul untuk meyakinkan tingkah laku, maksud pengirim pesan untuk 

diterima langsung oleh penerima pesan. 

James Lull (1998:4) menyatakan bahwa iklan merupakan sebuah wilayah 

simbolik yang dapat digunakan dengan baik dalam analisis ideologinya. Dalam 

hal ini penyaji iklan tidak sekedar menjual produknya, tapi sekaligus menjual 

sistem pembentukan ide yang berlapis-lapis, terintegrasi, dan terproyeksi kedalam 

citra produknya. Jumlah perangkat ideologi diangkat dan diperkuat oleh media 

massa, diberikan legitimasi oleh mereka, dan didistribusikan secara persuasif, 

sering dengan menyolok, kepada khalayak yang besar jumlahnya. Dalam proses 

itu, konstelasi-konstelasi ide yang terpilih memilki arti penting yang terus 

menerus meningkat, dengan memperkuat makna semula mereka dan memperluas 

dampak sosialnya. 

Iklan sebagai salah satu perwujudan kebudayaan massa tidak hanya 

bertujuan menawarkan dan mempengaruhi calon konsumen untuk membeli 

barang atau jasa, tetapi juga turut menbedahkan nilai tertentu yang secara 

terpendam terdapat di dalamnya. Oleh karena itulah, iklan yang sehari-hari kita 

temukan di berbagai media massa cetak dan elektronik dapat dikatakan bersifat 

simbolik. Artinya, iklan dapat menjadi simbol sejauh imajinasi yang 

ditampilkannya membentuk dan merefleksikan nilai hakiki.  

Iklan hanya sekadar alat untuk memberikan informasi, melakukan persuasi 

atau menstimuli orang agar bertindak. Terjadinya pembelian oleh konsumen 

masih ditentukan oleh faktor-faktor lain. Di antaranya: mutu produk, harga, 

kemampuan daya beli sasaran, persaingan, bahkan situasi politik, akan 

menentukan terjadinya kontak penjualan produk. 
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Karena iklan masuk kedalam media komunikasi massa, dan mampu 

mempengaruhi audience, maka iklan harus mampu memberikan pesan yang baik 

dalam penyampaiannya, karena industri periklanan melibatkan beberapa pihak di 

dalamnya, yakni pengiklan, biro iklan, media, dan khalayak atau masyarakat. 

Selama ini, jika ada pelanggaran terhadap iklan seolah-olah biro iklan atau PPPI  

yang dipersalahkan. Padahal menurut Baty seperti dikutip Media Indonesia 18 

Desember l997, pelanggaran iklan bisa disebabkan oleh kesalahan persepsi dari 

pengiklan. Barangkali ada beberapa informasi yang dibaurkan, sehingga biro iklan 

juga memperoleh persepsi yang salah. Jika persepsinya salah, dapat melahirkan 

produk kreatif yang keliru. (dgi-indonesia.com/kenapa-iklan-dimusuhi/)  

 

E. 3. Iklan 
 

Pada dasarnya iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan 

komunikator dalam hal ini perusahaan atau produsen untuk menyampaikan 

informasi tentang barang atau jasa kepada publik, khususnya pelanggannya 

melalui suatu media massa. Selain itu, semua iklan dibuat dengan tujuan yang 

sama yaitu untuk memberi informasi dan membujuk para konsumen untuk 

mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, dapat berupa aktivitas 

mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. (Copley: 2004) 

Beberapa ahli memaknai iklan dalam beberapa pengertian. Ada yang 

mengartikan dalam sudut pandang komunikasi, murni periklanan, pemasaran dan 

ada pula yang memaknai perspektif psikologi. Kesemua definisi tersebut 

membawa konsekuensi arah yng berbeda-beda. Bila dalam perspektif komunikasi 
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cenderung menekankan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator 

kepada komunikan. Dalam perspektif iklan cenderung menekankan pada aspek 

penyampain pesan yang kreatif dan persuasive yang disampaikan melalui media 

khusus. Perspektif pemasaran lebih menekankan pemaknaan iklan sebagai alat 

pemasaran yaitu menjual produk. Sementara dalam perspektif psikologi lebih 

menekankan persuasif pesan. 

Dunn dan barban dalam Widyatama (2007:15) menuliskan bahwa iklan 

merupakan bentuk kegiatan komunikasi non personal yang disampaikan lewat 

media dengan membayar ruang yang dipakainya untuk menyampaikan pesan yang 

bersifat membujuk (persuasif) kepada konsumen oleh perusahaan lembaga non 

komersial, maupun pribadi yang  berkepentingan. 

Di Indonesia, masyarakat periklanan Indonesia mengartikan iklan sebagai 

segala bentuk pesan tentang suatu produk atau jasa yang disampaikan lewat suatu 

media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sementara istilah 

periklanan diartikan sebagai keseluruhan proses meliputi persiapan,perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan penyampaian iklan Riyanto dalam Widyatama 

(2007:16) 

Dari pengertian iklan sebagaiman tersebut di atas sekalipun terdapat 

beberapa perspektif yang berbeda-beda, namun sebagian besar definisi 

mempunyai kesamaan. Kesamaan tersebut dapat dirangkum dalam bentuk prinsip 

pengertian iklan dimana dalam iklan mengandung enam prinsip dasar 

yaitu(Widyatama, 2007) : 

a. Adanya pesan 

b. Dilakukan oleh komunikator 
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c. Dilakukan dengn cara non personal 

d. Disampaikan untuk khalayak tertentu 

e. Dalam penyampaian pesan tersebut, dilakukan dengan cara 

membayar 

f. Penyampaian pesan tersebut, mengharapkan dampak tertentu. 

Iklan televisi secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang di 

komunikasikan melalui media yang memiliki keragaman yang kompleks melalui 

audio dan visual-nya secara tepat untuk mempengaruhi khalayak yang merupakan 

konsumen itu sendiri, karena itu dengan kemampuan jangkauan yang merambat 

ke berbagai bentuk kehidupan masyarakat, televisi menjadi sasaran yang sangat 

ampuh untuk menjangkau pasar konsumen. Aaker dan Myers mengungkapkan 

televisi merupakan satu media yang baik untuk produk-produk yang 

membutuhkan satu demonstrasi pemakaian atau aksi seperti automobil, mainan 

anak-anak, atau iklan dengan mengunakan peraga(Sumantoro, 2002:15 ). 

Kekaguman Raymond Wiliams dan Simon During terhadap iklan memiliki 

dasar yang kuat, dimana televisi telah mengangkat medium iklan kedalam konteks 

yang sangat kompleks, namun jelas berimajinasi walau kontekstualnya penuh 

dengan fantasi tapi nyata. Kekaguman itu tak lepas dari peran televisi yang telah 

menghidupkan iklan dalam dunia kognisi pemirsa serta penuh dengan 

angan-angan.(Bungin, 2002;122) 

Namun televisi bukanlah jalan utama demi memuluskan jalan berhasilnya 

sebuah iklan, para kreator iklan harus mampu merancang bagaimana 

menampilkan iklan menjadi daya tarik tersendiri sehingga mendapatkan tempat di 
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hati konsumennya. Oleh karenanya kreator iklan mempunyai tugas yang cukup 

vital dalam eksekusi penjualan produk, dengan berbagai pertimbangan tersebut 

sebuah iklan dibuat harus dalam koridor konsep yang benar- benar disepakati baik 

bagi biro iklan dan client (pemesan iklan). Konsep-konsep kreatif yang bakal 

menjadi acuan iklan sebisa mungkin berbeda baik dalam tampilan iklan, isi cerita, 

pencitraan jika perlu melawan arus yang ada dengan kata lain mendekonstruksi 

iklan yang telah ada sehingga mampu menimbulkan sensasi dan kesan dibenak 

pemirsa. 

Dalam pelaksanaan produksinya, setelah pembuatan outline/ treatment, 

bahan peristiwa (property) serta aktornya telah dipilih maka adegan demi adegan 

dibuat sangat dinamis dan berjalan sangat cepat, karena bagian terpenting dari 

iklan televisi ini terletak pada visual, maka penambahan pada daya tarik gambar 

yang lebih fresh menggunakan trik-trik special effect manipulasi visual sangat 

diperlukan, walaupun tidak menutup kemungkinan hanya menampilkan potongan 

kehidupan (slicer of life ) dari bagian cerita. Berdasarkan treatment itu shooting 

dilaksanakan dengan diikuti rekaman musik jingle/ narasi (rekaman ini bisa 

dilakukan saat shooting ataupun setelah shooting), setelah shooting dan rekaman 

suara, hasil gambar dipilih dalam editing offline dan langkah berikutnya baru 

dilakukan editing online, disini trik-trik tulisan mulai dimasukkkan dalam gambar, 

jika editing gambar telah selesai maka proses terakhir adalah mixing yaitu 

pencampuran antara musik dan narasi yang dibacakan sebagai voice over.( 

Madjadikara, 2004: 86-87 ). 

E.3.1. Iklan Televisi 

Televisi sudah menjadi barang umum yang sudah mudah 
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dijumpai dimana saja. Karena itu potensinya sebagai wahana iklan sangat 

besar, karena mampu menjangkau begitu banyak masyarakat atau calon 

konsumen. Karena televisi adalah sarana utama hiburan bagi keluarga, 

maka barang-barang yang di iklankan di televisi merupakan barang-barang 

konsumen, baik yang dikonsumsi setiap hari maupun yang tahan lama. 

Iklan televisi mampu menciptakan karakteristik tersendiri 

yang mampu menarik perhatian setiap penontonnya. Secara umum iklan 

televisi memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dan kelemahsn 

tersendiri. Berikut keunggulan dan kelemahan iklan televisi menurut 

Jefkins (1997:109) : 

(1)   Kesan Realistik : Karena sifatnya yang visual dan audio yang 

mampu didengar dengan baik dan didukung dengan kombinasi 

warna yang semakin membuat gambar tampak nyata dan 

menarik membuat para pengiklan perusahaan besar semakin 

tertarik untuk mempromosikan iklannya di televisi, dan itu 

mampu membuat banyak audience lebih tertarik dan membeli 

produk yang di iklan kan dan membuat masyarakat lebih 

mengingat produk tersebut. 

(2)   Masyarakat Lebih Tanggap : Masyarakat menerima iklan 

tersebut ketika masyarakat sedang santai didalam rumah, 

sehingga masyarakat lebih siap menerima untuk 

memperhatikan produk yang di iklan kan dibanding dengan 

iklan yang memakai media selain televisi. 

(3)  Repetisi/pengulangan : Iklan televisi bisa ditayangkan 
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berulang-ulang dalam sehari, yang memungkinkan audience 

bisa mengenali dan secara tidak sadar akan iklan dan nama 

produk yang di iklan kan di televisi tersebut. 

(4)   Adanya pemilihan area siaran (zoning) dan jaringan kerja 

(networking) yang mengefektifkan penjangkauan masyarakat. 

(5)    Ideal bagi pedagang eceran : Iklan televisi mampu 

menjangkau pedagang eceran, dan seolah-olah iklan tersebut 

khusus pedagang eceran tersebut. Sehingga para pedagang 

eceran mengetahui produk-produk baru apa saja yang akan 

muncul ke pasaran. 

(6)   Terkait erat dengan media lain : Iklan yang sudah ditayangkan 

di televisi bisa di iklan kan lagi di media lain dengan 

menjelaskan lebih detailnya di media lain tersebut, sehingga 

masyarakat tidak salah tanggap mengenai produk yang di iklan 

kan. 

Sedang kelemahan-kelemahan iklan televisi adalah : 

(1)  Telvisi cenderung menjangkau pemirsanya secara massal, 

sehingga pemilihan akan sulit dilakukan. 

(2)  Jika yang diperlukan calon pembeli adalah data-data yang 

lengkap mengenai suatu produk atau perusahaan pembuatnya, 

maka televisi tidak akan bisa menandingi pers. 

(3)   Orang seringkali menonton televisi sambil mengerjakan hal-hal 

kecil, sehingga ini membuat audience kurang konsentrasi 

terhadap barang yang di iklan kan,lain hal nya dengan Koran, 

audience akan membaca dengan konsentrasi. 
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(4)   Karena pemirsanya yang sulit di pilah-pilah maka iklan televisi 

terbilang mahal bila dibandingkan dengan media lain.  

(5)   Karena iklan televisi dalam pembuatan iklannya membutuhkan 

waktu yang tidak singkat, sehingga iklan televisi tidak bisa 

menayangkan iklan yang mendadak, contoh seperti iklan 

pemberitahuan tentang adanya konser band yang akan 

berlangsung dalam dua hari kedepan. 

(6)   Para pengiklan membuat model/artis yang sama sehingga akan 

membuat bosan pemirsanya. 

E.3.2. Tujuan Periklanan  

Menurut Robert V Zacher (Sumantoro, 2002: 66), tujuan kegiatan  

periklanan antara lain:  

 
1. Menyadarkan komunikan dan memberi informasi tentang suatu 

barang, jasa, atau ide.  

2. Menimbulkan dalam diri komunikan suatu perasaan suka akan barang, 

jasa ataupun ide yang disajikan, dengan memberikan preferensi 

kepadanya.  

3. Meyakinkan komunikan akan kebenaran tentang apa yang dianjurkan 

dalam iklan dan karenanya menggerakkannya untuk berusaha memiliki 

atau menggunakan barang/ jasa yang dianjurkan.  

E.3.3. Fungsi-Fungsi Iklan 

Beberapa fungsi periklanan menurut Asmajasari (1997:11-15) 

antara lain: 
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a. Memberikan informasi 

Para ahli ekonomi telah menekankan adanya kegunaan 

waktu,tempat bentuk dan milik dalam pemasaran. Sebuah barang akan 

lebih berharga bagi seseorang apabila ia dapat memperolehnya setiap 

waktu,pada setiap tempat  dan memilikinya dengan mudah dan keguanaan 

informasi. Jadi periklanan dapat menanmbah nilai pada suatu barang 

dengan memberikan informasi kepada konsumen. 

b. Membujuk atau mempengaruhi 

Periklanan tidak hanya bersifat memberitahu saja, tetapi juga 

bersifat membujuk terutama kepada pembeli-pembeli potensial dengan 

menyatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik daripada produk 

lainnya. Dalam hal ini iklan yang bersifat membujuk sebaiknya dipasang 

dalam media televisi atau majalah. Umumnya orang tidak ingin dibujuk 

untuk membeli sebuah produk yang sudah jelas dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka. 

c. Menciptakan kesan (image) 

Dalam sebuah iklan orang akan mempunyai kesan teretu tentang 

apa yang diiklankan. Dalam hal ini pemasang iklan selalu berusaha untuk 

menciptakan iklan sebaik-baiknya misanya saja dengan menggunakan 

ilustrasi warna,bentuk dan lay out yang menarik. Kadang-kadang 

pembelian sebuah barang tidak di lakukan secara rasional atau 

memperhatikan nilai ekonomisnya, tetapi lebih terdorong karena gengsi 

seperti pembelian mobil, rokok, rumah dan lain sebagainya. Periklanan 

juga dapat menciptakan kesan kepada masyrakat. 
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d. Memuaskan keinginan 

Sebelum memilih dan membeli produk, kadang-kadang orang ingin 

diberitahu dulu sebagai contoh mereka ingin mengetahui lebih dulu 

tentang gizi, vitamin dan harga pada sebuh produk makanan yang paling 

baik untuk keluarga. Jadi periklanan merupakan suatu alat yang dapat 

dipakai untuk mencapai tujuan dan tujuan itu sendiri berupa pertukaran 

yang saling memuaskan 

e. Sebagai alat komunikasi. 

Periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah 

antara penjual dan pembeli sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi 

secara efisien dan efektif. Dalam hal ini komunikasi dapat menunjukkan 

cara-cara untuk mengadakan pertukaran memuaskan. 

Selain visual yang mendukung menurut Amir H. Sukerman sumber 

utama menariknya iklan televisi dilihat dari sudut pengambilan gambar 

iklan secara luas menampilkan bahasa iklan yang terbagi menjadi : 

1. Bahasa penampilan 

a. Bahasa expresi wajah 

Menampilkan mimik seseorang apakah dalam keadaan 

sedih, senang, dan berpikir keras. Ekspresi wajah ditujukan untuk 

menggambarkan kondisi atau penegasan figur dari focus of interest. 

b. Bahasa Isyarat 

Menggambarkan isyarat-isyarat dari tubuh, misal 

mengangkat bahu merupakan tanda tidak tahu, menggelengkan 

kepala tanda tak setuju, menggelengkan kepala tanda tidak tahu dan 
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lain sebagainya. 

c. Bahasa tindakan  

Ada 2 hal dalam bahasa tindakan ini yaitu visible action dan 

non visible action, misal kita menggambarkan seorang yang sedang 

memukul meja dengan tinjunya dan kita melihatnya maka sebatas 

itu saja maka itulah yang disebut dengan visible action (yang jelas 

terlihat) dan apabila kita perhatikan latar belakangnya adalah suatu 

rapat maka dapat dikatakan dia bertindak secara tegas atau marah 

dalam mengutarakan argumennya, ini disebut non visible action. 

2.  Bahasa Komposisi 

Bahasa komposisi meliputi semua aspek atau unsur visual 

sebuah bahasa iklan antara lain bahasa warna-warna yang 

mencerminkan sesuatu, misal warna merah mencerminkan keberanian, 

vitalitas, seksualitas dan kehangatan, hitam mencerminkan duka cita, 

misterius dan menakutkan.  

 

E.4. Analisis Isi 

Sejarah menunjukkan bahwa metodologi analisis isi kali pertama dikenal 

pada akhir tahun 1600-an di sebuah gereja. Semenjak itu perkembangan historis 

metodologi analisis isi mulai nampak terungkap dalam studi-studi tentang pers, 

dalam skala besar, penelitian sosiologis dan lingustik, terutama pada media yang 

meyangkut simbolisasi dan propaganda atas mitos, cerita rakyat dan teka-teki 

(Krippendorff, 1991: 1). 

Perluasan rana aplikasi metodologi analisis isi mengarah pada penelitian 
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kuantitatif pada media massa. Rana perluasan aplikasinya tersebut mencakup 

siaran radio, film dan televisi. Pada fase kedua itu perkembangan intelektual 

analisis isi dipengaruhi oleh media elektronik yang tidak dapat dianggap sebagai 

perluasan dari surat kabar dan arena masalah sosial politik yang timbul dan 

disebabkan oleh media massa elektronik, serta karena munculnya metode 

penelitian empiris dalam ilmu-ilmu sosial (Krippendorff, 1991: 5). 

Tujuan Analisis telah banyak diutarakan oleh beberapa pakar di 

bidangnya, seperti yang dikemukakan oleh McQuail dalam bukunya teori 

komunikasi massa (1989) adalah; Pertama, analisis isi itu mendeskripsikan dan 

membuat perbandingan terhadap isi media. Kedua, membuat perbandingan antara 

isi media dengan realitas sosial. Ketiga, isi media merupakan refleksi dari 

nilai-nilai sosial serta sistem kepercayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah 

mengetahui fungsi dan efek media. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini lebih 

cenderung pada tujuan yang kedua yaitu membuat perbandingan antara isi media 

dengan realitas sosial. Artinya, peneliti mendeskripsikan realitas sosial yang ada 

pada iklan M 150 versi “Hero” , yaitu berkaitan dengan pesan sosial. 

Penggunaan analisis isi dirasakan lebih efektif daripada menggunakan 

analisis framing, wacana ataupun semiotika. Hal ini disebabkan karena tujuan 

dalam penelitian ini hanya mencari tahu seberapa besar kemunculan pesan sosial 

dalam Iklan M-150 versi Hero. Sehingga dengan menggunakan analisis isi ini 

sudah mewakili dari tujuan penelitian ini sendiri. Mengingat alasan diatas, pada 

dasarnya alasan penggunaan analisis isi dalam penelitian ini didasarkan pada 

keuntungan dan tujuan dari analisis isi tersebut. Dan sesuai dengan tujuan dari 

analisis isi yang dikemukakan oleh Wimmer dan Dominick, pada butir pertama. 
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Disini dapat kita lihat jika analisis isi bisa menggambarkan isi komunikasi. 

Deskripsi tentang analisis isi yang lainnya juga telah dikemukakan oleh 

Wimmer dan Dominick (2000: 136-138) adalah sebagai berikut: 

1. Menggambarkan isi komunikasi (describing communicatiuon content). 

2. Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan (testis hypotheses of 

message characteristic). 

3. Membandingkan isi media dengan dunia nyata (comparing media content 

to the “real-world”). 

4. Memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di 

masyarakat (assessing the image of particular gtroup in society). 

5. Mendukung studi efek media (estabhilising a starting point for studies of 

media effect). 

Metode analis isi yang paling awal dan paling sentral seringkali disebut 

sebagai analisis isi “tradisional”. Analisis isi diyakini sebagai metode analisis 

yang menguraikan objektivitas, sistematis, dan kuantitatif dari pengejahwantahan 

isi komunikasi itu sendiri. Pendekatan dasar dalam menerapkan analisis isi adalah 

(1) memilih contoh (sample) atau keseluruhan isi; (2) menetapkan kerangka 

kategori; (3) memilih satuan analisis; (4) menentukan satuan ukur (5) 

mengungkap hasil sebagai distribusi menyeluruh atau percontoh dalam 

hubungannya dengan frekuensi keterjadian (McQuail, 1989: 179).  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi karena dengan 

analisis isi, maka akan lebih sistematik dan bersifat obyektif jika dibandingkan 
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dengan analisis yang lain. Hal itu sejalan dengan salah satu pemikiran dasar 

bahwa analisis isi itu dilaksanakan secara sistematik, obyektif dan bersifat 

kuantitatif (Wimmer & Dominick, 2000: 135).  

Stone dalam Klaus krippendorf (1991:17) mengemukakan analisis isi 

adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan 

mengidentifikasikan secara sistematik dan objektif, karakteristik khusus dalam 

sebuah teks selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean unit-unit teks. 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni metode 

yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, sistem, 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 

(Nasir,1983:63). Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang bertujuan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif dari isi 

komunikasi yang tampak atau manifest (Krippendorf, 1991:16) 

 

F.1. Ruang Lingkup 

Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah shot yang ada dalam 

iklan minuman berenergi M150 versi “hero” berdurasi 2 menit dan terdapat 61 

shot. 

F.2. Kategorisasi 

Jantung dari analisis isi adalah sistem kategorisasi yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan isi media. Ketepatan dalam melaksanakan kategorisasi ini 

akan memperjelas tentang topik penelitian (Dominick & Wimmer, 2000:149). 
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Pemilihan kategorisasi disini dilakukan setelah peneliti melihat iklan 

M150 versi “hero”, yang kemudian antara realitas sosial dalam iklan tersebut di 

buat perbandingan dengan realitas sosial yang ada dalam dunia nyata. Sehingga 

peneliti dapat menentukan kategorisasi. 

1. kasih Sayang 

Kasih sayang merupakan suatu hubungan yang bersifat 

universal, memiliki rasa ikhlas dan lebih banyak memberi dari 

pada menerima. Kepentingan diri sendiri sering 

dinomorduakan demi memberi kebahagiaan pada orang yang 

dikasih sayangi. 

2. Kejujuran 

Kejujuran akan tercermin dalama perilaku yang diikuti dengan 

hati yang lurus (ikhlas), berbicara sesuai kenyataan , dan 

berbuat sesuai janji dan kebenaran. Sikap jujur menimbulkan 

hal yang positif dalam hidup bermasyarakat. Sikap jujur dapat 

berupa sikap tenggang rasa dan saling menghormati, sikap jujur 

merupakan sikap yang dibutuhkan dalam hidup atau 

lingkungan sosial.          

3. Kerja Keras 

kerja keras merupakan sikap berusaha menyenangkan atau 

membahagiakan diri sendiri juga orang lain. Kerja keras ini 

merupakan sikap yang dapat dilakukan oleh semua orang. 

Kerja keras dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan baik 
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individu maupun tujuan bersama. 

F.3. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah segala shot yang ada pada iklan 

M-150 versi Hero yang berdurasi 2 menit. 

 
F.4. Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah masing-masing shot dalam iklan 

M-150 versi Hero.  

 
F.5. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder: 

 
1.  Data Primer, dengan teknik pengumpulan data 

dokumentasi yaitu dengan cara memutar  iklan “M150 

versi Hero“, pengumpulan data nya dilakukan dengan 

cara mengambil dari internet dalam situs 

www.youtube.com dan disimpan dalam bentuk cd 

dengan format mpeg untuk menampilkan rekaman yang 

bertipe audio visual. 

2. Data Sekunder, dengan berbagai kepustakaan yang ada 

baik buku, internet, jurnal, maupun bahan tertulis lain 

nya yang berkaitan dengan permasalahan guna 

menunjang kelanjutan data. 

Langkah pertama yang dilakukan dalam memperoleh data dalam penelitian 
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ini adalah melihat dan mengamati iklan M-150 versi Hero, untuk memperoleh 

data berupa adegan yang terdapat pada setiap shot yang mengandung pesan sosial. 

Kemudian data dimasukkan ke dalam kategorisasi pesan sosial. Selanjutnya untuk 

mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat lembar koding sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Lembar Koding 

SHOT KATEGORISASI 

 Kasih Sayang Kejujuran  Kerja Keras 

    

Data diolah peneliti 

Kemudian setelah lembar koding dibuat, maka peneliti dibantu dengan 

koder I dan koder II untuk menentukan shot mana saja yang merupakan dari pesan 

sosial dan kategorisasi yang sudah dibuat. 

Disni peneliti memilih koder I dan koder II berdasarkan pengetahuan dan 

wawasan dari para koder, koder yang dipilih oleh peneliti yakni : 1). Andy Firlani, 

nim 06220086. 2). Laga Indra Lesmana, nim 06220216. Alasan pemilihan kedua 

koder tersebut karena Andy Firlani selaku koder I memahami tentang analisis isi 

dan juga sedang mengerjakan skripsi tentang analisis isi. Sedang koder II yakni 

Laga Indra juga memahami dan mengerti analisis isi dan juga sedang 

mengerjakan skripsi tentang analisis isi, dengan pemahaman dan pengetahuan 

yang dimiliki para koder tersebut peneliti memilih kedua koder tersebut. 
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F.6. Analisa Data 
 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(AI), dimana menurut Kerlinger dalam Dominick (2000) memahami analisa isi 

sebagai sebuah metode penelitian dan analisis komunikasi yang dilaksanakan 

secara sistematik, obyektif dan bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur 

beberapa variabel.  

Dari data yang dikumpulkan oleh peneliti akan disajikan dan disusun 

secara sitematis dengan mengedepankan faktualitas data. Data tersebut berupa 

kemunculan sub tema dan percakapan yang termasuk dalam kategori yang telah 

ditentukan dalam coding sheet yang telah disepakati oleh koder. Tahapan-tahapan 

untuk analisis data yakni sebagai berikut: 

1. Pengidentifikasian keseluruhan shot dalam iklan M 150 versi Hero, 

2. Memilih data shot yang sesuai dengan kategorisasi kemudian 

dimasukkan dalam lembar coding sheet, 

3. Data kuantitatif yang diperoleh dari coding sheet tersebut kemudian 

diuji dengan Uji Reliabilitas, dan apabila sudah reliabel, data tersebut 

dideskripsikan menurut kategorinya masing-masing agar dapat 

menjawab masalah penelitian dan tujuan penelitian juga tercapai 

 

F.7. Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas, penelitian ini dibantu  oleh dua orang coder 

(orang yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Pengujian 

reliabilitas dilakukan terhadap kategori yang digunakan dalam penelitian. Hal ini 

untuk mengetahui apakah kategori atau indikator yang digunakan sudah reliable 
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atau belum. Pada dua orang koder yang telah dipilih diberikan definisi struktur 

kategori, unit analisis, bahan yang akan dikoding (shot dalam iklan) dan tabel 

kerja koding. 

Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator  dan unit analisis 

yang telah ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan memberikan tanda (kode) 

pada tabel koding. Hasil pengkodingan dari dua orang koder dalam tabel kerja 

koding dikumpulkan dan dihitung secara statistik.  

Dua orang koder tersebut harus memiliki kredibilitas dalam audio visual 

yang akan diberikan oleh peneliti kepada koder tersebut. Koder tersebut dapat 

mengerti tentang audio visual dan dapat memahami isi iklan tersebut. Mengerti 

dalam hal ini, adalah yang bersangkutan bisa menilai tentang unsur-unsur audio 

visual yang ada, baik verbal maupun non verbal yang ada di iklan tersebut.  

Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang diisyaratkan, maka perlu 

dilakukan pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, memberikan pengertian 

dan pelatihan terhadap koder. Reliabilitas antar koder dapat di hitung dengan 

formula yang dibuat Holsty (Kriyanto, 2006), yang digunakan untuk menentukan 

reliabilitas data nominal. Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penilaian para 

koder peneliti menggunakan rumus Holsty sebagai berikut: 

     

 

 

C.R = 

          

       2M  

 

     N1 + N2 

Keterangan : 

C.R = Coefisien Reliability 
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             M        =  Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2    =  Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode 

dan peneliti dari hasil yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


