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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, peran media massa di dalam masyarakat menjadi sangat 

penting. Denis McQuail (1987) menyatakan bahwa media telah menjadi sumber 

yang dominan untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial; baik bagi 

individu, kelompok, maupun masyarakat secara umum. Salah satu media massa 

yang perkembangannya pesat adalah televisi. 

Di Indonesia, jumlah stasiun televisi – baik dalam skala nasional maupun 

lokal – terus meningkat. Saat ini penonton memiliki belasan pilihan saluran 

televisi nasional, plus beberapa saluran televisi lokal yang tersedia di daerahnya. 

Pertumbuhan jumlah stasiun televisi ini diikuti oleh meluasnya audiens. Bila dulu 

televisi identik dengan media hiburan masyarakat kelas menengah ke atas, kini 

televisi semakin terjangkau oleh segala lapisan masyarakat di Indonesia. 

Karena mampu menjangkau publik yang sangat luas, perebutan space iklan 

di televisi menjadi semakin sengit. Judy Uway, Media Director JC&K Advertising 

dalam tulisannya di Majalah Cakram Fokus (“Menimbang”, 2006) menjelaskan, 

ada sebuah paradigma bahwa televisi adalah satu-satunya media yang menjamin 

suksesnya sebuah kampanye. Paradigma ini memang cukup beralasan, mengingat 

televisi merupakan media audio visual di mana informasi dapat disampaikan 

secara lebih lengkap. Bandingkan dengan media cetak yang hanya bisa 

menampilkan gambar  tidak bergerak; atau radio yang memperdengarkan suara 

saja. 
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Pengiklan saat ini berani menganggarkan dana yang besar demi 

menghasilkan iklan yang berkualitas. Data Nielsen Media Research (“Perebutan”, 

2006) menyebutkan, total belanja iklan televisi Indonesia sepanjang tahun 2006 

sudah mencapai angka triliunan rupiah. Iklan televisi – yang dulu sekadar pengisi 

jeda di sela-sela penayangan program – kini sudah menjadi sebuah karya bernilai 

seni tinggi. 

Menurut peneliti iklan Kompas TV sangat unik dibandingkan kebanyakan 

iklan di Indonesia. Bila kebanyakan iklan menyampaikan pesannya secara 

eksplisit, dalam iklan ini terkandung makna yang implisit di balik simbol-simbol 

yang ditampilkan. Ibaratnya seseorang yang mengenakan jubah, bentuk tubuh asli 

orang itu akan tersembunyi di balik jubah tersebut. Demikian pula dalam iklan ini, 

makna sesungguhnya tersembunyi di balik tampilan fisik yang dapat dilihat 

penonton. Dengan melakukan analisis representasi, dapat diketahui signifikansi 

medium dan makna apa yang sesungguhnya ingin dibangun Kompas Gramedia 

Group dalam iklan Televisinya. 

Terkait dengan pemaknaan, studi yang biasa digunakan adalah studi 

semiotika yang memusatkan perhatian pada tanda, sistem penandaan (kode) dan 

kebudayaan tempat kode itu bekerja. Maka, penelitian ini akan menggunakan 

kajian semiotika untuk menganalisis representasi nasionalisme dalam iklan 

Televisi Kompas TV. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 
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“Bagaimanakah makna nasionalisme Indonesia direpresentasikan dalam 

iklan Inspirasi Indonesia Kompas TV?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi nasionalisme 

Indonesia dalam iklan Inspirasi Indonesia Kompas TV. 

D. Kegunaan Penelitian 

D.1. Manfaat Akademik 

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi kajian ilmiah 

mengenai bagaimana sebuah iklan televisi dapat menjawab fenomena sosial 

kultural yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan menggambarkan 

nasionalisme di dalamnya. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi 

mengenai iklan kompas TV sebagai salah satu jenis iklan di samping iklan 

produk dan iklan layanan masyarakat, serta sebagai bahan kepustakaan 

jurusan Ilmu Komunikasi di bidang semiotika. 

D.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Kompas 

Gramedia group. mengenai interpretasi yang timbul dari iklan yang 

merupakan bagian dari rangkaian kampanyenya, sekaligus membawa 

paradigma baru dalam bidang periklanan di mana iklan korporat seperti 

iklan Inspirasi Indonesia ini bisa menjadi salah satu solusi alternatif bagi 

perusahaan untuk melakukan branding. 
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E. Batasan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka peneliti 

memberi batasan dalam penelitian ini. Topik penelitian adalah representasi 

nasionalisme Indonesia dalam iklan Inspirasi Indonesia Kompas TV. Obyek 

penelitian adalah iklan Televisi Kompas TV. versi Inspirasi Indonesia dengan 

durasi 60 detik. Iklan ini diproduksi pada tahun 2011 dan ditayangkan pada tahun 

yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik riset 

semiotika. Teori semiotika yang digunakan dalam penelitian ini adalah kode 

televisi John Fiske dan grammar of film and television. 

F. Kajian Pustaka 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan tinjauan pustaka yang menunjang 

penelitian ini. Secara khusus tinjauan pustaka ini meliputi konsepsi iklan, 

representasi, teori semiotika, dan teori nasionalisme. Konsepsi  iklan digunakan 

untuk menjelaskan fenomena iklan televisi yang salah satu jenisnya adalah iklan 

korporat yang menjadi objek penelitian. Representasi adalah tampilan di media 

yang membawa makna tertentu di baliknya, seperti jubah menyembunyikan 

bentuk tubuh pemakainya.  

Teori semiotika adalah kajian yang digunakan untuk membedah representasi 

dalam iklan yang diteliti. Penelitian ini terutama menggunakan konsep codes of 

television John Fiske dan grammar of film and television. 

Teori nasionalisme adalah kerangka besar yang digunakan untuk membatasi 

sehingga penelitian ini hanya membahas bagaimana nasionalisme tersebut 
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direpresentasikan dalam iklan televisi. Dengan demikian, arah penelitian ini 

menjadi jelas dan tidak bias atau melebar ke mana-mana. 

F.1. Konsepsi Iklan 

Iklan televisi merupakan sebuah film persuasif yang sangat singkat; 

yang dapat ditayangkan pada jeda waktu antar program televisi, atau di 

tengah-tengah penayangan sebuah program televisi. Iklan televisi memiliki 

perbedaan tersendiri dibandingkan dengan iklan di media lain seperti 

majalah. Sebab, iklan televisi mengeksploitasi percakapan, musik (spesial 

efek film/SFX) dan aksi. Musik dalam iklan televisi akan membimbing 

penonton untuk memahami modus produksi, sekaligus memadukan elemen 

bersama dan menghadirkan tema. Aksi mengilustrasikan aspek produksi dan 

dapat pula memberi pengaruh dramatis yang kuat, untuk mengundang dan 

mempertahankan perhatian penonton. Sedangkan percakapan dalam iklan 

akan membantu mengidentifikasi, menggambarkan, dan menegaskan 

produk (Burton, 2007). 

Namun, dalam taraf tertentu, iklan tidak bisa dipandang sama seperti 

program televisi, karena selain bertujuan persuasif, iklan juga merupakan 

titik persinggungan antara kepentingan komersial dan khalayak sebagai 

konsumen barang dan jasa. Bagaimanapun juga, iklan tetap memiliki 

kesamaan dengan program televisi bila dipandang dari beberapa sisi, sebab 

iklan: 

1. muncul dari basis produksi, teknologi, dan praktek produksi yang sama 

2. punya struktur narasi yang sama, tetapi dimampatkan 
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3. menggunakan materi genre sebagai poin pengenalan dan daya tarik bagi 

khalayak 

4. membuat referensi intertekstual pada materi televisi lain 

5. menggunakan performer televisi yang dikenal penonton dari program 

lainnya 

6. menciptakan „bintang‟ dan seri populernya sendiri (Burton, 2007) 

Dengan demikian, iklan dapat dianggap sebagai bentuk mini dari 

sebuah program televisi, sehingga iklan juga merupakan bagian dari output 

cultural televisi. Di satu sisi iklan bersifat persuasif secara khusus, di sisi 

lain iklan juga penuh cerita, karakter, dan membawa pandangan tentang 

dunia. Iklan juga menyampaikan wacana dan memuat ideologi. Iklan bisa 

menggantikan fungsi yang secara tradisional dijalankan oleh seni dan 

agama. Cara iklan menggambarkan dunia kepada penonton di masa 

sekarang, analog dengan cara agama menggambarkan dunia di masa lalu 

(dalam Burton, 2007). 

F.2. Komunikasi Pemasaran 

F.2.1. Strategi Komunikasi Pemasaran 

Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi 

strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. 

Seperti yang dikemukakan oleh Swastha dan Irawan, strategi adalah suatu 

rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut, jadi strategi 

dibuat berdasarkan suatu tujuan. Strategi itu pada hakikatnya adalah suatu 
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perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai 

tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya (Rosady Ruslan, 2002 : 31). 

Berdasarkan definisi diatas, strategi merupakan suatu usaha 

perusahaan yang terencana dan teratur untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua 

unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah 

penyampaian informasi, gagasan, emosi, ketrampilan, dan sebagainya 

dengan menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, gambar, bilangan, 

grafik dan lain-lain (Rosady Ruslan, 2002 : 17). Sedangkan pemasaran 

adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain (Kotler, 1997 : 8). Pemasaran lebih umum pengertiannya 

dari pada komunikasi pemasaran, namun kegiatan pemasaran banyak 

melibatkan aktivitas komunikasi. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran 

merepresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek, 

yang memfasilitasi terjadi pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang 

disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya (Shimp, 2003 : 4). 

Menurut Swastha dan Irawan dalam bukunya manajemen pemasaran 

modern, komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh pembeli dan penjual, dan merupakan kegiatan yang membantu dalam 

pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran 
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agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk 

berbuat lebih baik. 

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi 

pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat tidak akan 

mengetahui keberadaan suatu produk di pasar. Komunikasi yang efektif 

dapat merubah tingkah laku atau memperkuat tingkah laku yang sudah 

dirubah sebelumnya. Peran lain dari komunikasi adalah untuk membedakan 

produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan yang 

lainnya, selain itu juga menginformasikan, membujuk, mengingatkan, 

menawarkan sarana pertukaran itu sendiri, juga sebagai sarana pengantaran 

nilai-nilai sosial kepada masyarakat (Setiadi, 2003 : 250). 

Komunikasi pemasaran tanpa adanya strategi yang efektif dan 

kondusif, tidak akan dapat mencapai sasaran dan tujuan pemasaran, karena 

pemasaran merupakan kegiatan yang akan membawa hasil bagi suatu 

perusahaan, sehingga sebagai upaya mencapai hasil-hasil tersebut 

diperlukan suatu strategi. 

Dengan demikian strategi komunikasi pemasaran merupakan 

serangkaian rancangan usaha yang terencana dan sistematis yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk tujuan pemasaran dalam hal ini dapat menembus 

segmen pasar suatu perusahaan.  

F.2.2. Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Seluruh usaha komunikasi pemasaran diarahkan kepada pencapaian 

satu atau lebih tujuan-tujuan dibawah ini:  
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1. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk, setiap organisasi 

pemasaran bertujuan untuk meraih konsumen agar memilih produknya 

dan bukan produk pesaingnya, untuk itu konsumen harus mempunyai 

keinginan terhadap suatu kategori produk terlebih dahulu, sebelum 

memutuskan untuk membeli merek tertentu. 

2. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness), upaya untuk 

membuat konsumen familiar melalui iklan, promosi penjualan dan 

komunikasi pemasaran lainnya akan suatu merek, memberi informasi 

kepada orang banyak tentang ciri khusus dan manfaatnya, serta 

menunjukkan perbedaannya dari merek pesaing, dan menginformasikan 

bahwa merek yang ditawarkan lebih baik ditinjau dari sisi fungsional 

atau simbolisnya. 

3. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat 

(intention), jika komunikator sukses menciptakan kesadaran konsumen 

akan mereknya, konsumen dapat membentuk sikap (attitudes) positif 

terhadap merek tersebut dan mungkin akan muncul keinginan untuk 

membeli suatu produk di masa yang akan datang. 

4. Memfasilitasi pembelian, jika usaha komunikasi pemasaran sebuah 

perusahaan benar-benar efektif, konsumen akan memahami mengapa 

harga merek tersebut lebih tinggi dan mungkin akan dianggap lebih 

menarik dengan harga premiumnya tersebut. Iklan yang efektif, display 

yang menarik didalam toko, serta variabel komunikasi pemasaran lainnya 

berfungsi untuk memfasilitasi pembelian dan memberikan solusi atas 
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persoalan yang ditimbulkan oleh variabel bauran pemasaran  non 

promosi (produk, harga dan distribusi) (Shimp. 2003 : 160-162).  

Tujuan dari komunikasi pemasaran pada dasarnya adalah produk/jasa 

yang dihasilkan oleh perusahaan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen/masyarakat, tentunya produk/jasa yang dihasilkan memiliki 

kualitas tinggi dengan harga yang wajar dan bersaing. Perusahaan harus 

mampu mencapai dan mempertahankan kualitas produk/jasa yang 

dihasilkan sehingga komunikasi pemasaran dapat mencapai hasil yang 

maksimal.  

F.2.3. Model Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di 

pasar. Komunikasi pemasaran perlu dirancang sedemikian rupa sehingga 

proses komunikasi berjalan efektif dengan biaya yang efisien, karena 

komunikasi pemasaran ini memerlukan dana yang sangat besar.  

Gambar 2.3 

Model Komunikasi Pemasaran 
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Sumber :  Perilaku Konsumen, Konsep dan Implikasi Untuk Strategi 

dan Penelitian Pemasaran (Setiadi, 2003 : 251-252).  

 

Model komunikasi pemasaran tersebut diatas meliputi :  

1. Sumber (sender) : Pertama kali pesan datang dari sumber. Dalam 

pemasaran sumber berarti pihak yang mengirim pesan pemasaran kepada 

konsumen. 

2. Pemasar : Menentukan bagaimana pesan itu disusun agar bisa dipahami 

dan direspon secara positif oleh penerima dalam hal ini konsumen 

(menentukan jenis komunikasi yang akan digunakan). 

3. Encoding : Keseluruhan proses dari perancangan pesan sampai 

penentuan jenis promosi yang akan dipakai (proses menerjemahkan 

tujuan-tujuan komunikasi ke dalam bentuk-bentuk pesan yang akan 

dikirimkan kepada penerima). 

4. Transmisi : Menyampaikan pesan melalui media cetak atau elektronik. 

5. Decoding : Pesan melalui media akan ditangkap oleh penerima kemudian 

direspon dan diharapkan akan mempengaruhi perilaku konsumen. 

Penerima pesan memberi respon dan menginterprestasikan pesan yang 

diterima. 

6. Tindakan : Jika pesan sampai diterima secara positif, maka dapat 

berpengaruh positif pada sikap dan perilaku konsumen. Sikap positif 

terhadap produk akan mendorong kepada pembelian. Oleh karena itu, 

pembentukan sikap positif terhadap produk sangat penting dilakukan 

oleh pemasar. 
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7. Feedback (umpan balik): Proses terakhir dari komunikasi pemasaran 

adalah pemasar mengevaluasi apakah pesan mendapat respon tidak 

sampai secara efektif. Pengukuran efektivitas pesan ini dapat dilihat 

melalui tingkat penjualan, apakah mengalami peningkatan setelah 

penyampaian pesan tersebut dilakukan. 

F.2.4. Promotional Mix  

Konsep yang secara umum sering digunakan untuk penyampaian 

pesan dalam komunikasi pemasaran adalah bauran promosi (promotional 

mix). Disebut bauran promosi karena biasanya pemasar sering menggunakan 

berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam suatu rencana 

promosi produk. Pengertian dari promotional mix adalah kombinasi strategi 

yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat 

promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan 

program penjualan (Swasta dan Irawan, 2001:349). Alat-alat promosi lain 

yang dimaksud adalah publisitas, promosi penjualan, dan hubungan 

masyarakat. 

Beberapa pengertian atas alat-alat di atas adalah: 

a. Periklanan merupakan bentuk komunikasi non personal yang harus 

diberikan imbalan tentang sebuah organisasi dan atau produk-produknya 

yang ditransmisi kepada sebuah audience sasaran dengan bantuan sebuah 

medium massa. Periklanan ini ditujukan kepada audiensi yang relatif 

besar jumlahnya. 
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b. Penjualan tatap muka merupakan sebuah proses, dimana para pelanggan 

diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk-produk 

melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi pertukaran. Alat 

promosi ini memakan biaya yang besar akan tetapi menghasilkan 

feedback segera dari konsumen. 

c. Publisitas merupakan suatu stimulasi permintaan yang bersifat non 

formal, yang  ditransmisi melalui perantaraan sebuah media massa, tidak 

dipungut pembayaran sama sekali. 

d. Promosi penjualan merupakan sebuah aktivitas guna menunjang serta 

mengkoordinasi upaya-upaya penjualan tatap muka dan periklanan, 

misalnya: display-display di toko-toko, pameran-pameran dagang, 

sampel-sampel untuk didistribusi, premi-premi atau kupon-kupon yang 

diluar negeri (Amerika Serikat) dinamakan “Cents off Coupons”. 

e. Hubungan masyarakat, yang merupakan suatu upaya rencana dari sebuah 

organisasi guna mempengaruhi sikap atau pendapat kelompok tertentu 

(Winardi, 1992 : 112-115, 126), Scoot M. Cutlip dan Allen H. Center 

dalam buku Efektif Public Relations mengatakan Public Relations 

merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, 

mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau 

organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan 

suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan 

dukungan dari publiknya. (Rosady Ruslan, 2002 : 6-7). 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan kombinasi 

terbaik dari variabel-variabel promotion mix. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Jumlah dana, merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi 

promotional mix, perusahaan yang memiliki dana lebih besar, kegiatan 

promosinya akan lebih efektif dibanding dengan perusahaan yang hanya 

mempunyai sumber dana lebih terbatas. 

2. Sifat pasar, meliputi: luas pasar secara geografis, konsentrasi pasar, 

macam-macam pembeli. 

3. Jenis produk, apakah barang konsumsi atau barang industri karena dalam 

mempromosikannya memiliki cara yang berbeda. 

4. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan barang, dimulai dengan tahap 

perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kemunduran atau penurunan 

(Swasta dan Irawan, 2001 : 355-358). 

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa uraian diatas adalah 

komunikasi pemasaran harus ditunjang oleh alat-alat promosi atau bauran 

promosi (promotional mix) untuk memasarkan produk suatu perusahaan, 

sehingga segmen pasar dapat ditembus secara efektif dan efisien. Promosi 

memiliki peranan yang sangat penting dalam komunikasi pemasaran, 

pemeliharaan hubungan komunikasi yang lancar antara komunikator melalui 

pesan-pesan yang dikirim kepada komunikan adalah bergantung pada  

promosi. Dari alat-alat promosi diatas, masing-masing elemen mempunyai 

karakteristik dan keunggulannya. Pemilihan atas alat-alat promosi 

komunikasi pemasaran tergantung kepada produsen atau perusahaan.  
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F.3. Teks dan Representasi; Tanda-tanda Ideologi dalam Iklan 

Analisis representasi televisi merupakan salah satu pendekatan kritis 

yang dapat digunakan untuk memahami signifikansi medium dan makna 

yang dibangun bagi khalayak televisi (Burton, 2007). Representasi dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang merujuk pada pesan yang dengannya realitas 

disampaikan dalam komunikasi; melalui kata-kata, bunyi, citra, atau 

kombinasinya (Fiske, 2004). Istilah representasi secara lebih luas mengacu 

pada penggambaran kelompok-kelompok dan institusi sosial. Dengan 

demikian representasi berhubungan dengan stereotip, walaupun representasi 

bukan sekadar stereotip saja (Burton, 2007). 

Penggambaran dalam representasi menyangkut tampilan fisik 

(appearance) dan deskripsi, serta makna (atau nilai) yang ada di baliknya. 

Ibaratnya jubah, tampilan fisik representasi menyembunyikan bentuk makna 

sesungguhnya di baliknya. Pada televisi, objek yang ditampilkan seolah 

hidup, padahal objek itu hanyalah konstruksi elektronis, di mana penonton 

dapat dengan mudah menerapkan berbagai proses persepsi sosial pada 

image televisual tersebut. Manusia memang cenderung menempatkan 

persepsi mengenai sang liyan (others) dalam hidup pada beragam kategori 

dan memberi penilaian menyangkut kategori tersebut. Penilaian inilah yang 

memberi informasi bagaimana penonton „membaca‟ televisi. Ada tiga 

pengalaman di mana penilaian tersebut dapat dibentuk: 
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1. Penonton membaca ungkapan dan perilaku nonverbal orang-orang di 

televisi seolah membacanya dalam kehidupan nyata berdasarkan 

pengalaman social. 

2. Saat „membaca‟ karakter atau cerita televisi, penonton dapat pula 

membuat penilaian berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan media. 

3. Proses selanjutnya adalah encoding materi televisi oleh para pembuatnya, 

misalnya melalui kamera; hal ini merupakan sebuah pengalaman tidak 

langsung (Burton, 2007). 

Sementara menurut Stuart Hall (1997, dalam Juliastuti, 2000), ada dua 

proses representasi. Yang pertama, representasi mental, yaitu peta 

konseptual yang terbentuk di kepala manusia, sehingga bersifat abstrak. 

Dalam proses ini, manusia memaknai dunia dengan mengkonstruksi 

seperangkat rantai korespondensi antara sesuatu dengan sistem „peta 

konseptual‟ yang dimilikinya. Kedua adalah „bahasa‟ yang berperan dalam 

konstruksi makna. Dalam proses kedua ini, peta konseptual yang abstrak itu 

dihubungkan dengan bahasa atau simbol yang berfungsi merepresentasikan 

konsep-konsep kita tentang sesuatu. Relasi antara „sesuatu‟, „peta 

konseptual‟, dan „bahasa/simbol‟ adalah inti produksi makna lewat bahasa. 

Proses yang menghubungkan ketiga elemen ini itulah yang disebut 

representasi. 

Representasi mengharuskan penonton televisi berurusan dengan 

persoalan bentuk. Cara penggunaan televisi menyebabkan khalayak 

membangun makna yang merupakan esensi representasi. Pada tingkatan ini, 
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representasi juga berkaitan dengan produksi simbolik – pembuatan tanda-

tanda dalam kode-kode di mana manusia menciptakan makna. Jadi, 

mempelajari representasi tidak terpisahkan dari mempelajari pembuatan 

atau konstruksi makna. Karena itu, representasi dapat diartikan pula sebagai 

penghadiran kembali (re-presenting) sebuah representasi atau sebuah versi 

yang dibangun dari gagasan atau objek fisikal asli (Burton, 2007). Senada 

dengan pengertian tersebut, Juliastuti (2000) menyatakan bahwa 

representasi bisa berarti proses perubahan konsep-konsep ideologi yang 

abstrak dalam bentuk-bentuk yang konkret. 

Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial 

pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia : dialog, tulisan, video, 

film, fotografi dan sebagainya. Singkatnya, representasi memproduksi 

makna melalui bahasa. Bahasa di sini berarti simbol-simbol baik yang 

tertulis, lisan, maupun gambar. 

F.4. Semiotika 

Bila dilihat secara etimologis, kata ”semiotika” sebenarnya berasal 

dari bahasa Yunani “semeion” yang berarti tanda atau “seme” yang berarti 

penafsir tanda (dalam Sobur, 2004). Van Zoest (1993) mengatakan bahwa 

manusia adalah homo semioticus (dalam Sobur, 2004). Sementara Cassirer 

dan Langer mengatakan bahwa manusia adalan animal simbolicum (Sobur, 

2004). Dari kedua pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kehidupan 

manusia tak dapat lepas dari tanda. Tanda-tanda (signs) adalah basis dari 

seluruh komunikasi (Littlejohn, 1996, dalam Sobur, 2004). Manusia dengan 
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perantaraan tanda-tanda dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya 

(Sobur, 2004.). Tanda inilah yang menjadi basis semiotika, yang sering 

didefinisikan sebagai bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari 

suatu tanda atau lambang (Sobur, 2004). Semiotika (semiotics) sering 

disebut juga semiologi (semiology); dalam linguistik juga digunakan istilah 

lain seperti semasiologi, sememik, atau semik. Semua istilah tersebut 

merujuk pada bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari suatu 

tanda atau lambang (Sobur, 2004). 

Istilah semiologi cenderung dipakai dalam tradisi Saussurean dan 

dalam penerbitan Prancis seperti dalam Elements de Semiologie (Roland 

Barthes, 1964). Istilah ini biasa digunakan di Eropa, mengacu pada 

pemikiran Ferdinand de Saussure (1857-1913). Semiologi menurut Saussure 

adalah sebuah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah 

masyarakat dan dengan demikian menjadi bagian dari disiplin psikologi 

sosial. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana terbentuknya tanda-tanda 

beserta kaidah-kaidah yang mengaturnya (Sobur, 2004). 

Sementara istilah semiotics digunakan dalam karya Charles Sanders 

Peirce dan Charles Morris. Istilah ini akhirnya lebih umum digunakan. Atas 

kesepakatan komite internasional Paris (Januari 1969) yang dikukuhkan 

dalam kongres pertama Association for Semiotics Studies (1974); istilah 

semiotika dipakai untuk menggantikan istilah lama semiologi. Semiotics 

menurut Peirce adalah ilmu umum tentang tanda. Dasar dari semiotika 
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adalah konsep tentang tanda (Peirce, 1931, dalam Sobur, 2004). Semiotika 

sebenarnya memiliki tiga bidang studi utama, yaitu: 

a. tanda itu sendiri. Semiotika mempelajari berbagai tanda yang berbeda, 

cara tanda-tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, dan cara 

tanda-tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. Tanda 

adalah konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian 

manusia yang menggunakannya. 

b. kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara 

berbagai kode dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan suatu 

masyarakat/budaya atau untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang 

tersedia untuk mentransmisikannya. 

c. kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Pada akhirnya ini bergantung 

pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan 

bentuknya sendiri (Fiske, 2004). 

Seperti telah disebutkan di atas, ada beberapa tokoh yang terkenal 

dalam bidang kajian semiotika, seperti Ferdinand Saussure dan C.S. Peirce. 

Selain itu masih ada beberapa tokoh lain seperti John Fiske. Masing-masing 

tokoh tersebut memiliki pandangan tersendiri mengenai semiotika, yang 

akan peneliti jelaskan dalam pembahasan berikut. 

F.5. Semiotika John Fiske 

Analisis semiotika sering dipakai dalam mengkaji sajian televisi, 

termasuk iklan televisi. Salah satu tokoh dalam semiotika untuk mengkaji 

gambar bergerak (moving images) adalah John Fiske. Dalam buku 
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“Television Culture” (1987), Fiske mendefinisikan televisi sebagai pembuat 

atau perangsang makna dan hiburan; sedangkan budaya adalah proses 

pembentukan dan sirkulasi makna dan hiburan tersebut dalam masyarakat. 

Televisi merupakan agen budaya, yang merangsang dan 

mensirkulasikan makna. Dalam kajian semiotika tradisional, dinyatakan 

bahwa televisi membuat – atau berusaha membuat – makna yang tersedia 

bagi ketertarikan yang dominan di masyarakat. televisi juga mensirkulasikan 

makna tersebut di tengah-tengah kelompok sosial yang beragam yang 

memjadi audiensnya (Fiske, 1987). 

Secara sederhana, Fiske menyusun kode atau sistem yang 

mengorganisasikan tanda dalam televisi menjadi tiga level yaitu : realitas, 

representasi, dan ideologi. 

1. Level realitas (reality) 

 Level ini menjelaskan bagaimana suatu peristiwa dikonstruksikan 

sebagai realitas oleh media. Level ini terdiri dari penampilan 

(appearance), kostum (dress), riasan (make-up), lingkungan 

(environment), kelakuan (behaviour), dialog (speech), gerakan (gesture), 

ekspresi (expression), dan suara (sound). 

2. Level representasi (representation) 

Pada kode ini kita menggunakan perangkat secara teknis. Dalam 

bahasa tulis alat tulis itu adalah kata, kalimat atau proposisi, grafik dan 

sebagainya. Level ini berhubungan dengan kode-kode sosial antara lain, 

kamera (camera), pencahayaan (lighting), perevisian (editing), musik 
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(music), dan suara (sound). Gerakan kamera dan penyesuaian sudut, 

framing, musik, dan fokus dapat digunakan untuk memberikan efek yang 

diinginkan. Jarak kamera yang biasa di televisi adalah pertengahan-shot 

untuk menutup-up, yang membawa pemirsa ke dalam suatu hubungan, 

intim nyaman dengan karakter di layar. Mengedit adalah cara untuk 

menyesuaikan ritme dan kontinuitas adegan untuk memberikan lebih dari 

sebuah aliran alami, membuat tembakan rata-rata sekitar 7 detik. Musik 

juga dapat menyarankan perubahan dalam suasana hati dan emosi.  

3. Level ideologi (ideology) 

Bagaimana kode-kode representasi dihubungkan dan 

diorganisasikan ke dalam koherensi sosial, seperti kelas sosial, atau 

kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat. Menurut Fiske ketika 

kita melakukan representasi tidak bisa dihindari menggunakan  ideologi 

tersebut. 

Secara umum, ideologi didefinisikan sebagai suatu sistem ide dan 

keyakinan. Dalam studi komunikasi, istilah ideologi sering digunakan untuk 

menyebut sesuatu yang menjadi ideologi dominan. Ide ini berasal dari Karl 

Marx, tokoh yang mendefinisikan ideologi sebagai setiap sistem pemikiran 

yang mengukuhkan posisi kelas dominan. Ideologi juga merupakan 

kompleks ide-ide dalam masyarakat dan ekspresinya dalam institusi sosial, 

baik militer, pengadilan, seni atau media yang pada akhirnya mendominasi 

cara manusia hidup dan bagaimana orang memahami dunia di sekitarnya; 

ataupun sistem nilai dan kepercayaan serta representasinya dalam berbagai 
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media dan tindakan social (Burton, 2007). Raymond Williams (1977, dalam 

Burton, 2007) menyebutkan ada tiga penggunaan utama ideologi. Pertama, 

ideologi berfungsi sebagai suatu system keyakinan yang menandai 

kelompok atau kelas tertentu. Kedua, ideologi adalah suatu sistem 

keyakinan ilusioner, yang bisa dikontraskan dengan pengetahuan sejati atau 

pengetahuan ilmiah. Ketiga, ideologi merupakan proses umum dalam 

produksi makna dan gagasan. 

Dalam hubungannya dengan representasi, ideologi adalah system 

representasi, yang satu mendefinisikan yang lain. Althusser (1969, dalam 

Burton, 2007) menjelaskan bahwa makna di balik representasi adalah 

makna-makna atau posisi nilai yang sama dengan yang ada di balik 

ideologi, termasuk ideologi yang dominan dalam suatu budaya. Ketika 

memproyeksikan representasi, televisi juga ikut memproyeksikan ideologi. 

Karena itu, Briggs dan Cobley (1998, dalam Burton, 2007) menyatakan 

bahwa representasi adalah wahana transmisi ideology dengan cara 

memelihara dan memperluas hubungan kekuasaan. 

Sesuai dengan sifat kategorisasi kode yang arbiter, klasifikasi kode 

dalam level hirarki di atas tidaklah mutlak. Contohnya, bila pembicaraan 

dikategorikan sebagai kode sosial dan dialog sebagai kode teknikal, pada 

prakteknya kedua hal tersebut hampir tak dapat dipisahkan. Tokoh psikologi 

sosial seperti Berne (1964) telah menunjukkan bahwa dialog dalam 

kehidupan nyata seringkali ditranskripkan oleh kesepakatan interaksional 

dalam budaya. Sebuah analisa semiotika berusaha untuk menyingkap 
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bagaimana lapisan makna yang disandikan terstruktur dalam sebuah 

program televisi (Fiske, 1987). 

Dari teori yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini secara 

khusus peneliti akan menggunakan teori codes of television John Fiske serta 

konsep sintagma paradigma dari Saussure. Codes of television digunakan 

karena merupakan teori yang sesuai untuk menganalisis gambar bergerak 

seperti iklan televisi. Sedangkan konsep sintagma paradigma akan 

membantu menemukan signifikansi pilihan dan paduan kode yang terdapat 

dalam iklan tersebut. Untuk melengkapi analisis mengenai kode camera, 

peneliti juga menambahkan teori grammar of film and television  (Chandler, 

2001) di bawah ini. 

F.6. The Grammar of Film and Television 

Grammar dikenal sebagai sarana untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan kinerja bahasa lisan maupun tulisan. Dalam film dan 

televisi, dikenal pula „grammar‟ di mana kita bisa mengeksplorasi, 

mengidentifikasi, mempelajari, mendeskripsikan dan menggunakan fitur 

bahasa visual yang menciptakan makna dan efek tertentu dalam gambar 

bergerak (English Online, 2002). 

The Grammar of Film and Televison adalah salah satu jurnal yang di 

buat oleh Daniel Chandler, seorang ahli semiotika visual yang berbasis di 

Departemen Studi Teater, Film & Televisi Aberystwyth University. Dia 

juga seorang dosen di Media dan Ilmu Komunikasi dan webmaster dari situs 
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Studi Media dan Komunikasi. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan 

jurnal Daniel Chandler sebagai landasan teori meneliti iklan dari segi teknis. 

Perlu dipahami bahwa sebuah film terdiri dari beberapa unit seperti : 

1. Frame, merupakan unit terkecil dari film, bila dipisah akan menjadi 

sebuah gambar diam. Satu detik dalam film biasanya terdiri dari 25-40 

frame, tergantung dari jenis kamera yang digunakan. Bila dianalogikan, 

frame sama halnya huruf dalam bahasa tulisan. 

2. Shot, merupakan kumpulan beberapa frame. Seperti halnya huruf-huruf 

membentuk sebuah kata. 

3. Scene, merupakan kumpulan dari shot yang saling berhubungan. Seperti 

halnya kata-kata disusun menjadi sebuah kalimat. 

4. Sequence, adalah kumpulan dari scene. Sama seperti paragraf yang terdiri 

dari beberapa kalimat. 

5. Film, adalah kumpulan sequence. Serupa dengan sebuah cerita yang 

terdiri dari beberapa paragraf. 

Dalam penelitian ini, Grammar of Film and Television dipergunakan 

untuk melengkapi pembahasan berdasarkan kode televisi John Fiske, yaitu 

dari segi kamera. 

Bahasa Visual Iklan di Televisi Melalui Framing Kamera 

Ukuran gambar dipengaruhi oleh jarak kamera dengan obyek. Secara 

umum ada berbagai macam ukuran pengambilan gambar seperti ilustrasi 

berikut : 
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a. Long shot (LS), memperlihatkan semua bagian atau hampir keseluruhan 

obyek seperti orang, dan biasanya juga menampilkan sekelilingnya. 

Dalam jenis shot ini, orang akan terlihat mulai dari ujung kepala hingga 

ke ujung kaki. Extreme Long Shot (XLS) – memperlihatkan obyek pada 

titik terjauh dari kamera dengan menekankan pada latar belakangnya. 

Medium Long Shot (MLS) biasanya memperlihatkan orang dari kepala 

hingga sebatas lutut (Chandler, 1994). Shot yang termasuk ukuran long 

shot (dari XLS, MLS, hingga LS) ini membuat orang yang diambil 

gambarnya terlihat kecil dan jauh dari penonton. Semua jenis long shot 

ini biasanya digunakan sebagai establishing shot. Establishing shot 

menyediakan informasi yang penting tentang setting, lingkungan, dan 

konteks di mana suatu kejadian bertempat. Karena itu, establishing shot 

biasanya diletakkan pada awal adegan (English Online,2002). 

b. Medium Shot atau Mid-Shot (MS) memperlihatkan obyek dalam ukuran 

sedang, misalnya orang yang berdiri ditampilkan sebatas pinggang. Ada 

ruang yang cukup untuk memperlihatkan isyarat tangan. Sedangkan 

Medium Close Shot (MCS) menampilkan orang sebatas dada dengan 

menampakkan sebagian kecil setting. Medium shots biasanya 

menampilkan dua atau tiga orang dalam satu layar (Chandler, 1994). 

c. Close-up (CU) hanya menampilkan sebagian kecil obyek, seperti wajah 

tokoh yang diambil begitu detail sehingga memenuhi layar. MCU 

(Medium Close- Up) menampilkan wajah dan leher, sedangkan BCU 

(Big Close-Up) hanya sebatas dahi sampai dagu. Close-ups menekankan 



26 

 

pada perasaan atau reaksi seseorang. Ukuran BCU sering muncul dalam 

acara wawancara, untuk membingkai wajah narasumber sehingga 

penonton dapat melihat perasaan yang tergambar di wajahnya, termasuk 

apakah ia sedang berbohong atau kedapatan bersalah. Tetapi, ukuran 

BCU jarang digunakan untuk mengambil gambar public figure. Dalam 

budaya Barat, jarak 0-60 centimeter dari wajah seseorang dianggap 

sebagai zona privat, sehingga shot BCU yang mengambil gambar wajah 

orang dari jarak sangat dekat itu dirasa tidak sopan. Karena itu, untuk 

mengambil gambar public figure, ukuran gambar yang paling mendekati 

obyek adalah MCU (Chandler, 1994). Bila close up shots digunakan 

untuk mengambil gambar obyek yang bukan manusia, jenis shot ini 

berfungsi untuk menonjolkan signifikansi benda tersebut dan 

memfokuskan perhatian penonton kepadanya. Misalnya, pada saat 

kamera menangkap gambar sehelai surat atau lencana polisi dalam 

ukuran BCU, shot itu akan berfungsi untuk memberi informasi privat 

pada penonton. Ketika handel pintu yang sedang bergerak diambil 

gambarnya dalam ukuran BCU, kesan yang ditimbulkan adalah 

ketegangan karena penonton tidak tahu siapa yang ada di balik pintu 

tersebut (English Online, 2002). 

Selain ukuran gambar, ada beberapa macam sudut pengambilan 

gambar, Sudut pengambilan gambar yang menampilkan obyek secara 

factual adalah eye-level. Sementara dengan sudut pengambilan gambar dari 

tempat yang lebih tinggi dari obyek (high-angle atau bird’s eye), kesan yang 
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ditimbulkan adalah penonton lebih berkuasa daripada obyek yang terlihat 

kecil. Sebaliknya, bila sudut pengambilan gambar dari tempat yang lebih 

rendah dari obyek (low angle atau worm’s eye), obyek terlihat penting dan 

lebih besar daripada penonton (Chandler, 1994). Dalam Grammar of Film 

lansiran English Online (2002) disebutkan pula bahwa high-angle shot bisa 

membuat seseorang tampak kecil, tidak penting, tidak mungkin menang, 

patut dikasihani, dan tidak tertolong. 

Sedangkan low-angle shot memiliki efek sebaliknya, yaitu membuat 

seseorang tampak besar, penting, pasti menang, kuat dan memegang 

kontrol. Senada dengan uraian di atas, Askurifai Baksin (2003) 

membedakan sudut pengambilan gambar sebagai berikut : 

a. Bird Eye View 

Pada teknik ini, kamera diletakkan lebih tinggi dari objek yang 

direkam. Kesan yang ditimbulkan adalah lingkungan yang luas; 

sedangkan benda-benda yang tampak di dalamnya terlihat kecil dan 

berserakan tanpa makna. 

b. High Angle 

Sudut pengambilan gambar dari atas objek sehingga objek terkesan 

mengecil. Selain itu, ada kesan dramatis yang timbul, yaitu nilai „kerdil‟ 

c. Low Angle 

Sudut pengambilan gambar dari arah bawah objek sehingga objek 

terkesan membesar. Low angle memberi kesan dramatis yaitu 

prominence atau keagungan. 
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d. Eye Level 

Sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Kesan yang 

ditimbulkan wajar, karena penonton seolah berhadapan dengan orang 

yang tubuhnya sama tinggi. 

 

e. Frog Eye 

Kamera diletakkan sejajar dengan dasar yang menjadi kedudukan 

objek atau bahkan lebih rendah dari dasar tersebut. Objek terkesan sangat 

besar, mengerikan, dan penuh misteri.  

Dalam sebuah tayangan audio visual, terkadang kamera mengambil 

gambar dalam posisi kamera tidak bergerak (still camera). Namun, ada 

kalanya pula kamera digerakkan (moving camera). Ada teknik pergerakan 

kamera di mana hanya lensa kamera yang digerakkan, ada pula teknik 

menggerakkan kamera di atas dasar yang diam (misalnya di atas tripod), 

atau menggerakkan seluruh kamera. Berikut peneliti menyarikan teknik-

teknik pergerakan kamera sebagaimana dirumuskan oleh Daniel Chandler 

(2001). 

F.1. Zoom 

Zoom atau zooming adalah teknik di mana kamera dibiarkan tidak 

bergerak, tetapi lensa difokuskan mendekati atau menjauhi suatu subjek. 

Ada dua jenis zoom. Pertama, zoom in, yakni memfokuskan kamera 

mendekati suatu subyek. Zoom in memberi efek memperbesar subyek, 

dan membuat perhatian penonton diarahkan pada detail gambar yang 
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sebelumnya tidak begitu jelas. Teknik ini biasanya digunakan untuk 

memberi kejutan pada penonton. Yang kedua, zoom out, kebalikan dari 

zoom in, mengubah fokus kamera dari ukuran gambar sempit menjadi 

ukuran gambar yang lebih luas. Zoom out member informasi lebih 

banyak mengenai suatu obyek yang tadinya hanya tampak detailnya saja. 

Misalnya untuk memperlihatkan di mana seorang tokoh sedang berada 

atau dengan siapa ia berbicara. Bila zoom in dilakukan langsung setelah 

zoom out, atau sebaliknya, akan tercipta efek ‟yo-yo‟ yang buruk.  

F.2. Following Pan 

Teknik ini dilakukan dengan mengayunkan kamera (yang tetap 

berada di atas dasar yang sama, misalnya tetap di atas tripod yang 

dibiarkan diam) untuk mengikuti gerakan suatu subjek. Pan biasanya 

menyisakan sedikit ruang di depan subjek, mengesankan bahwa kamera 

sedang memandu penonton mengikuti ke mana subjek bergerak. Untuk 

memberi kesan yang lebih meyakinkan, pan umumnya diawali dan 

diakhiri dengan beberapa detik gambar diam (still picture). Kecepatan 

gerak kamera pun diatur untuk menciptakan mood tertentu atau 

membangun hubungan tertentu antara penonton dengan subjek. Ada 

teknik pan yang bernama „hosepiping’, di mana pan dilakukan secara 

kontinyu, untuk membidik satu tokoh bergantian dengan tokoh lainnya. 

Teknik ini memberi kesan ceroboh. Sedangkan teknik surveying pan 

dilakukan dengan menggerakkan kamera perlahan seolah mencari 

sesuatu dalam suatu setting, untuk membangun klimaks atau antiklimaks. 
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F.3. Tilt 

Tilt adalah gerakan vertikal kamera di atas dasar yang tetap. Ada 

dua macam tilt, tilt up (menggerakkan kamera ke atas) dan tilt down 

(menggerakkan kamera ke bawah). 

 

F.4. Crab 

Crab dilakukan dengan menggerakkan kamera secara horizontal, 

ke kanan atau ke kiri seperti gerakan kepiting sedang berjalan.  

F.5. Tracking (dollying) 

Tracking adalah menggerakkan kamera dengan halus mendekati 

atau menjauhi suatu subjek. Tracking in adalah mendekatkan kamera ke 

suatu subjek untuk membangun kedekatan penonton dengan subyek. 

Sedangkan tracking out di mana kamera dijauhkan dari subjek, berfungsi 

untuk menciptakan jarak secara emosional antara penonton dengan 

subjek. Teknik ini membuat perhatian penonton teralihkan ke sudut-sudut 

layar. Sama seperti zoom, kecepatan tracking mempengaruhi mood 

penonton. Tracking berkecepatan tinggi (khususnya tracking in) 

membangun kesan excited, tracking berkecepatan rendah berefek 

merilekskan.  

F.6. Hand-held camera 

Hand-held adalah teknik di mana kameramen menggerakkan 

kamera ke sembarang arah tanpa alat bantu apapun. Hasilnya adalah 

gambar yang tidak 7stabil dengan efek terburu-buru atau chaos. Dengan 
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teknik ini, penonton diajak untuk mengikuti pandangan subjektif si 

kameramen dalam suatu kejadian. Untuk membantu pergerakan kamera, 

terkadang digunakan alat-alat bantu seperti dolly (kereta dorong tempat 

meletakkan kamera) dan dolly track (rel tempat dolly melintas), atau 

crane (belalai panjang di mana kamera diletakkan di ujungnya, dan 

kameramen mengontrol gerak kamera dengan menggerakkan pangkal 

crane). Bahkan ada pula shot yang dibuat dengan menempatkan 

kameramen di atas pesawat atau helikopter, yaitu aerial shot. 

F.7. Nasionalisme 

Secara umum,nasionalisme dapat diartikan sebagai sebuah situasi 

kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung 

kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa (Rosyada, 2000). Termin 

nasionalisme itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari termin bangsa. Dalam 

studi semantik yang dilakukan oleh Guido Zernatto (1944), kata “nation” 

berasal dari kata bahasa Latin “natio”. Akar dari kata “natio” adalah 

“nascor” yang artinya „saya lahir‟. Pada masa kekaisaran Romawi, kata 

“natio” mengalami degradasi makna  (peyorasi) sehingga sering digunakan 

untuk mengolok-olok orang asing. Sampai pada abad pertengahan kata 

“nation” masih mengacu pada orang asing, di mana kata tersebut digunakan 

sebagai nama kelompok pelajar asing di universitas. Kata “nation” 

mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah 

abad ke-18 di Prancis. Ketika itu, Parlemen Revolusi Prancis 

bertransformasi dari institusi eksklusif khusus bangsawan menjadi lembaga 
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egaliter yang menjamin persamaan hak semua kelas dalam bidang politik. 

Untuk menandai perubahan ini, mereka menyebut lembaganya “Assemblee 

Nationale”. Sejak saat itulah kata “nation” mendapat maknanya yang 

sekarang, yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi 

penduduk resmi suatu Negara (Amir, 2004). 

Dilihat dari sejarahnya, nasionalisme pada mulanya tumbuh di Eropa 

pada abad  kesembilan belas. Nasionalisme atau kebangsaan sebagai 

landasan ideologisbagi keberadaan sebuah komunitas politik (political 

community) kemudian mengalami pasang  surut dalam sejarahnya (Hikam, 

1999). Adapun lahirnya paham ini tak dapat dipisahkan dari sejarah 

kolonialisme yang dialami beberapa bangsa di dunia. Penjajahan oleh 

bangsa asinglah yang menumbuhkan kesadaran bangsa koloni untuk 

mandiri dan dapat menentukan nasib sendiri. Kemandirian dan kemampuan 

untuk menentukan nasibnya sendiri itu hanya dapat dicapai melalui 

kemerdekaan. Nasionalisme telah terbukti efektif sebagai alat perjuangan 

bersama untuk merebut kemerdekaan, selain sebagai alat identifikasi untuk 

mengetahui siapa yang kawan dan siapa yang lawan. Larry Diamond dan 

Marc F. Plattner bahkan menyimpulkan bahwa para penganut nasionalisme 

dunia ketiga secara khas menggunakan retorika anti kolonialisme dan anti 

imperialism (Rosyada, 2000). Jadi, nasionalisme sangat terkait dengan 

kemandirian, yaitu kemampuan suatu bangsa menentukan nasibnya sendiri. 

Nasionalisme pernah menjadi raison d’etre dan ideologi alternatif 

bagi bangsa-bangsa koloni untuk membebaskan diri dari penjajahan dan 
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membangun sebuah entitas bangsa-bangsa baru (Hikam, 1999). Pada saat 

sebuah bangsa tengah berjuang untuk meraih kemerdekaan, dibutuhkan 

suatu konsep yang dapat mempersatukan semua orang dalam bangsa 

tersebut. Konsep tersebut juga akan menjadi dasar pembenaran yang 

rasional untuk menjawab mengapa bangsa tersebut harus menentukan 

nasibnya sendiri. Dari konsep yang kemudian disebut nasionalisme itulah 

lahir konsep-konsep turunan seperti bangsa (nation), Negara (state), dan 

gabungan keduanya menjadi konsep negara-bangsa (nation state) sebagai 

komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan 

(Rosyada, 2000). Dalam perkembangan selanjutnya, para penganut 

nasionalisme menjadi yakin bahwa persamaan cita-cita di antara mereka 

dapat diwujudkan menjadi sebuah identitas politik atau kepentingan 

bersama dalam sebuah wadah bernama bangsa (nation). Bangsa merupakan 

suatu badan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki 

persamaan keyakinan di samping persamaan ras, etnis, agama, bahasa, dan 

budaya. Unsur persamaan tersebut menjadi identitas politik bersama untuk 

menentukan tujuan bersama, yang nantinya akan direalisasikan dalam 

sebuah organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik (terdiri atas 

populasi, geografis, dan pemerintahan permanen) yaitu negara atau state 

(Rosyada, 2000). Dari sini dapat disimpulkan bahwa nasionalisme terkait 

dengan solidaritas sosial dan identitas nasional suatu bangsa. 

Gabungan dari ide mengenai bangsa (nation) dan negara (state) 

tersebut menjadi konsep negara bangsa atau nation-state. Pengertian nation-
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state lebih luas daripada negara (state). Menurut Dean A. Minix dan Sandra 

M. Hawley, nation-state atau negara bangsa merupakan sebuah bangsa yang 

memiliki bangunan politik (political building) seperti ketentuan perbatasan 

teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri, dan sebagainya. 

Akhirnya konsep negara bangsa ini menjadi definisi negara dalam makna 

modern (Rosyada, 2000). 

Dalam falsafah kenegaraan inilah akhirnya nasionalisme 

bersinggungan dengan urusan keadilan sosial. Sejak era peradaban Yunani 

dua ribu tahun yang lalu, keadilan telah menjadi pokok bahasan dalam 

filsafat kenegaraan (Magnis- Suseno,1992). Secara mutlak, keadilan 

diperlukan bagi kestabilan sebuah masyarakat dan merupakan keharusan 

normatif utama bagi pembangunan bangsa. Keadilan pada umumnya adalah 

keadaan di mana setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, 

memperoleh bagian yang sama rata. Pada prakteknya, keadilan ini dapat 

dibagi menjadi dua, keadilan individual dan keadilan sosial (Magnis- 

Suseno, 1986). Keadilan individual sangat tergantung dari kehendak baik 

atau buruk masing-masing individu. Tetapi nantinya, keadilan individual ini 

bias berbenturan dengan struktur dalam masyarakat. Inilah yang disebut 

keadilan sosial, yaitu bagaimana pelaksanaan suatu keadilan tergantung dari 

strukturstruktur kekuasaan dalam masyarakat, baik dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi (Magnis-Suseno, 1986). 

Dari paparan di atas, jelas bahwa nasionalisme sangat berperan dalam 

pembentukan sebuah negara-bangsa. Akan tetapi, nasionalisme juga dapat 
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mengandung ekses negatif. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan 

eksklusivisme dan fanatisisme yang dapat mendorong terjadinya 

chauvinisme dan sektarianisme. Bila nasionalisme itu berakar pada 

keunikan atau keistimewaan ras, bahasa, kultur, atau etnisnya; penganutnya 

bisa jadi memiliki sikap tertutup dan membela status quo demi kepentingan 

kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nation (bangsa). Jadi, 

walaupun sejatinya nasionalisme bisa menyatukan rakyat suatu bangsa 

dalam sebuah identitas baru yang toleran dan inklusif, paham ini juga 

berpotensi menimbulkan eksklusivisme baru dan kontra terhadap nilai-nilai 

universal. Contoh ekses negatif nasionalisme ini dapat ditemukan pada masa 

pemerintahan Hitler di Jerman atau Mussolini di Italia (Hikam, 1997). Hal 

ini terjadi karena nasionalisme biasanya akan menimbulkan patriotisme, 

yaitu cinta dan loyalitas terhadap suatu bangsa negara. Patriotisme ini bisa 

berkembang menjadi dua bentuk, patriotisme buta (blind patriotism) dan 

patriotisme konstruktif (constructive patriotism). 

Staub (1997, dalam Pitaloka, 2007) menyatakan patriotisme sebagai 

sebuah keterikatan (attachment) seseorang pada kelompoknya (suku, bangsa 

, partai politik, dan sebagainya). Keterikatan ini meliputi kerelaan seseorang 

dalam mengidentifikasikan dirinya pada suatu kelompok sosial (attachment) 

untuk selanjutnya menjadi loyal. Namun patriotisme yang populer dan 

berkembang di dunia, termasuk di Indonesia, adalah blind patriotism. Yang 

dimaksud patriotism buta adalah sebuah keterikatan kepada negara dengan 

ciri khas tidak mempertanyakan segala sesuatu, loyal dan tidak toleran 
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terhadap kritik. Singkatnya, "Right or wrong is my country!". Implikasi dari 

pernyataan tersebut adalah dukungan terhadap apupun yang dilakukan 

bangsanya, terlepas dari apakah tindakan itu benar atau salah. Akhirnya 

patriotisme buta ini merambat menjadi totaliterisme atau chauvinisme. 

Contohnya gerakan Nazi di Jerman yang berusaha melakukan ethnic 

cleansing terhadap bangsa lain. Staub juga menyatakan bahwa blind 

patriotism tidak saja berakibat buruk bagi kelompok luar (outgroup), namun 

juga membahayakan kelompoknya sendiri  (ingroup). Tidak adanya kritik 

maupun evaluasi sama saja dengan membiarkan kelompok berjalan tanpa 

peta, hingga bias terpeleset dan masuk jurang. 

Populernya patriotisme buta ini mendorong Staub dan Bar-tal 

berusaha mengedepankan dimensi patriotisme yang semestinya lebih 

merasuk yaitu constructive patriotism. Patriotisme konstruktif didefinisikan 

sebagai sebuah keterikatan kepada bangsa dan negara dengan ciri khas 

mendukung adanya kritik dan pertanyaan dari anggotanya terhadap berbagai 

kegiatan yang dilakukan/terjadi sehingga diperoleh suatu perubahan positif 

guna mencapai kesejahteraan bersama. Patriotisme konstruktif juga tetap 

menuntut kesetiaan dan kecintaan anggota (rakyat) kelompoknya (bangsa), 

namun tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangan ini, 

pemimpin tidak selamanya benar, bahkan sebutan orang tidak patriotis oleh 

seorang pemimpin bisa jadi berarti sebaliknya. 

Kritik dan evaluasi terhadap kelompok yang dicintai seseorang justru 

merupakan bentuk kesetiaannya. Kritik dan evaluasi ini bertujuan untuk 
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menjaga agar kelompoknya tetap pada jalur yang benar atau positif. Selain 

itu, dalam patriotisme konstruktif terdapat dua faktor penting yaitu 

mencintai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seorang yang 

layak disebut patriot adalah orang yang menjunjung dan mencintai 

kelompok baik itu kelompok partai atau bangsa atau negara, namun lebih 

dari itu ia juga harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah 

diperlukan sikap peduli yang muncul dalam kritik dan evaluasi (Pitaloka, 

2004). 

Dari pemaparan di atas, peneliti menggaris bawahi beberapa kata 

kunci yang sangat terkait dengan nasionalisme, yaitu kemandirian, 

solidaritas sosial, identitas nasional, keadilan sosial, dan patriotisme. Selain 

pemaparan di atas, masih ada banyak pemikiran mengenai bangsa dalam 

kaitannya dengan nasionalisme. Beberapa karya yang populer di kalangan 

para teoritisi bangsa adalah karya Ernest Renan dan Benedict Anderson. 

Berikut peneliti akan menjabarkan satu persatu pemikiran para tokoh-tokoh 

tersebut mengenai bangsa dan nasionalisme. 

Nasionalisme dipandang sebagai ideologi  

Sebagai sebuah ideologi semestinya nasionalisme Indonesia 

semestinya memiliki pengertian yang khusus sesuai dengan budaya bangsa 

Indonesia selama ini banyak agenda agenda asing  dan global misalnya 

demokrasi, HAM, perdagangan bebas,good governance sebagai upaya 

pihak-pihak asing guna menkerdilkan bangsa Indonesia yang 

berkebudayaan luhur dan berkepribadian mulia.  Nasionalisme Indonesia 
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harus bersandar dari akar budaya yang berkembang di Indonesia sehingga 

nasionalisme itu tumbuh dari dalam diri dan tidak dengan paksaaan seperti 

yang dilakukan oleh Amerika yang ingin mengembangkan ideologinya ke 

seluruh dunia. Akan lebih ironis bila pengkerdilan itu belumlah termasuk 

todongan senjata ataupun ancaman fisik, namun hadirnya inheren dalam 

perkembangan nilai, gaya, dan cara hidup kita yang terus berinteraksi secara 

intensif dengan dunia luar.  

Nasionalisme dipandang sebagai ideologi menghadapi tantangan di 

antaranya adalah : 

1. kondisi ini bisa dipahami apabila masih banyak agenda asing dan global 

yang mendikte kebijakan nasional.  Misalnya, kita tidak bisa memungkiri 

bila kemajuan teknologi bisa memacu pertumbuhan dan ketertinggalan 

ekonomi, akan tetapi Pemerintah Indonesia amat rendah menghargai 

kerja peneliti. Gaji anggota parlemen puluhan kali lipat gaji peneliti di 

LIPI.  Dari sini terlihat skala prioritas kebijakan yang kurang tepat 

diperagakan.B 

2. Banyaknya patron kehidupan luar negeri yang menjadi anutan dan 

standart. Padahal local wisdom dari budaya asli Indonesia sebetulnya 

tidak kalah dengan luar negeri. Misalnya Mode Batik, cenderung 

masyarakat melihat batik sebagai pakaian yang dipakai untuk acara 

kenduri, selamatan atau acara tradisional lainnya. Sedangkan berjas dan 

berdasi, yang sesungguhnya budaya untuk mereka yang hidup di negara 
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negara yang berikilim dingin dijadikan trend pakaian formal di negara 

yang beriklim tropis ini. 

3. kekurang percayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri.  

Kekurangpercayaan terhadap bangsa sendiri ini diawali dari peningkatan 

kualitas sumber daya manusia diabaikan. Sehingga di setiap pekerjaan 

dan proyek pembangunan akan dikatakan “keren” “berkualitas” bila 

melibatkan ahli ahli asing atau mengunakan framework framework asing. 

Misalnya, eksplorasi pertambangan, pada eksplorasi pertambangan, 

apabila perusahaan nasional tidak melibatkan mitra International dalam 

pengerjaan eksplorasinya cenderung akan kalah tender. 

Pemahaman tentang konsep Nasionalisme dapat dilihat dari dua 

aspek. Pertama, nasionalisme dipandang sebagai suatu ikatan yang memiliki 

pertautan darah suatu suku bangsa. Dari sini muncul etnisitas yang mana 

definisi bangsa  dipahami sebagai perpanjangan tangan  dari sebuah etnis 

yang mayoritas dan dominan. Yang kemudian muncul nasionalisme 

etnosentris yang dilanggengkan dengan nostalgia masa lalu misalnya 

senasib sepenanggunag karena ditindas oleh penjajah pada kurun waktu 

tertentu. Aspek kedua, nasionalisme dilihat sebagai bangsa yang terdiri dari 

berbagai elemen yang mengikatkan diri kedalam satu identitas bersama 

yang dibangun berdasar konsensus sosial. Proses nasionalisme ini dibentuk 

dalam proses dialogis yang panjang, sehingga kedepan proses pembentukan 

dengan sistem seperti ini akan mengurangi dominasi suatu etnist tertentu 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, dengan proses dialog ini 
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mengurangi muatan primordial yang meniscayakan nasionalisme turun-

temurun seperti pada masa kerajaan. 

Dari dua sudut pandang diatas dapat dilihat nasionalisme sebagai 

bentuk ”pemersatu” antar elemen yang berbeda, yang ”menyeragamkan” 

pandangan hidup, gaya, dan terminasi (tempat tujuan terakhirnya) sebagai 

bangsa. http://blog.sunan-ampel.ac.id/fitrianto/2011/03/15/nasionalisme-

ditengah-pusaran-globalisme/ 

G. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah definisi akademik atau mengandung pengertian 

yang universal untuk suatu kata atau kelompok kata. Definisi ini biasanya bersifat 

abstrak dan formal (Sevilla, 1993, p.19, 26). 

Sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti, yaitu Representasi 

Nasionalisme dalam Iklan Televisi Inspirasi Indonesia Kompas TV, maka definisi 

konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

G.1. Representasi 

Representasi dapat diartikan sebagai penghadiran kembali 

(representing) sebuah representasi atau sebuah versi yang dibangun dari 

gagasan atau objek fisikal asli. Penggambaran dalam representasi 

menyangkut tampilan fisik (appearance) dan deskripsi, serta makna (atau 

nilai) yang ada di baliknya (Burton, 2007). 

G.2. Nasionalisme 

Secara umum nasionalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah situasi 

kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung 

http://blog.sunan-ampel.ac.id/fitrianto/2011/03/15/nasionalisme-ditengah-pusaran-globalisme/
http://blog.sunan-ampel.ac.id/fitrianto/2011/03/15/nasionalisme-ditengah-pusaran-globalisme/
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kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa (Rosyada, 2000). Dari 

berbagai literatur tentang nasionalisme peneliti mengambil beberapa kata 

kunci yang sering dikaitkan dengan nasionalisme, yaitu kemandirian, 

solidaritas sosial, patriotisme, keadilan sosial, dan identitas nasional.  

G.3. Iklan 

Iklan merupakan bentuk mini dari sebuah program televisi, sehingga 

iklan juga merupakan bagian dari output cultural televisi. Di satu sisi iklan 

bersifat persuasif secara khusus, di sisi lain iklan juga penuh cerita, karakter, 

dan membawa pandangan tentang dunia. Iklan juga menyampaikan wacana 

dan memuat ideologi. Seperti diungkapkan oleh Judith Williamson dalam 

“Decoding Advertisement” (1978), iklan menciptakan „struktur makna‟ dan 

dalam banyak hal, iklan bisa menggantikan fungsi yang secara tradisional 

dijalankan oleh seni dan agama. Cara iklan menggambarkan dunia kepada 

penonton di masa sekarang, analog dengan cara agama 

menggambarkandunia di masa lalu (dalam Burton, 2007). 

H. Metode Penelitian 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Riset  ini  bertujuan 

menjelaskan  fenomena  dengan  sedalam-dalamnya  melalui  pengumpulan  data 

sedalam-dalamnya  (Kriyantono,  2006).  Salah  satu  riset  kualitatif  dalam 

komunikasi  adalah  analisis  semiotika  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. 

Analisis  semiotik  berupaya  menemukan  makna  sebuah  tanda,  termasuk  hal-

hal yang tersembunyi di dalamnya (Kriyantono, 2006). 

H.1. Jenis Penelitian  
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Tipe penelitian yang akan digunakan disini adalah deskriptif 

interpretatif. Deskriptif disini bertujuan untuk membuat gambaran atau 

lukisan secara sistematis (Moleong, 2002: 6), sedangkan interpretatif dalam 

dekriptif interpretatif ditempatkan sebagai cara atau jalan dalam memetakan 

gambaran atau lukisan yang terproyeksi secara sistematis. Dalam hal ini 

peneliti dapat membuat gambaran interpretasi dalam mendeskripsikan 

(menggambarkan) data-data yang ada dalam penelitian. Meskipun demikian, 

interpretasi disini tetap berada pada “rel” objek penelitian, yaitu iklan yang 

akan diteliti. Sebagai konsekuensi logis dari hal ini maka, penelitian ini 

dilakukan atas pendekatan dengan dasar penafsiran/ interpretasi dari teks-

teks yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. 

H.2. Sumber Data 

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek 

penelitian di lapangan. Dalam hal ini adalah data tanda-tanda yang 

diperoleh dengan menonton iklan Televisi Inspirasi Indonesia Kompas 

TV. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber 

data primer. Yaitu data-data yang diperoleh dari sumber data tertulis 

seperti sumber buku, sumber dari arsip, dan dokumen resmi yang dapat 
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dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Data-data ini akan 

menunjang analisis semiotika yang dilakukan peneliti. 

H.3. Unit Analisis 

Unit analisis dibangun berdasarkan kode televisi John Fiske dan 

Grammar of Film and Television. Dalam level realitas, peneliti memilih 

kode busana. Kode-kode berikutnya, yakni action, setting, dialog, musik, 

dan kamera merupakan bagian dari level representasi. Berikut peneliti akan 

menjelaskan pengertian dan signifikansi kode-kode yang telah dipilih 

tersebut: 

1. Aksi (Action) 

Aksi yang dilakukan tokoh dalam sebuah tayangan televisi membawa 

pesan tertentu (Fiske, 1987). 

2. Kamera (camera) 

Meliputi ukuran dan sudut pengambilan gambar sesuai dengan teori 

Grammar of Film and Television (Chandler, 1994). 

3. Musik (music) 

Musik termasuk salah satu elemen suara dalam film dan televisi. Musik 

berperan untuk menguatkan emosi sebuah adegan untuk menekankan 

maknanya (English Online, 2002). 

4. Dialog 

Sama seperti musik, dalam Grammar of Film and Television (English 

Online, 2002), dialog juga merupakan elemen suara. Dialog bukan hanya 

sekadar apa kata yang diucapkan, tetapi bagaimana kata itu diucapkan. 
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Dialog mengungkapkan emosi dan hubungan antar karakter. Dalam iklan 

yang diteliti, dialog tidak dilakukan oleh tokoh-tokohnya, tetapi 

dinyanyikan sebagai lagu latar. 

5. Busana (dress) 

Busana dapat menunjukkan kode ideologikal tentang kelas, 

kepahlawanan atau kejahatan, moralitas, dan kecantikan (Fiske, 1987). 

6. Setting 

Sama seperti busana, setting dapat menunjukkan ideologi tentang kelas, 

kepahlawanan atau kejahatan, moralitas, dan kecantikan (Fiske, 1987). 

Dalam penelitian ini setting yang dimaksud adalah waktu dan tempat 

dalam setiap adegan. Untuk melihat keterkaitan antara kode-kode 

tersebut, peneliti akan menggunakan konsep sintagma paradigma dari 

Saussure. Konsep sintagma paradigma akan membantu menemukan 

signifikansi pilihan dan paduan kode yang terdapat dalam iklan tersebut. 

H.4. Teknik Pengumpulan Data 

Disini data ini termasuk data utama yang diperoleh secara langsung 

ataupun tidak langsung dalam bentuk kepingan VCD (video compact disk). 

Kepingan ini nantinya dicopy (ditransfer) ke dalam harddisk. Setelah dicopy  

di dalam harddisk, iklan lalu diputar di media player. Setelah dari scene per-

scene diputar, rekaman ini akan mengalami proses editing dengan 

memotong scene-scene yang dianggap mewakili atau memiliki relevansi 

masalah penelitian, menjadi frame-frame. Frame ini kemudian melalui 
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proses editing lagi dengan menjadikan format frame ini ke format gambar 

yaitu file bmp. 

H.5. Teknik Analisis Data 

Data akan dianalisis sebagai berikut: 

1. Data diamati berdasarkan kode televisi John Fiske didukung dengan 

grammar of television. 

2. Data yang sesuai diinterpretasikan dan dikategorisasikan berdasarkan 

kajian nasionalisme. 

3. Untuk memeriksa keabsahan data, dilakukan triangulasi. Triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori, yaitu 

menggunakan teori sebagai pembanding data yang didapat. Dalam 

triangulasi ini, fakta bisa diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu 

atau lebih teori sebagai penjelasan banding (rival explanation) (Moleong, 

1989). 

4. Kemudian diambil kesimpulan yang menjawab rumusan masalah 

penelitian. 

 

 


