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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terkadang kita dibuat terpukau oleh modernitas yang begitu cepat 

bergerak mengubah segala segi kehidupan. Seiring dengan pergeseran 

model kapitalisme yang kini tidak lagi berpusat pada aras produksi, 

melainkan pada level konsumsi, sejumlah teoritisi sosial mengenai kritik 

Marx dengan memberi sejumlah peringatan perihal terkekangnya 

konsumen dalam menentukan aktivitas konsumsi sehari-hari. 

“Ketertindasan” konsumen ini memang nyaris tak terlihat oleh pandangan 

biasa, sebab argumen yang dibangun berlindung di balik dalih kebebasan 

individual. Pada titik inilah, perbincangan mengenai iklan menjadi 

signifikan, karena dalam konteks ini, di satu sisi iklan adalah motor 

penggerak roda sistem ekonomi yang menjaga keseimbangan antara 

produksi massal berbasis industri dengan konsumsi masyarakat, dan di sisi 

lain iklan menjadi motif pendorong aktivitas konsumsi yang mampu 

mendefinisikan suatu barang dalam kerangka kebutuhan pribadi seseorang.  

Komunikasi adalah hubungan kontak antar manusia, baik individu 

maupun kelompok. Komunikasi telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Realitas sosial budaya 

iklan televisi adalah Hiper-realitas yang hanya ada dalam media, yang 

hidup dalam dunia maya. Namun makna dalam iklan televisi mampu 

menjadi realitas sosial bahkan budaya nyata yang hidup dalam alam 

pikiran pemirsanya, serta hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai 
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bentuk dari pengetahuan masyarakat, kesadaran umum, opini maupun 

wacana publik. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan media 

massa di Indonesia, khususnya media elektronik (radio, televisi). Hal ini 

terjadi karena media massa (televisi) memberikan manfaat yang besar, 

dimana suatu peristiwa dapat tersampaikan dalam waktu hitungan detik.  

Dari sisi teori-teori komunikasi, dijelaskan bahwa ada dua 

perspektif teoritis dalam menbedakan fenomena iklan, yang merujuk pada 

tiga kata kunci: realitas, representasi, dan simulasi. Perspektif pertama 

menerangkan bahwa iklan muncul dengan menghadirkan kembali 

(representasi) realitas sosial. Dalam prosesnya, iklan tidak semata-mata 

merepresentasikan realitas, tapi juga memberi perspektif baru, memilah, 

dan menonjolkan segi-segi tertentu dari realitas yang diangkat. Inilah Era 

Simulasi, ketika teknologi informasi, media massa, dan komputerisasi 

melahirkan efek citra, simulakra, dan rimba tanda yang mengantar 

masyarakat dalam sebuah taman impian.  

Seperti yang telah dijelaskan di atas, media komunikasi yang 

mendapat banyak perhatian oleh umat manusia adalah, televisi. Dimana 

televisi merupakan salah satu media informasi yang bersifat audio (suara) 

dan visual (gambar) yang menyentuh kepentingan umat manusia. Televisi 

adalah salah satu wujud kemajuan teknologi informasi. Padahal itu hanya 

imbas dari arus globalisasi yang tak pernah jelas kemana arahnya manusia 

tidak sadar jika perilakunya banyak disetir oleh pola yang ditayangkan di 

TV saban hari, dan justru menyayangi dan memuja teknologi berbasis 

hiburan yang menumpulkan kemampuan berpikirnya. 
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Yasraf Amir Piliang mengkhawatirkan globalisasi, yang dengan 

kedok modernitas, memuncul kan praktek penyeragaman pola perilaku 

masyarakat, sehingga kreativitas manusia menjadi tumpul. Bahkan, 

relijiusitas menjadi wacana “biasa” dan lebih mudah dipahami sebagai 

tontonan yang perlu dikemas secara menarik. 

Menurut aliran post-strukturalis, dimana salah satu tokohnya 

adalah Baudrillard yang beranggapan bahwa iklan tidak berakar dalam 

realitas sosial. Iklan merupakan simulasi yang tercermin dalam citra-

citraan yang kemudian membentuk realitas sosial atau dengan kata lain 

iklan merupakan realitas yang hyper. Sedangkan bagi penganut semiotik 

strukturalis, iklan jelas berakar pada realitas konkret. Adalah suatu yang 

mustahil diiklankan kalau tidak ada referensi sosialnya karena khalayak 

tidak akan mampu memahami iklan itu. Iklan yang tidak memiliki rujukan 

sosial pasti akan ditinggalkan oleh khalayak.  

Iklan-iklan di Indonesia sangatlah beraneka ragam jenisnya serta 

gaya penyampaiannya (versi), belum lagi iklan-iklan asing yang turut 

menyamarkan iklan-iklan di Indonesia yang sangat berebeda sekali nilai 

dan kultur budayanya. Bagaimana iklan-iklan tersebut akan berdampak 

terhadap cara hidup serta pandangan masyarakat tentang gaya serta 

fenomena sosial, hal ini tentu saja akan tergantung dari cara berpikir, 

mempersepsi serta ideologi yang berkembang dalam kehidupan sosial 

masyarakat. 

Salah satu yang dapat digolongkan menjadi iklan yang memiliki 

makna adalah iklan Ice Cream Walls Magnum, dimana dalam iklan 
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tersebut  digambarkan 3 orang perempuan yang sedang menikmati ice 

cream, dan betapa lezatnya ice cream tersebut sehingga digambarkan 

setelah menggigit es cream walls magnum akan berubah layaknya ratu 

eropa, tidak seperti iklan kebanyaka. tetapi iklan ini lebih menggunakan 

pendekatan hiburan yang di dalamnya mengunakan simbol-simbol yang 

terkesan mewah dan menghibur.  

Banyak dari pengiklan yang menyampaikan iklannya dalam  

bentuk-bentuk yang mengandung unsur pornografis agar membuat produk 

iklannya laku dan dibaca sehingga mereka mengandalkan unsur 

pornografis sebagai dasar produknya. Akibat berorientasi pada laba yang 

menyebabkan pengiklan lebih berorientasi pada laba yang besar 

menyebabkan pengiklan lebih berorientasi pada prinsip ekonomi tanpa 

mempedulikan dampak penyajian muatan unsur pornografis tersebut pada 

khalayaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Assegaf, jika semakin 

besar media ekonomi, maka orientasi ke masyarakat semakin berkurang. 

Media akan cenderung mengekspose selera rendah yang sifatnya 

sensasional  

Konsep gender dan seks (jenis kelamin) merupakan hal yang sangat 

penting untuk dipahami. Pengertian jenis kelamin itu sendiri merupakan 

pembagian antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan melalui sifat 

biologis yang dimiliki manusia, sedangkan gender itu sendiri merupakan 

suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan, sifat-

sifat tersebut dikonstruksi secara sosial maupun kultural oleh berbagai 

media, sehingga dapat dikenal dan dikonsumsi oleh khalayak. Misalnya 
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bahwa perempuan itu dikenal lembut, cantik, emosional, atau keibuan, 

sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan jantan. Ciri dari 

sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, ada pula 

laki-laki yang jantan, emosional, lembut, maupun perkasa, begitu pula 

dengan wanita ada yang kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya. 

(http://google/hitzbuttahririndonesia.com/feminisme.htm diakses 19 

Januari 2009) 

 Dalam perspektif gender, maskulin maupun feminin sebenarnya 

merupakan pilihan. Artinya pria dan wanita dapat secara bebas memilih 

penampilannya sendiri sesuai dengan yang disukainya. Tidak ada 

kewajiban bahwa pria harus menampilkan dirinya sebagai sosok maskulin, 

dan feminin bagi perempuan. Sifat-sifat sebagaimana tersebut diatas dapat 

dipertukarkan satu dengan lainnya. Pria dapat berpenampilan feminin 

sementara wanita dapat memilih penampilan sebagai sosok yang maskulin. 

(Rendra Widyatama, 2006:6) 

Kedudukan perempuan selalu dianggap berada dibawah kekuasaan 

laki-laki. Perempuan sering dianggap lebih lemah sedangkan laki-laki 

kuat, sebenarnya lemah atau kuatnya seseorang bukan dilihat dari segi 

fisiknya tetapi kemampuan dia untuk berpikir. Laki-laki selalu 

mendominasi setiap sisi kehidupan kaum perempuan atau dengan kata lain 

masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dalam struktur 

sosial kemasyarakatan karena masih kuatnya budaya hierarkhi yang ada 

dalam masyarakat kita, seperti menjustifikasi dan melegimitasi bahwa 

laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari pada perempuan, karena itulah 

http://google/hitzbuttahririndonesia.com/feminisme.htm%20diakses%2019%20Januari%202009
http://google/hitzbuttahririndonesia.com/feminisme.htm%20diakses%2019%20Januari%202009
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laki-laki yang bisa menjadi seorang pemimpin. Pemaknaan secara umum 

telah menutup jalan bagi perempuan untuk mengaktualisasikan 

kemampuan dalam dunia yang memberikan kebebasan untuk 

mengekspresikan diri.  

(http://google/hitzbuttahririndonesia.com/feminisme.htm diakses 19 

Januari 2009 

Iklan ini menarik untuk diteliti mengingat iklan tersebut dirasa 

berani menggunakan simbol-simbol yang dikemas dalam visual yang 

menarik sehingga mampu memikat para penonton, karena setelah 

menggigit es cream walls magnum akan merasakan sensasi layaknya 

seorang ratu eropa. Padahal iklan yang menggunakan simbol seperti iklan 

Ice Cream Walls Magnum sangat jarang. Kebanyakan iklan yang 

ditayangkan di televisi cenderung menonjolkan kandungan spesifik atau 

khasiat dari produk yang ditawarkan secara biasa. Namun lebih jauh lagi 

peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana iklan tersebut 

menginterpretasikan pemaknaan tanda dalam iklan Ice Cream Walls 

Magnum melalui pendekatan semiotik. Semiotik merupakan studi tentang 

tanda dan segala yang berhubungan dengan cara berfungsinya, 

hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirim, dan penerimanya oleh 

mereka yang mempergunakannya.  

 

 

 

 

http://google/hitzbuttahririndonesia.com/feminisme.htm%20diakses%2019%20Januari%202009
http://google/hitzbuttahririndonesia.com/feminisme.htm%20diakses%2019%20Januari%202009
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B. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dapat diangkat adalah“Bagaimanakah Makna Perempuan dalam Iklan 

Ice Cream Walls Magnum” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menginterpretasikan makna tanda yang ada dalam iklan Ice Cream Walls 

Magnum. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

1.1 Menambah wacana baru tentang studi semiotika khususnya pada iklan 

televisi dalam perspektif komunikasi massa yang lebih peka 

terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. 

1.2 Dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pendalaman studi 

komunikasi, khususnya bagi peminat kajian komunikasi 

periklanan, sehingga mampu menjadi referensi tambahan bagi 

peneliti berikutnya. 

2. Kegunaan Praktis  

 Dapat dijadikan masukan bagi pembuat iklan untuk lebih kreatif 

dalam merancang sebuah iklan ditelevisi sehingga tampilan gambar dan 

ceritanya akan lebih menarik, agar permirsa atau penikmat dapat lebih 

menangkap pesan yang disampaikan.  
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E. Tinjauan Pustaka 

 1.  Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa merupakan salah satu jenis dari komunikasi. 

Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui 

media cetak atau elektronis, sehingga pesan yang sama dapat diterima 

secara serentak dan sesaat. Perkataan ‘dapat’ dalam definisi ini 

menekankan pengertian bahwa jumlah sebenarnya penerima komunikasi 

massa pada saat tertentu tidaklah esensial .  

Komunikasi massa (mass- communication) ialah komunikasi 

melalui media massa modern yang meliputi surat kabar yang mempunyai 

sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum, 

dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Hal tersebut 

perlu dijelaskan oleh karena ada sementara pakar  diantaranya Everett M 

Rogers, yang menyatakan bahwa selain media massa modern terdapat 

media massa tradisional yang meliputi teater rakyat, juru dongeng keliling, 

juru pantun, dan lain-lain. Komunikasi massa menyiarkan informasi, 

gagasan dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang 

banyak dengan menggunakan media ( Effendy, 2003:12). 

 Menurut Charles Wright dalam Severind dan Tankard (1992:30), 

komunikasi massa memiliki tiga sifat utama, yaitu: 

1. Menjangkau khalayak sasaran yakni masyarakat luas yang majemuk 

dan tidak kenal. 



9 

 

2. Pesan-pesan secara serempak dikirim dan diterima khalayak yang 

saling berbeda karakteristik pada waktu yang sama di tempat yang 

berbeda. 

3. Komunikator berbentuk organisasi yang kompleks  

Selain ketiga hal tersebut di atas, Wright menambahkan unsur lain 

yaitu umpan balik yang terbatas dalam komunikasi massa. Yang dimaksud 

dengan umpan balik terbatas karena pada saat publik mengetahui atau 

mendengar suatu informasi, dia tidak akan bisa secara langsung 

memberikan tanggapan mengenai informasi tersebut.  

Dalam menggunakan media massa sebagai alat untuk melakukan 

kegiatan komunikasi perlu memahami karakteristik komunikasi massa, 

yakni seperti diuraikan di bawah ini: 

a. Komunikasi massa bersifat umum 

Pesan komunikasi yang disampaikan melalui media massa adalah 

terbuka  untuk semua orang. Benda-benda tercetak, film, radio dan televisi 

apabila dipergunakan untuk keperluan pribadi dalam lingkungan organisasi 

yang tertutup tidak dapat dikatakan komunikasi massa atau mengenai 

kepentingan umum. 

b. Komunikan bersifat heterogen 

Massa dalam komunikasi massa terjadi dari orang-orang yang 

heterogen yang meliputi penduduk yang bertempat tinggal dalam kondisi 

yang sangat berbeda, dengan kebudayaan yang beragam, berasal dari jenis 

berbagai lapisan masyarakat, mempunyai pekerjaan yang berjenis-jenis ; 
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maka oleh karena itu mereka berbeda pula dalam kepentingan, standar 

hidup dan derajat kehormatan, kekuasaan dan pengaruh. 

c. Media massa menimbulkan keserempakan 

Ialah keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk 

dalam jarak yang jauh dari komunikator dan penduduk tersebut satu sama 

lainnya berada dalam keadaan terpisah. 

d. Hubungan komunikator – komunikan bersifat non pribadi 

Komunikan yang anonim dicapai oleh orang-orang yang dikenal 

hanya dalam peranannya yang bersifat umum sebagai komunikator. 

Menurut Elizabeth-Noelle Neuman, komunikasi massa mempunyai empat 

tanda pokok (1) bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media 

teknis, (2) bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-

peserta komunikasi yaitu para komunikan, (3) bersifat terbuka, artinya 

ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim, (4) mempunyai 

publik yang secara geografis tersebar. Adapun efek komunikasi massa 

antara lain: 

a. Efek kognitif, terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

difahami, dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, atau informasi. 

b. Efek afektif, timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, 

disenangi, atau dibenci khalayak. Efek ini ada hubungannya dengan 

emosi, sikap atau nilai. 
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c. Efek behavioral, merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, 

yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku 

(Alex Sobur, 2002:56) 

 2.  Komunikasi Massa Media Televisi 

Istilah komunikasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu “common” 

yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “shared by all 

alike”. Itulah sebabnya, komunikasi pada prinsipnya hrus bersifat dua arah 

dalam rangka pertukaran pikiran (idea) dan informasi menuju pada 

terbentuknya pengertian bersama. 

Unsur-unsur dari proses komunikasi ialah, adanya isyarat dan 

lambang-lambang yang mengandung arti. Tanda-tanda atau isyarat ini 

perlu dipelajari oleh setiap orang apabila mereka ingin hidup 

bermasyarakat dan berkebudayaan. 

Sedangkan komunikasi massa adalah berkomunikasi dengan massa 

(audiens atau khalayak sasaran).massa disini dimaksudkan sebagai para 

penerima pesan (komunikan) yang memiliki status sosial dan ekonomi 

yang heterogen satu sama lainnya. Pada umumnya komunikasi massa 

tidak menghasilkan “feed back” (umpan balik) yang langsung, tetapi 

tertunda dalam waktu yang relatif. Ciri-ciri massa yaitu; (1) jumlahnya 

besar; (2) antara individu, tidak ada hubungan/organisatoris; dan (3) 

memiliki latar belakang social yang berbeda. 

Komunikasi massa media televisi ialah proses komunikasi antara 

komunikator dengan komunikan (massa). Melalui sebuah sarana, yaitu 

televisi. Komunikasi massa bersifat periodik. Dalam komunikassi massa 
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media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara 

perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang 

kompleks serta pembiayaan yang besar. Karena media massa televise 

bersifat “transitory” (hanya meneruskan) maka pesan-pesan yang 

disampaikan melalui komunikasi media massa tersebut, hanya dapat 

didengar dan dilihat secara sekilas. Pesan-pesan ditelevisi bukan hanya 

didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar bergerak (audiovisual). 

Fungsi media massa televisi, bisa menghibur, mendidik, kontrol 

sosial, menghubungkan atau sebagai bahan informasi. 

(Kuswandi.1996;16) 

3. Iklan sebagai Proses Komunikasi 

Iklan merupakan salah satu bentuk proses komunikasi, karena di 

dalam iklan tersebut memiliki pertukaran pesan yang didalamnya terdapat 

unsur bahasa yang disebut sebagai bahasa media. “Bahasa” media dialam 

hal ini adalah pesan-pesan iklan. Pandangan Postman tentang bahasa yang 

mengacu pada aksioma Marshall McLuhan : “the media is the messages” 

bahasa tidak hanya berupa percakapan namun juga segala teknik dan 

teknologi yang memungkinkan seluruh umat manusia dapat bertukar pesan 

dengan berbagai variasi simbolis. 

Kemampuan iklan televisi yang bisa menampilkan pesan berupa 

bentuk audio visual yang dikemas secara demonstrative merupakan poin 

utama untuk menarik penonton untuk melihat sejenak kemewahan tampilan 

iklan yang imajinatif. Kekuatan pesan iklan televisi yang berupa audio 

visual dengan tampilan imajinatif, yang kemudian dibalut dengan teknik 
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komunikasi persuasi membuat iklan televisi tersebut memiliki daya dorong 

yang kuat dalam merubah pola perilaku konsumen. 

Dalam proses komunikasi banyak memunculkan berbagai macam 

definisi seperti yang dikemukakan oleh Hovland dalam Sumartono 

(2002:62), bahwa komunikasi adalah proses yang mengubah perilaku 

orang, sedang Laswell dalam kaitannya dengan pemahaman komunikasi 

mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan proses komunikasi 

dengan menjawab “who says what in which channel to whom with what 

effect”. 

Dari beberapa definisi komunikasi yang sudah dijelaskan di atas 

ada benang merah yang perlu dipahami yaitu proses komunikasi selalu 

menekankan adanya perubahan perilaku dari komunikan, artinya bahwa 

dalam komunikasi tidaklah hanya terfokus pada masalah penyampaian 

pesan belaka tetapi juga dalam proses komunikasi yang terjalin mampu 

merubah sikap dan tingkah laku atau setidak-tidaknya dari kegiatan 

komunikasi tersebut mendapatkan persetujuan dan dukungan dari 

komunikan sebagai target utama. 

Definisi tentang komunikasi, iklan televisi merupakan bagian dari 

media penyampai yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan berupa 

citra produk dengan harapa dapat memberikan perubahan perilaku kepada 

para konsumen, dan pada setiap iklan yang ditampilkan memiliki 

keunggulan masing-masing. Dalam hal ini banyaknya iklan yang muncul 

seolah-olah mempengaruhi pikiran audiens yang kemudian menimbulkan 

timbunan pesan yang yang tumpang tindih, membuat para konsumen harus 
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berhati-hati dan mampu berfikir bijaksana dalam mengambil suatu 

tindakan. 

3.1 Tujuan Iklan 

Adapun tujuan iklan menurut Philips Kotler (1990: 271) 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

a. Menyampaikan informasi, artinya memberi tahu pasar akan adanya 

produk  atau tata cara penggunaan baru. 

b. Membujuk untuk memilih produk atau merk tertentu, menganjurkan 

atau mengubah persepsi konsumen akan merk tertentu. 

c. Mengingatkan konsumen akan keberadaan suatu produk. 

Tujuan periklanan adalah mempengaruhi tingkat penjualan produk 

sehingga dengan demikian hal tersebut akan menyebabkan bertambahnya 

laba pada pihak pengiklan. Sebagai alat pemasaran, pengiklan pada 

umumnya bertujuan untuk mencapai tiga macam tujuan yang dikenal 

sebagai “The Three R’s Advertising”. Tiga “R” tersebut mencakup: 

a. Pertahankan pembeli loyal (retail loyal costumer), upayakan agar 

pembeli yang ada tetap melakukan pembelian. 

b. Tariklah kembali pembeli yang lari (retail loyal costumer), kurangilah 

arus pembeli yang membeli merek yang dipreferensi. 

c. Capailah pembeli baru (recuit new custumer) dan perbesarlah arus 

pembelian agar mereka lebih banyak membeli produk yang diiklankan. 

Kemudian Rhenald Kasali (1992: 48) berpendapat bahwa secara 

umum iklan mempunyai tujuan untuk: 
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a. Menarik konsumen menjadi konsumen yang loyal selama jangka 

waktu tertentu. 

b. Mengembangkan sifat yang positif dari calon konsumen yang 

diharapkan dapat menjadi yang potensial di masa yang akan datang. 

Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa periklanan mempunyai 

sasaran adisional. Diantara sasaran-sasaran tersebut antara lain (Winardi, 

sasaran 1992;181): 

a. Menarik perhatian dan minat konsumen produk-produk baru dan 

teknologi yang baru pula. 

b. Mengingatkan pembeli dan calon pembeli secara konstan tentang 

tersedianya produk-produk dan perusahaan yang ada dan bagaimana 

kiranya perbandingan dengan produk-produk serta perusahaan lain. 

c. Untuk meningkatkan perhatian secara kewaspadaan semua anggota 

pemasaran tertentu, perbaikan produk dan produksi. 

Dari beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa periklanan adalah 

sebagai salah satu sarana komunikasi dalam pemasaran antara produsen dan 

konsumen. Di dalamnya tergantung suatu pencapaian pada keuntungan 

sebab dengan iklan dapat diharapkan konsumen tahu apa yang dibutuhkan, 

yang pada gilirannya konsumen diharapkan untuk membeli Sebagai suatu 

sarana komunikasi dalam pemasaran iklan bertugas sebagai penyampai 

pesan. Tanpa iklan orang tidak akan tahu bahwa kebutuhannya dapat 

dipenuhi atau tidak tahu dimana ia memperoleh kebutuhan itu. Manfaat-

manfaat iklan antara lain, (Khasali, 1992: 16): 
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a. Iklan memperjelas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya iklan, 

konsumen dapat mengetahui adanya berbagai produk yang pada 

gilirannya menimbulkan adanya pilihan. 

b. Iklan menimbulkan kepercayaan pada konsumen. Iklan-iklan yang 

secara bagus tampil dihadapan masyarakat dengan ukuran besar 

dengan logo yang cantik akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi 

bahwa perusahaan yang membuatnya bonafit dengan produk yang 

bermutu. 

c. Iklan membuat kenal dan percaya.  

Sedangkan efek yang ditimbulkan dari iklan sebagian besar 

merupakan perubahan tingkah laku yang berjangka waktu pendek 

(konsumsi). Meskipun bias juga berupa pembentukan citra produk, cap, 

lambang perusahaan yang berjangka waktu panjang dan berperan sebagai 

penunjang kebiasaan yang berjangka waktu panjang. Efek samping yang 

tidak direncanakan dan telah diterima sebagai suatu hal yang wajar adalah 

sosialisasi kebiasaan konsumtif. Efek lain yang kurang disebutkan adalah 

konsumerisme materialisme dan harapan yang tinggi. Efek jangka panjang 

yang mungkin terjadi adalah adanya kontrol atau pengaturan terhadap pasar 

konsumen tertentu (Mc Quail, 1997: 264). 

Dari penjelasan tersebut, efek iklan tampaknya tergantung pada 

tingkat kekerapan dan keunggulan dari penyajian pesan, serta perhatian 

yang kadang kala merupakan prasyarat dasar atau suatu kebutuhan efek. 

Hal lain yang lebih berpengaruh terhadap efek adalah ciri keberadaan 

sumber, saluran dan pesan. 
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3.2 Gambar Iklan 

Dalam iklan televisi terdapat hal-hal menarik, antara lain seperti 

teknik pencahayaan (lighting), penggunaan warna, property, musik latar 

dan sebagainya. Semua penanda tersebut membantu kita menterjemahkan 

apa yang kita lihat juga apa yang kita dengar dari televisi. Tanda-tanda 

yang ada termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik 

dalam rangka mencapai efek yang diharapkan, yang paling penting ialah 

gambar dan suara. Iklan televisi dibangun oleh elemen audio dan visual. 

Elemen visual itu sendiri adalah bentuk gambar yang mengungkapkan ide 

atau gagasan dari komunikator.  

 Pengambilan gambar (shot) dalam sebuah karya audio visual dapat 

mengartikan dari bagian terkecil dari sebuah karya audio visual tersebut, 

mengenai bagaimana melihat isi atau pesan yang terkait dalam karya 

tersebut, shot ini paling penting dalam proses penciptaan visualisasi 

simbolik dan pencapaian pada sebuah dramatisasi dalam karya audio visual, 

beberapa kerangka jenis pengambilan gambar atau shot yang nantinya akan 

menjadi pedoman dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel  1.1 Teknik Pengambilan Gambar 

Jenis Perangkat teknis Makna 

Pengambilan Full Shot Hubungan sosial, subyek utama 

berinteraksi dengan subyek lain, 

interaksi tersebut menimbulkan 

aktivitas sosial tertentu 
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 Long Shot Lingkup dan jarak; audiens diajak 

untuk melihat keseluruhan objek 

dan sekitarnya, mengenal subjek 

dan aktivitasnya berdasrkan lingkup 

setting yang mengelilinginya 

 Medium Shot Hubungan umum; audiens diajak 

untuk mengenal subyek dengan 

menggambarkan sedikit suasana 

dari arah tujuan kameramen 

 Close Up Keintiman; pengambilan gambar 

yang memiliki efek kuat sehingga 

menimbulkan perasaan emosional 

karena audiens hanya melihat pada 

satu titik interest, audiens dituntut 

untuk memahami kondisis subyek. 

 Zoom In/Out Observasi/focus; audiens diarahkan 

dan dipusatkan pada obyek utama. 

Unsur lain di sekeliling subyek 

berfungsi sebagai pelengkap makna. 

      

 Angle kamera dibedakan menurut karakteristik dari gambar yang 

dihasilkan, yaitu: 

a. Straight Angle : Yaitu sudut pengambilan gambar yang normal, 

biasanyua ketinggian kamera setinggi dada dan sering digunakan 
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pada acara yang gambarnya tetap, mengesankan situasi yang normal, 

bila pengambilan straight angle secara zoom in menggambarkan 

ekspresi wajah obyek atau pemain dalam memainkan karakternya, 

sedangkan pengambilan straight angle secara zoom out 

menggambarkan secara menyeluruh ekspresi gerak tubuh dari obyek 

atai pemain. 

b. Low Angle : Yaitu sudut pengambilan gambar dari tempatnya yang 

lebih  rendah dari posisi obyek, hal ini membuat seseorang tampak 

memiliki kekuatan yang menonjol dan akan terlihat seperti orang  

yang  memiliki kekuasaan. 

c. High Angle : Yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang lebih 

tinggi dari posisi obyek, hal ini memberikan kepada penonton suatu 

kekuatan atau rasa superioritas. 

d. Eye Level  : Yaitu sudut pengambilan gambar sejajar dengan obyek, 

sudut pandang ini tidak memberikan kesan dramatis karena posisinya 

yang biasa-biasa saja. Sudut ini hanya memperlihatkan tangkapan 

pandangan mata seseorang yang berdiri tepat tingginya sama dengan 

obyek. 

e. Bird Eye  : Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamer 

diatas ketinggian obyek, tekhnik ini bermaksud ingin memperlihatkan 

lingkungan yang sedemikian luas dengan obyek-obyek lain berkesan 

lemah dan kecil. 

f. Frog Eye  : Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera 

sejajar dengan dasar kedudukan objek atau lebih rendah dari dasar 
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kedudukan objek. Teknik ini memperlihatkan objek yang terkesan 

sangat agung, berkuasa dan berwibawa. Namun bisa juga 

menimbulkan kesan bahwa subyek dieksploitasi karena hal tertentu. 

g. Adegan adalah pemunculan tokoh atau pergantian susunan pada suatu 

rangkaian cerita. 

h. Naskah adalah karangan cerita yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 

i. Aktor atau aktris adalah orang yan berperan dalam suatu cerita, 

pelaku. 

j. Lighting adalah pencahayaan. Lighting ada banyak macamnya, 

diantaranya adalah key light (cahaya utama), fill light (cahaya 

pengisi), 

dan back light (lampu belakang). 

k. Angle adalah sudut pengambilan gambar oleh kamera. 

l. Komposisi adalah suatu cara meletakkan obyek pada bidang gambar 

agar enak dipandang. 

m. Property adalah berbagai perlengkapan yang digunakan sebagai 

pendukung suatu produksi audio visual yang dapat menunjukkan 

karakterisasi dan juga aktifitas tertentu. 

n. Penggunaan warna adalah perbedaan warna cenderung menimbulkan 

perbedaan-perbedaan emosi. Berikut adalah beberapa makna pada 

warna. 

Warna merupakan unsur penting yang patut dipertimbangkan 

dalam pembuatan sebuah iklan. Sebuah iklan akan tampak lebih menarik 

apabila terdapat kesesuaian dan keselarasan warna yang ditampilkan 
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sekaligus akan menciptakan karakter dan jiwa produk yang diiklankan. 

Warna merupakan salah satu dimensi visual dari tanda selain ukuran, 

ruang lingkup, kontras, bentuk dan detail.  

Bahwa tidak semua tanda terlihat, suara dapat sebagai tanda begitu 

juga bau, rasa, dan bentuk, tetapi beberapa tanda mempunyai dimensi 

visual, dan sangat penting untuk mengetahui atau mengerti variasi-variasi 

aspek visual tanda yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan di berbagai 

analisis. Aspek tersebut salah satunya adalah warna. Berikut adalah 

beberapa makna pada warna :  

 

Tabel 1.2 

Makna Warna 

 

Warna Makna 

Merah Komunikasi, Cinta, marah, Bahaya, Kekuatan 

Hitam Keselarasan, Kekuatan, Kejahatan, Duka, Kelam 

perlindungan, dramatis, serius, bergaya/anggun, 

formalitas, kerahasiaan, malapetaka, kegaiban 

Biru 

 

Penggunaan intuisi untuk memberi pengajaran dan 

melayani 

Merah muda Aktif, Cinta, Feminim 

Hijau Kesuburan, Uang, Kecemburuan, Kesegaran,Stabilitas, 

Setia 

Kuning Energi, Matahari, Kebahagiaan, Gembira, Kreativitas 

Coklat Konservatif, Stabil, Organik Dogmatis 

Ungu Kuasa, Kebangsawanan, Kemewahan, Kerohanian 

Emas 

 

kekayaan, kemakmuran, berharga, tradisional 

ketamakan, pemimpi 

Putih 

 

kebaikan, keadaan tak bersalah, kemurnian, segar, 

gampang, bersih, musim dingin, dingin, jauh 

Oranye Sukacita, Kreativitas, Sukses, Energi 

            Sumber: www.graphicdesign.com.  
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Gambar iklan merupakan penggambaran dari isi ilustrasi yang 

mempunyai pesan atau makna-makna tertentu. Kategori bahasa 

gambar/visual terdiri dari: 

a. Ekspresi Wajah (Facial Expression), penggambaran mimik seseorang 

dalam menunjukkan kondisi perasaan atau karakter yang ingin 

ditampilkan 

b. Bahasa Tindak (Action Language), menggambarkan ilustrasi tindakan 

dari 

subyek atau seseorang di dalam ilustrasi. 

c. Bahasa Konteks, penempatan focus of interest dalam suatu latar 

belakang 

untuk menampilkan kondisi tertentu seperti suasana, waktu, dan lain-lain. 

3.3 Audio 

Audio berperan sangat penting didalam sebuah film/iklan televisi, 

funsinya disini tidak hanya sekedar pelengkap untuk mengiringi 

gambar/visual. Tetapi merupakan suatu kesatuan utuh antara audio dan 

visual sehingga mampu membentuk sebuah makna dalam karya audio visual 

yang berkesinambuangan dan dapat dinikmati oleh audiens dan bentuknya 

antara lain : 

a. Dialog : yang berisikan kata-kata. Berfungsi untuk menjelaskan 

tentang sesuatu kejadian/peristiwa, penjelasan tentang tokoh 

penyampaian informasi, dan lain-lain sebagainya dimana 

penggunaannya sesuai kebutuhan, adapun bentuk prolog dan monolog 

termasuk sub bagian dialog 
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b. Sound Effect : yaitu bunyi atau suara yang digunakan untuk melatar 

belakangi sebuah adegan, fungsinya sangat besar dalam memperdalam 

pendramatisasian dan terkadang juga memberikan suatu makna 

tersendiri bagi visualnya. 

c. Back Sound Music : yaitu illustrasi musik (lagu) yang mengiringi  

adegan dalam iklan, fungsinya hampir sama dengan sound effect, 

hanya dapat menjadi sangat simbolik ketika tepat pada 

penggunaannya, karena tidak hanya nada yang diperdengarkan tetapi 

juga memperhatikan dari segi kesesuaian lirik dengan adegan yang 

diperankan. 

3.4 Iklan Sebagai Alat Komunikasi 

 

Sejak manusia lahir di bumi, akan selalu terlibat dalam komunikasi 

dan komunikasi tidak hanya berarti pemberitahuan. Pengertian komunikasi 

perkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat, mulai dari 

masyarakat kecil sampai dengan masyarakat luas. Maka selain pemberitaan, 

komunikasi berarti pengumumam, penerangan, penjelasan, penyuluhan, 

perintah, instruksi, komando, nasihat, ajakan, bujukan, dan sebagainya. 

 Untuk dapat menyampaikan berbagai maksud itu, diperlukan suatu 

media yang dapat menyampaikannya seperti media suara, gambar gerak dan 

seterusnya. Pada desain grafis terdapat salah satu media untuk penyampai 

pesan tersebut dalam komunikasi melalui iklan.  

Iklan merupakan suatu bagian dari reklame yang berasal dari bahasa 

Perancis re-clamare, yang berarti meneriakan berulang-ulang. Iklan adalah 

salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan gagasan 
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tentang suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat secara serempak 

agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan 

informasi, membujuk dan meyakinkan. 

Berawal dari komunikasi antara pedagang yang berteriak 

berulangulang sambil menyelusuri jalan sambil memikul dagangannya 

dengan calon pembeli, sampai saat ini si produser mencari calon pembeli 

melakukan metode kampanye, antara lain melalui periklanan. 

Dengan berbagai penemuan baru dalam dunia teknologi dan industri, 

maka metode kampanye periklanan mengalami kemajuan yang begitu pesat, 

yang akhirnya terdapat komunikasi yang terwujud, karena dapat membiayai 

pemasangan pesan kepada media massa yang terkenal sebagai periklanan. 

Periklanan dapat digunakan sebagai alat komunikasi baik untuk tujuan 

jangka pendek maupun jangka panjang, dan untuk mencapai sasaran yang 

dimaksud, maka diperlukan suatu persyaratan pengetahuan, wawasan, 

kreatifitas dan keterampilan dalam proses pembentukan alat komunikasi ini. 

Pada proses pembuatan iklan, akan diperlukan suatu tanda-tanda tersendiri 

yang menyampaikan pesan kepada para calon pemakai atau pengguna, 

tanda-tanda itu akan sangat bermakna bila sudah terbina kesamaan pendapat 

antara pemberi pesan dan pemakai. 

 Di sinilah peran desain grafis sangat menentukan pesan apa yang 

akan disampaikan melalui makna tanda yang akan diungkapkan sebagai 

sarana informasi dari produser kepada komsumen. Periklanan dipergunakan 

sebagai salah satu kekuatan untuk mencapai tujuan pemasaran melalui 

makna tanda yang ditonjolkan. 
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4. Semiotika 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda-

tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat 

komunikatif. Keberadaannya mampu menggantikan sesuatu yang lain, 

dapat dipikirkan, atau dibayangkan. Cabang ilmu ini semula berkembang 

dalam bidang bahasa, kemudian berkembang pula dalam bidang desain dan 

seni rupa. Semiotika berasal dari kata Yunani semeion, yang berarti tanda. 

Ada kecenderungan bahwa manusia selalu mencari arti atau berusaha 

memahami segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dan dianggapnya 

sebagai tanda.  

Ferdinand de Saussure merumuskan tanda sebagai kesatuan dari 

dua bidang yang tidak bisa dipisahkan - seperti halnya selembar kertas – 

yaitu bidang penanda (signifier) atau bentuk dan bidang petanda (signified): 

konsep atau makna. Berkaitan dengan piramida pertandaan ini (tanda-

penanda-petanda), Saussure menekankan dalam teori semiotika perlunya 

konvensi sosial, diantaranya komunitas bahasa tentang makna satu tanda. 

Berdasar rumusan Saussure adalah satu kata mempunyai makna tertentu 

disebabkan adanya kesepakatan sosial di antara komunitas pengguna 

bahasa tentang makna tersebut. Sementara itu, Charles Sanders Pierce, 

menandaskan bahwa kita hanya dapat berpikir dengan medium tanda. 

Manusia hanya dapat berkomunikasi lewat sarana tanda. Tanda dalam 

kehidupan manusia bisa tanda gerak atau isyarat. Lambaian tangan yang 

bisa diartikan memanggil atau anggukan kepala dapat diterjemahkan setuju. 

Tanda bunyi, seperti tiupan peluit, terompet, genderang, suara manusia, 
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dering telpon. Tanda tulisan, di antaranya huruf dan angka. Bisa juga tanda 

gambar berbentuk rambu lalulintas, dan masih banyak ragamnya. Merujuk 

teori Pierce, maka tanda-tanda dalam gambar dapat dilihat dari jenis tanda 

yang digolongkan dalam semiotik. Di antaranya: ikon, indeks dan simbol. 

Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Dapat pula 

dikatakan, tanda yang memiliki ciri-ciri sama dengan apa yang 

dimaksudkan. Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, 

atau perjanjian yang disepakati bersama. Simbol baru dapat dipahami jika 

seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. 

Contohnya: Garuda Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah burung yang 

memiliki perlambang yang kaya makna. Namun bagi orang yang memiliki 

latar budaya berbeda, seperti orang Eskimo, misalnya, Garuda Pancasila 

hanya dipandang sebagai burung elang biasa.  

Di dalam praktik bahasa, sebuah pesan yang dikirim kepada 

penerima pesan diatur melalui seperangkat konvensi atau kode, Kode 

pertama yang berlaku pada teks-teks ialah kode bahasa yang digunakan 

untuk mengutarakan teks yang bersangkutan. Kode bahasa itu dicantumkan 

dalam kamus dan tata bahasa. Selain itu, teks- teks tersusun menurut kode-

kode lain yang disebut kode sekunder, karena bahannya ialah sebuah sistem 

lambang primer, yaitu bahasa. Sedangkan struktur cerita, prinsip-prinsip 

drama, bentuk-bentuk argumentasi, sistem metrik, itu semua merupakan 

kode-kode sekunder yang digunakan dalam teks-teks untuk mengalihkan 

arti. Roland Barthes mengelompokkan kode-kode tersebut menjadi lima 

kisi-kisi kode, yakni kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, 
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kode narasi, dan kode kebudayaan. Penjelasannya sebagai berikut: Kode 

Hermeneutik, yaitu artikulasi berbagai cara pertanyaan, teka-teki, respons, 

enigma, penangguhan jawaban, akhirnya menuju pada jawaban. Atau 

dengan kata lain, Kode Hermeneutik berhubungan dengan teka-teki yang 

timbul dalam sebuah wacana. Siapakah mereka? Apa yang terjadi? 

Halangan apakah yang muncul? Bagaimanakah tujuannya? Jawaban yang 

satu menunda jawaban lain. Kode Semantik, yaitu kode yang mengandung 

konotasi pada level penanda. Misalnya konotasi feminitas, maskulinitas. 

Atau dengan kata lain Kode Semantik adalah tanda-tanda yang yang ditata 

sehingga memberikan suatu konotasi maskulin, feminin, kebangsaan, 

kesukuan, loyalitas. Kode Simbolik, yaitu kode yang berkaitan dengan 

psikoanalisis, antitesis, kemenduaan, pertentangan dua unsur, skizofrenia. 

Kode Narasi atau Proairetik yaitu kode yang mengandung cerita, 

urutan,narasi atau antinarasi. Kode Kebudayaan atau Kultural, yaitu suara-

suara yang bersifat kolektif, anomin, bawah sadar, mitos, kebijaksanaan, 

pengetahuan, sejarah, moral, psikologi, sastra, seni, legenda.  

Kita semua seringkali menggunakan makna tetapi sering kali pula 

kita tidak memikirkan makna itu. Yang disebut makna menurut Saussure 

tidak dapat ditemukan pada unsur itu sendiri, melainkan pada 

keterkaitannya dengan unsur lain. Semua makna budaya diciptakan dengan 

menggunakan simbol-simbol. Menggigil bisa diartikan dan dapat pula 

menjadi simbol ketakutan, kegembiraan atau yang lainnya. Mencengkeram 

gigi, mengerdipkan mata, menganggukkan kepala, menundukkan tubuh, 

atau melakukan gerakan lain yang memungkinkan, semuanya dapat 
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merupakan simbol. Salah satu cara yang digunakan para pakar untuk 

membahas lingkup makna yang lebih besar adalah dengan membedakan 

makna denotatif dengan makna konotatif. Spradley menjabarkan makna 

denotatif meliputi hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata (makna referensial). 

Sedangkan menurut Pierce, tahap denotatif, yaitu mencatat semua tanda 

visual yang ada. Misalnya, ada gambar manusia, binatang, pohon, rumah. 

Warnanya juga dicatat, seperti merah, kuning, biru, putih, dan sebagainya. 

Pada tahapan ini hanya informasi data yang disampaikan. Sementara 

Saussure mengidentifikasikan makna denotatif sebagai makna-makna yang 

dapat dipelajari pada fisik benda-benda (prinsip anatomis, material, 

fungsional). Makna konotatif meliputi semua signifikansi sugestif dari 

simbol yang lebih daripada arti referensialnya. Menurut Pierce, dalam 

tahapan konotatif, kita membaca yang tersirat. Contohnya, gambar wajah 

orang tersenyum, dapat diartikan sebagai suatu keramahan, kebahagiaan. 

Tetapi sebaliknya, bisa saja tersenyum diartikan sebagai ekspresi 

penghinaan terhadap seseorang. Untuk memahami makna konotatif, maka 

unsurunsur yang lain harus dipahami pula. Sedangkan catatan Saussure 

menyebutkan bahwa makna konotatif adalah makna-makna lebih dalam 

(idiologis, mitologis, teologis) yang melatari bentuk-bentuk fisik. 

5. Ideologi dan Tanda 

Teori ideologi sebuah praktek yang dikembangkan oleh Louis 

althusser, marxisgenerasi kedua orang yang dipengaruhi gagasan-gagasan 

saussure dan freud, dan orang yang membawa teori-teori struktur dan teori 

teori tak kesadaran untuk menunjang teori marx yang lebih bersifat 
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ekonomistik, bagi marx, ideology merupakan suatu konsep yang relative 

langsung. Ideology merupakan sarana yang digunakan untuk ide-ide kelas 

yang bekuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai 

alami dan wajar. Semua pengetahuan adalah berbasis kelas: pengetahuan 

dituliskan didalam asal-usul kelasnya dan bekerja untuk melebihkan 

kepentingan kelasnya. Marx memahami bahwa para anggota kelas kelas 

susb kordinat, yakni kelas pekerja, di giring untuk memahami pengalaman 

social dan relasi social mereka sehingga memahami mereka sendiri dengan 

menggunakan serangkaian gagasan yang bukan miliknya sendiri, yang 

datang dari kelas yang kepentingan ekonomi, social dan politiknya bertolak 

belakang dengan mereka. 

Menurut Marx, ideologi borjuis menjaga para pekerja atau kaum 

proletar, tetap berada dalam kesadaran palsu. Konsep  ideology sebagai 

kesadaran palsu sangat penting dalam teori marx karena tampaknya hal ini 

menjelaskan mengapa mayoritas dalam teori kapitalis menerima sebuah 

sistem sosial yang tak menguntungkan mereka. Namun marx yakin bahwa 

realitas ekonomi lebih berpengaruh, setidaknya dalam jangka panjang, 

dibandingkan dengan ideology.  

Teori Althusser tentang ideology sebagai praktek merupakan 

pengembangan dari teori marx tentang ideology sebagai kesadaran palsu, 

namun dengan tetap menekankan peran ideology dalam menjaga kekuasaan 

minoritas atas mayoritas lewat sarana-saran nonkoersif. Marxis generasi 

kedua dari eropa lainnya adalah Antonio Gramsci yang memperkenalkan 

bidang ini dalam istilah lain-hegemoni, yang dalam hal ini mungkin kita 
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pikir ideology sebagai pejuanga, secara singkat hegemoni secara terus 

menerus menimpa kesepakatan diklangan kaum minoritas terhadap system 

yang menempatkan mereka sebagai subkordinat.  

Salah satu strategi hegemoni yang penting adalah mengkonstruksi 

“anggapan umum” (common sense). Bila gagasan kelas berkuasa bisa 

diterima sebagai anggapan umum makan tujuan ideologinya tercapai dan 

kerja ideologisnya tersembunyi. 

 

F. Defenisi Konseptual 

 

1. Pemaknaan Tanda 

Pendalaman masalah hanya dilakukan untuk mengetahui makna 

tanda yang terdapat dalam iklan Ice Cream Walls yang menggunakan 

kekuatan lambang atau simbol-simbol. Pemaknaan tanda-tanda dalam 

iklan ini dapat diketahui dengan memaknai muatan pesan yang 

disampaikan melalui sebuah alur cerita iklan. Dalam penelitian ini 

seperangkat lambang yang dimaksud, biasa tersembunyi dalam kode-kode, 

ilustrasi dan konvensi-konvensi yang dikonstruksi melalui dialog, acting, 

visualisasi, setting waktu dan tempat. Pesan tersebut dapat berupa simbol-

simbol, warna, pemakaian atribut kostum model iklan serta tanda-tanda 

lainnya, dengan analisis semiotik Barthes dikenal 2 tahap signifikansi: 

yaitu signifikansi tahap 1 (denotasi), pemaknaan tanda berdasarkan 

hubungan penanda dan petanda dari signifikasi tahap ke 2 (konotasi) yang 

menghasilkan pemaknaan tingkat ke 2 dari petanda yang muncul dari 
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tataran denotasi. sehingga diperoleh suatu interpretasi mengenai makna 

tanda yang lain. 

2. Denotasi, Konotasi, dan Mitos 

Penelitian ini hendak mempersoalkan dan mengungkap tentang 

makna tanda yang terdapat pada iklan Ice Cream Walls Magnum. Untuk 

keperluan itu peneliti menggunakan metode/konsep semiotika dari Roland 

Barthes yang merupakan penganut aliran Ferdinand de Saussure. 

Digunakannya semiotika Barthes didasarkan pada beberapa pertimbangan, 

Barthes berpendapat bahwa kita dapat berbicara tentang dua sistem 

pemaknaan denotasi dan konotasi. Denotasi adalah level makna deskriptif 

dan literal yang secara virtual dimiliki semua anggota suatu kebudayaan. 

Konotasi makna yang dibangun oleh penanda yang mengaitkan dengan 

aspek budaya yang lebih luas menurut sub kode yang digunakan. Bagi 

Barthes, mitos adalah sistem semiologis urutan kedua atau metabahasa. 

Mitos adalah bahasa kedua yang berbicara tentang bahasa tingkat pertama. 

Tanda pada sistem pertama (penanda dan petanda) yang membangun 

makna denotatif menjadi penanda pada urutan kedua makna mitologis 

konotatif. (Barker, 2005:71)  

Dalam menganalisa pesan simbolik pada iklan Ice Cream Walls 

Magnum ini menggunakan semiotika aliran Saussure dengan menerapkan 

konsep-konsep semiotika dari Roland Barthes, yang merupakan penganut 

aliran “semiotika konotasi”. Melalui pendekatan Roland Barthes data 

dapat diberi makna secara denotatif dan konotatif sehingga hal-hal yang 
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tersembunyi dalam tanda dapat ditemukan pada akhirnya makna baru yang 

lebih luas dan berkembang.  

 

G.  Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita 

gunakan untuk mendekati sebuah problem dan mencari jawaban (atau 

mengkaji topik penelitian). Sebuah metodologi diukur berdasarkan 

kemanfaatanya, dan tidak bisa dinilai apakah suatu metode benar atau salah. 

Untuk menelaah hasil penelitian secara benar, kita tidak cukup sekedar 

melihat apa yang ditemukan peneliti, tetapi juga bagaimana peneliti sampai 

pada temuannya berdasarkan kelebihan dan keterbatasan metode yang 

digunakannya. Namun bagaimanapun juga, metode atau penelitian apapun 

yang kita gunakan , misalnya kuantitatif, haruslah sesuai dengan kerangka 

teoritis yang kita asumsikan (Mulyana, 2003:145).  

Harus diakui bahwa, pendekatan semiotik sebagaimana analisis 

wacana (discourse analysis), masih tergolong baru dalam khazanah 

penelitian Ilmu Komunikasi di Indonesia. Melalui semiotik, analisis wacana, 

diharapkan kita dapat memahami bahwa sebenarnya isi media dipengaruhi 

oleh berbagai komponen yang terdapat dalam institusi media itu sendiri. 

Sobur (2001:3-4) mengungkapkan, bahwa ketiga pendekatan 

tersebut tampaknya sudah mulai meninggalkan pendekatan “analisis isi 

tradisional”, yang sepertinya masih banyak dipakai di berbagai bidang 

kajian di Indonesia. Hal ini dikarenakan analisis tradisional itu, oleh 

Woolacoott (dalam Listiorini 1999:261), tidak cukup atau memiliki 
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keterbatasan dalam menganalisis makna pesan media. Anaisis isi memiliki 

kelemahan dan keterbatasan untuk menganalisis isi pesan, apalagi sampai ke 

tingkat ideologis. Padahal pesan media, apapun bentuknya di bangun atas 

struktur bahasa yang terdiri atas lambang-lambang. Sedangkan lambang 

selalu menghadirkan ideologi di dalamnya serta memiliki nilai semiotis 

(Volosinov, dalam Listiorini, 1999:261).  

Secara teoritis, pendekatan analisis wacana kontemporer terhadap 

representasi media, lebih canggih dibandingkan pendekatan isi. Tidak hanya 

kata-kata atau aspek-aspek lainnya yang dapat dikodekan dan dihitung, 

tetapi struktur wacana yang kompleks pun dapat dianalisis pada berbagai 

tataran deskripsi (van Dijk, dalam Kartika dan Mahendra, ed.1998). 

Sementara, pada pendekatan semiotik sendiri memiliki kelebihan dibanding 

analisis lain yang interpretatif dalam khazanah lingustik komunikasi, seperti 

analisis wacana dan analisis framing. Kelebihan tersebut adalah pada 

kemampuannya menelisik lekuk liku teks secara lebih detail dan merasakan 

getaran-getaran halus dari sinyal-sinyal yang tersembunyi (Nugroho, dalam 

Sudibyo, Hamad, dan Qodari, 2000:xiii) (Sobur, 2001:5).  

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yaitu pencarian makna 

tertentu yang tersembunyi dibalik ungkapan suatu obyek penelitian 

(Hamidi, 2003:3). Dengan menggunakan pendekatan semiotik Roland 

Barthes, dimana oleh peneliti dirasa cocok untuk meneliti sebuah iklan 

dengan menggunakan interpretasi yang tepat dengan menggambarkan 

secara sistematis, faktual, akurat mengenai iklan yang akan diteliti. Dalam 
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penelitian ini peneliti diberi peluang yang besar untuk membuat 

interpretasi alternatif dalam mendiskripsikan data yang ada dalam 

penelitian, bisa jadi yang dibutuhkan hanya makna-makna yang 

dikonstruksikan dari sekian banyak pesan yang ada. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti iklan Ice Cream Walls 

Magnum (durasi 15 detik) sebagai suatu teks. Dalam penelitian ini 

menginterpretasikan pemaknaan tanda yang ingin disampaikan pengiklan 

secara umum, bukan dari penerimaan pesan permirsa atau penonton iklan 

tersebut. Iklan ini diteliti secara keseluruhan (Holistic), karena antara 

adegan-adegan atau komponen-komponen yang terdapat didalam iklan 

tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Apabila 

dimaknai secara parsial, dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan 

dalam pemaknaan. 

3. Unit Analisis 

Untuk penelitian iklan Ice Cream Walls Magnum ini unit 

analisisnya adalah shoot setiap scene baik dari segi audio (suara dan 

musik) maupun visual (gambar,ekspresi wajah), angle, warna, lighting 

(tata cahaya), warna, gesture (gerak tubuh), effect diteliti berdasarkan 

karakteristik tanda yang bersifat audio dan visual. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu 

pertama; data primer dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu 

dengan cara merekam iklan Ice Cream Walls Magnum dari copy master, 
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yang kemudian ditransfer pada VCD (Video Compact Disk). VCD tersebut 

diputar dengan Xing MPEG player, frame dari beberapa scene yang 

dianggap mewakili makna dipotong. Dari potongan frame tersebut 

kemudian dibuat file bmp (gambar standar oprasional sistem berbasis 

windows). Kedua, data sekunder dengan kepustakaan yang ada, baik 

berupa buku, majalah, internet maupun bahan tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada guna menunjang 

kelengkapan data. 

5. Teknik Analisis Data 

 Berdasarkan kategori dan batasan yang dicantumkan di dalam unit 

analisis penelitian, iklan tersebut akan diinterpretasikan dengan analisis 

semiotik untuk mengetahui makna tanda yang terdapat didalamnya. Untuk 

mengetahui makna denotatif dan makna konotatif, tanda-tanda di dalam 

iklan tersebut dipisahkan berdasarkan strukturnya, yaitu signifier 

(penanda) dan signified (petanda). Dalam memaknai suatu tanda, 

menggunakan dua tahap pendekatan semiotik Roland Barthes. Semiologi 

membahas signifikasi dan komunikasi yang terdapat pada tanda yang 

bersifat linguistik dan non linguistik. Menurut Barthes signifikasi bukan 

hanya membahas masalah bahasa. Semua kehidupan sosial merupakan 

suatu sistem tanda, dengan demikian bahasan semiotik semakin meluas, 

misalnya pada film, program televisi, radio dan iklan. Berikut peta yang 

diciptakan Barthes tentang bagaimana tanda bekerja: 
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Tabel 1.3 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Alex Sobur, 2003:69, Semiotika komunikasi 

 

Berdasarkan tema diatas, dapat dijelaskan bahwa pada pemaknaan 

primer atau tingkat pertama, penanda-penanda berhubungan dengan 

petanda-petanda, sehingga menghasilkan tanda. Kemudian pada 

pemaknaan sekunder atau tingkat kedua, tanda pada tingkat pertama 

menjadi penanda dan berhubungan dengan petanda pada tingkat kedua. 

Pemaknaan tahap pertama merupakan lapis denotasi sedangkan 

pemaknaan tahap kedua merupakan perluasan makna, yaitu lapis konotasi. 

dengan kata lain sebuah sistem konotasi adalah sistem yang lapis 

ekspresinya sendiri tersusun oleh sistem signifikasi (Budiman, 2002:66) 

penekanan dalam semiotik signifikasi adalah teori tanda dan 

pemahamannya dalam konteks tertentu (Sobur, 2001:132). Agar mudah 

dibaca dan dicerna, dari masing-masing elemen diambil dan di identifikasi 

tiap-tiap shoot kemudian dikategorikan dan dibuat tabel unit analisis 

seperti gambar dibawah : 

 

 Signifier 

(Penanda) 

 

Signified 

(Petanda) 

 

 

Denotative sign 

(tanda denotatif) 

 

Conotative signifier 

(Penanda konotatif) 

 

Conotative signified 

(Petanda konotatif) 

 

Conotative sign (tanda konotatif) 

 

Tingkat penanda 

primer 

Tingkat penanda 

primer 
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Tabel 1.4 

   Tabel Kerja Analisis 

Denotatif dan Konotatif 

 

 

Setelah semua itu dilakukan maka dapat diketahui penggambaran 

pemaknaan tanda dari iklan Ice Cream Walls Magnum yang sesuai dengan 

perumusan masalah yang ada untuk mencapai tujuan penelitian yaitu 

menyampaikan, gambaran umum dan menyeluruh baik struktural maupun 

makna dari tanda yang selanjutnya akan disajikan dan dideskripsikan 

secara kualitatif. 

 

No Karakteristik  Penanda 

(signifier) 

Petanda 

(signified) 

    


