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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Televisi telah menjadi begitu lazim sehingga hampir tidak pernah 

memperhatikan apa itu televisi dan apa pengaruhnya. Televisi telah 

menciptakan sebentuk kemelekan huruf yang memberi informasi dan 

melibatkan lebih banyak orang dibanding yang dapat dilakukan bentuk 

kemelekan huruf lainnya dalam sejarah manusia (Danesi, 2012: 273). Media 

massa terutama televisi, telah menjadi media penyebaran nilai-nilai dan sangat 

berperan dalam transmisi sikap, persepsi dan kepercayaan. Tidak heran apabila 

televisi sering dijadikan alasan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang ada 

di masyarakat mengacu pada isi siaran yang disajikan. Perubahan-perubahan 

sosial yang terjadi di masyarakat biasanya diakibatkan oleh representasi televisi 

terhadap suatu realitas. Televisi kadangkala menggambarkan realitas tidak apa 

adanya, namun televisi menggambarkan kembali berdasarkan kode-kode dan 

ideologi dari pihak yang berkepentingan. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa televisi menyajikan 

berbagai kebutuhan masyarakat dalam banyak hal, sekarang dapat kita berikan 

beberapa contoh konkrit bahwasanya televisi menyajikan program siaran 

berita, acara hiburan sinetron, film dan musik serta satu hal yang tak kalah 

pentingnya yaitu iklan. Sesuai dengan karakternya, iklan televisi mengandung 

unsur suara, gambar dan gerak, oleh karena itu pesan yang disampaikan 
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melalui media ini sangat menarik perhatian dan impresif. Aspek artistik bahwa 

materi iklan yang disajikan sebaiknya menterjemahkan secara optimal pesan 

atau informasi yang ingin disampaikan oleh pihak produsen dan pengiklan, 

sehingga mampu membentuk kesan yang positif pada khalayak sasaran yang 

dituju (Sumartono, 2002: 134). 

Secara sederhana kelahiran sebuah iklan dimulai dari perusahaan yang 

ingin mengiklankan produk tertentu, dan perusahaan ini disebut klien. Banyak 

kalangan perusahaan yang menilai bahwa iklan adalah cara yang paling tepat 

dalam memasarkan hasil produksi perusahaan. Kepercayaan dunia usaha 

kepada iklan terutama televisi bisa menjadi landasan kenyataan bahwa televisi 

adalah media popular pada saat ini. Banyak masyarakat yang terpikat dengan 

berbagai program acara yang ada di televisi, sehingga jika iklan produk 

ditayangkan di televisi maka kemungkinan besar iklan tersebut ditonton oleh 

semua kalangan masyarakat. Pada dasarnya makna dan interpretasi terhadap 

suatu realitas atau fakta secara sosial akan terekonstruksi melalui interaksi atau 

penggunaan simbol-simbol dan iklan berpeluang besar untuk melakukan 

konstruksi tersebut karena iklan berurusan setiap saat dengan realitas, simbol, 

bahasa dan makna. Jika dikembalikan fungsi iklan itu sendiri secara sederhana 

adalah untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat melalui berbagai 

media. Namun bila dilihat secara lebih mendalam, Kasali (1994: 9) 

mengemukakan bahwa iklan itu sendiri memiliki empat fungsi yakni sebagai 

informative (informasi), persuading (mempersuasi), reminding (pengingat), 

dan entertainment (memberikan hiburan). 
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Iklan saat ini telah menjadi bagian dari setiap denyut nadi manusia di 

berbagai media baik elektronik maupun media massa, iklan sudah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Dalam perkembangannya 

iklan televisi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Dinamika 

iklan televisi (komersial) sekarang ini tidak melulu menayangkan model 

“membujuk” atau mengajak masyarakat dengan secara eksplisit atau terang-

terangan untuk membeli atau menggunakan suatu produk, barang, atau jasa. 

Perkembangan yang menjadi trend konsep iklan dewasa ini, selain tetap 

mengedepankan ide, kreatifitas pesan, pendidikan dan hiburan, iklan juga 

dijadikan media kritik. Tak jarang iklan yang diproduksi dengan pesan kritik 

sosial yang cukup berani namun tetap dibalut dengan kreatifitas seni yang 

menarik. Ini menjadikan kelebihan atau justru menjadi point of interest 

khalayak pada sebuah iklan. Pada akhirnya, iklan tersebut dilihat bahkan 

mungkin sampai dinantikan versi-versi lainnya oleh khalayak. 

Untuk dapat memenuhi tujuan dan fungsi-fungsi tersebut, sebuah iklan 

dibuat dan dikonstruksi dengan berbagai macam pertimbangan dan konsep 

yang matang. Sebuah iklan juga dibuat dengan melihat beberapa aspek yang 

mempengaruhinya seperti, aspek sosiologis, geografis, segmen pasar dan lain-

lain. Ini adalah salah satu strategi dunia periklanan untuk memasarkan dan 

menginformasikan sebuah produk, jasa, atau layanan melalui sebuah image 

atau citra yang berbeda sehingga akan lebih berpengaruh kepada masyarakat. 

Menurut North (dalam Sobur, 2004: 133), kajian tentang iklan bisa dilihat dari 

dua segi, yaitu yang pertama sebagai suatu proses semiosis, yakni suatu proses 
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yang membuat tanda berfungsi sebagai tanda, yaitu mewakili yang ditandainya 

dan yang kedua sebagai upaya untuk mempengaruhi orang untuk membeli 

suatu produk. 

Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif yang merupakan 

bagian dari kegiatan pemasaran yang bermaksud membujuk dan mempengaruhi 

minat beli konsumen dalam tindakannya dan keyakinannya akan merek produk 

yang ditawarkan perusahaan. Salah satu media yang paling sering dalam 

periklanan adalah media Televisi (TV). Iklan yang ditayangkan media televisi 

memiliki kemampuan dalam membentuk pernyataan sikap konsumen yang 

mempengaruhi minat beli konsumen. Pembentukan sikap terhadap iklan 

dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap iklan tersebut, yang diawali 

dengan bagaimana cara konsumen berfikir mengenai sebuah iklan. 

Beberapa tayangan iklan di televisi menampilkan beberapa hal yang 

didalamnya mengandung unsur-unsur kreatif, unik, menarik, membuat orang 

penasaran dan bahkan mendobrak pakem masyarakat. Iklan-iklan yang  

ditayangkan mempunyai kelebihan dengan visualisasinya yang apik dan 

menawan, kadang pula disertai dengan kata-kata yang unik dan menarik. Selain 

itu, iklan tidak lagi hanya menjadi pelayan kepentingan komersial. Iklan sudah 

menjadi strategi bersama yang dipakai setiap orang di dalam masyarakat untuk 

membujuk orang lain melalui sesuatu, misalnya mendorong seorang kandidat 

politik, mendukung tujuan bersama dan sebagainya. Perusahaan bisnis, partai 

dan para kandidat politik, organisasi sosial, kelompok dengan minat khusus 

dan pemerintah memasang iklan secara rutin dalam berbagai media untuk 
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menciptakan citra mereka sendiri yang baik bagi pikiran orang-orang. Sejak 

tahun 1960-an, kampanye iklan sudah dibangun dan diarahkan ke masalah-

masalah yang menjadi keprihatinan sosial (Danesi, 2010: 222). 

Semakin padatnya aktivitas masyarakat, sehingga timbul berbagai 

keterbatasan dalam setiap hal kehidupan sehari-hari. Misalnya saja 

keterbatasan pengetahuan akan informasi mengenai sebuah produk. 

Keterbatasan waktu oleh masyarakat dalam meneliti atau menelaah beragam 

macam produk yang banyak ditawarkan di pasaran. Sehingga sulit bagi 

masyarakat untuk memilih satu produk dari berbagai macam produk lainnya. 

Apalagi untuk mengingat suatu merek produk diingatannya, karena ada beribu 

merek produk yang dipromosikan di berbagai media. Berbagai produk 

menamai merek mereka sebagai brand terbaik. Brand-brand yang membanjiri 

media sangat menuntut konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk 

yang benar-benar sesuai dengan harapan konsumen. Namun banyak pula 

perusahaan yang mengabaikan kebutuhan konsumen dengan membuat berbagai 

kecurangan atau kebohongan akan informasi produk yang dibuat sedemikian 

rupa untuk menarik konsumen agar memilih produk tersebut. Sehingga, 

konsumen bingung untuk memutuskan produk apa yang akan dia pakai. Seperti 

yang kita ketahui untuk memudahkan masalah tersebut, perusahaan memakai 

tokoh endorser dalam iklannya untuk menyampaikan pesan dan 

mengedukasikan kepada masyarakat yaitu merupakan solusi untuk dapat 

memudahkan masyarakat mengetahui dan mengingat merek produk tertentu. 
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Sehingga konsumen memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih akurat 

akan produk dan manfaatnya. 

Pasta gigi merupakan suatu kebutuhan personal (personal care) yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap orang tentunya 

menginginkan gigi yang bersih dan sehat agar dapat tampil lebih percaya diri. 

Saat ini terdapat berbagai merek pasta gigi yang dapat ditemui di pasaran 

seperti Pepsodent, Ciptadent, Formula, Close Up, Sensodyne, Smile Up, Enzim 

dan Maxam. Dari sekian banyaknya merek pasta gigi tersebut di atas, salah 

satu merek pasta gigi yang akan diteliti adalah pasta gigi Pepsodent. 

Pepsodent merupakan merek dagang di bawah naungan PT Unilever 

Indonesia Tbk, adalah pasta gigi pertama dan tertua di Indonesia. Pada tahun 

2005 Pepsodent dinyatakan sebagai satu-satunya pasta gigi yang diakui oleh 

FDI, Federasi Dokter Gigi Dunia, di samping asosiasi dokter gigi di dalam 

negeri (Anonim: 2010). PT Unilever Tbk selaku produsen pasta gigi membuat 

iklan televisi Pepsodent dengan versi Ayah Adi dan Dika. Iklan ini merupakan 

iklan edukatif yang bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia 

(PDGI) mempunyai inti pesan cara menyikat gigi dengan benar dan pesan 

mengenai pentingnya menggosok gigi. Dengan demikian dapat dikatakan iklan 

Pepsodent versi ayah Adi dan Dika mempunyai nilai di atas rata-rata dilihat 

dari segi kualitas iklan, manfaat penanyangan iklan, bentuk sosialisasinya dan 

kesesuaian pesan edukatif yang disampaikan dengan iklan. 

Peneliti menganggap iklan tersebut menarik untuk diteliti karena 

dikonstruksi oleh tagline “Sikat Gigi Pagi dan Malam” sebagai point of interest 
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pesan verbal yang mempunyai makna yang cukup mengena bagi 

perkembangan pendidikan. Dalam tampilan visualnya, Iklan ini 

mengetengahkan dua tokoh Ayah Adi dan Dika, yaitu ayah dan anak yang 

berbagi tips dan trik tentang bagaimana menjadikan menyikat gigi lebih bisa 

dinikmati dan tidak menjadi kegiatan buruk bagi orang tua dan anak-anak. 

Isi iklan Pepsodent versi Ayah Adi dan Dika ingin menyampaikan pesan 

untuk mengajarkan kepada anak tentang pentingnya menyikat gigi pagi dan 

malam sejak dini. Dan sebagai orang tua, sebaiknya dapat mengajarkan 

anaknya melakukan kebiasaan menyikat gigi pagi dan malam dengan berbagai 

cara yang menarik dan tidak membosankan, agar anak mau menyikat gigi dan 

melakukannya dengan perasaan yang senang tanpa ada paksaan. Dalam iklan 

Pepsodent, hal tersebut tampak dari bagaimana Ayah Adi dengan gaya 

bahasanya menggunakan berbagai triknya mengajak Dika anak laki-lakinya 

menyikat gigi sambil bermain. 

Iklan ini termasuk dalam kriteria iklan berseri, karena memiliki 3 seri 

yang berbeda diantaranya, seri Gantian Dong, Monster Malam dan Ksatria 

Malam. Dari ketiga seri tersebut memiliki panjang durasi rata-rata 30 detik dan 

sering ditayangkan di televisi. Ini direpresentasi lewat beberapa tanda, baik 

tanda verbal maupun tanda non verbal, dan yang paling tampak, iklan ini 

direpresentasi lewat balutan aktivitas sehari-hari yang diikuti dengan celotehan 

orang tua dan anak.  

Dari gambaran tersebut di atas maka peneliti ingin mengetahui 

bagaimana representasi pesan edukatif dalam iklan Pepsodent versi ayah Adi 
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dan Dika. Dengan pendekatan semiotika, yaitu sebuah ilmu yang 

memfokuskan diri pada bagaimana mempelajari makna simbol, lambang, dan 

tanda yang digunakan dalam komunikasi. Pendekatan tersebut digunakan 

peneliti untuk mengetahui dan memaknai pesan yang dihadirkan dalam iklan 

Pepsodent versi ayah Adi dan Dika. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimanakah representasi pesan edukatif dalam iklan Pepsodent versi 

ayah Adi dan Dika seri Gantian Dong, Monster Malam dan Ksatria Malam di 

media televisi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman 

tentang representasi pesan edukatif dalam iklan Pepsodent versi ayah Adi dan 

Dika seri Gantian Dong, Monster Malam dan Ksatria Malam di media televisi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dengan penelitian ini dapat bermanfaat: 

a. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan 

masukan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan untuk 

mengembangkan penelitian dalam ilmu komunikasi khususnya dalam 



9 

 

bidang semiotika. Dalam penelitian ini diharapkan memperkaya 

pembendaharaan penelitian dan kajian komunikasi, khususnya memaknai 

masalah pemaknaan. 

b. Secara Praktis 

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang iklan secara 

bijaksana yang artinya tidak parsial dalam melihat suatu fenomena 

terutama tentang iklan. Diharapkan dari penelitian ini juga akan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat secara luas dalam menerima dan memahami 

makna pesan iklan, sehingga pesan iklan tidak hanya dapat ditangkap dari 

isi pesan yang tampak, tetapi juga isi pesan yang tersembunyi. 


