
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam era serba instan seperti sekarang ini komunikasi massa telah 

mengalami perkembangan yang pesat dan telah menjelma menjadi sebuah 

kebutuhan yang sangat sulit untuk ditinggalkan oleh umat manusia. Mengingat 

komunikasi massa saat ini sudah dapat dikonsumsi masyarakat secara luas, tidak 

lagi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Perkembangan komunikasi massa 

ini disinyalir disebabkan oleh semakin luasnya jangkauan media massa 

dimasyarakat. Tidak hanya itu, munculnya teknologi komunikasi yang semakin 

canggih membuat penyaluran informasi semakin cepat dan mengglobal. 

Komunikasi massa yang dulunya terbatas ruang dan waktu sekarang menjadi 

sebaliknya. 

Perkembangan media massa disetiap negara memang memiliki tingkatan 

perkembangan yang berbeda-beda. Tapi sekecil apapun tingkat perkembangan 

media massa disuatu negara, media massa tetap memiliki peranan yang sangat 

besar bagi masyarakat. Baik itu digunakan hanya sebagai saluran atau perantara 

sebuah pesan komunikasi atau hanya sebagai alat pemenuh kebutuhan bagi 

masyarakat. Media massa merupakan media yang bertujuan untuk 

menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Dan salah satu media massa 

yang sering mewarnai kita guna menyampaikan pesan secara efektif dan efisien 

adalah media iklan. 
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Saat ini iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal 

dan paling banyak dibahas orang. Iklan sendiri hampir setiap hari kita jumpai 

dalam kehidupan kita. Di televisi, majalah, surat kabar, radio dan hampir setiap 

sudut jalan kita temui dengan apa yang namannya iklan. Bisa dikatakan iklan 

merupakan media yang fleksibel sehingga dapat ditempatkan dibanyak media. 

Namun media yang paling tepat guna menyampaikan isi dari sebuah iklan adalah 

media televisi. Hal ini karena televisi adalah sebuah media massa yang mayoritas 

dimiliki oleh masyarakat. Selain itu penyampaian pesan televisi yang berupa 

audio dan visual dari televisi semakin mengena dan mempersuasi penonton. Oleh 

karena itu, dari tahun ke tahun presentase perolehan kue iklan televisi selalu 

tinggi. Para pengiklan terlihat lebih suka membelanjakan uangnya untuk beriklan 

di media televisi, dibandingkan di media lainnya, (Noviani, 2002 : 37-38). Selain 

itu, belanja iklan di Indonesia pada tahun 2005 tercatat Rp 23 triliun rupiah. 

Televisi mendominasi 70 persen (16 triliun) dari nilai belanja iklan tersebut, surat 

kabar Rp 6 triliun, majalah dan tabloid sekitar Rp 1 triliun, (Morissan dkk., 2010 

: 18). Dari data diatas menunjukkan betapa mendominasinya media iklan televisi 

di Indonesia. 

Dewasa ini pengemasan iklan semakin mengalami perubahan. Para 

pembuat iklan sekarang semakin kreatif dalam menciptakan sebuah iklan. 

Mereka berusaha untuk menciptakan iklan dengan konsep-konsep baru yang 

bersifat beda dari yang lainnya guna menarik perhatian konsumen. Iklan yang 

bisanya mengajak untuk mengkonsumsi sebuah produk sekarang menggunakan 

gaya bahasa yang berbeda supaya dapat benar-benar masuk kedalam benak 
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penonton (brand awareness). Misalnya saja iklan dalam bentuk drama atau cerita 

yang sekarang ini mulai marak digunakan para pengiklan televisi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menemukan sebuah iklan dalam 

televisi yang beralur cerita menarik dan sempat membuat terkejut. Iklan tersebut 

adalah iklan minuman berenergi M150 versi “Hero”. Iklan M150 versi “Hero” 

ini sangat menarik, dikarenakan gaya penuturannya yang sangat beda dengan 

iklan yang beredar di Indonesia saat ini. Iklan saat ini rata-rata menunjukkan 

penggambaran percintaan serta gaya hidup anak muda jaman sekarang dan rata-

rata selalu menonjolkan objek wanita sebagai model iklannya.  

Namun M150 berbeda, karena produk ini dalam iklannya layak ditonton 

oleh semua anggota keluarga. Terutama bila kita mencermati bahwa iklan ini 

adalah iklan minuman berenergi. Biasanya iklan produk minuman berenergi akan 

menampilkan orang-orang kekar yang bisa mengatasi pekerjaan beratnya dengan 

bantuan minuman ini. Namun berbeda dengan iklan M150 versi “Hero” ini, 

dalam iklan ini kita malah disuguhkan tayangan iklan dengan alur yang 

menyentuh. Dimana dalam iklan ini digambarkan seorang laki-laki yang 

berusaha keras untuk mencari uang agar ia bisa merayakan ulang tahun ibunya 

yang menderita kelumpuhan. Demi memberi kejutan sebuah makan malam 

romantis pada ibunya, laki-laki tadi bahkan rela membanting tulang dengan 

bekerja dari pagi hari hingga melakukan atraksi berbahaya dengan melompat 

melewati beberapa mobil dengan motor supaya mendapatkan uang. Durasinya 

yang tidak selazimnya iklan televisi yaitu 1 menit 30 detik ini semakin 
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menyentuh hati penonton dengan balutan lagu berjudul “Hero” dipopulerkan 

oleh Mariah Carey yang juga sangat sesuai dengan versi iklannya yaitu “Hero”.  

Iklan ini juga seakan memberi sindiran tentang iklan-iklan yang beredar 

dijaman sekarang. Iklan jaman sekarang hanya menonjolkan persaingan produk, 

selain itu yang paling tampak adalah selalu menampilkan tema cinta anak muda 

yang memuja pasangan atau lawan jenisnya secara berlebihan. Lain halnya iklan 

M150 versi “Hero” ini, iklan ini mencoba mengingatkan kita bahwa disekitar kita 

masih ada seseorang yang sangat berjasa besar dalam hidup kita yaitu seorang 

ibu. Lewat iklan ini, M150 seakan ingin memberikan sebuah makna akan 

pentingnya mencintai ibu yang tidak lain adalah salah satu bagian dari orang tua 

kita dijaman yang semakin modern ini. Selain itu, Vice President of Sales & 

marketing M-150 mengungkapkan bahwa iklan yang mulai tayang 20 September 

ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2010. M-150 telah menyiapkan dana Rp 

50 miliar (http://peluangusaha.kontan.co.id/v2/read/peluangusaha /48151/ Iklan-

M-150, diakses tanggal 15 maret 2011 pukul 20.14 WIB). 

Dengan melihat tema iklan, waktu penayangan serta besarnya dana dalam 

menyokong iklan ini seakan menunjukkan adanya suatu misi tertentu dari 

penayangan iklan M150 versi “Hero” ini di masyarakat. Hal ini menggerakkan 

hati peneliti untuk mencoba melakukan sebuah penelitian tentang iklan ini. 

Dari fenomena-fenomena diatas, peneliti condong mengarah pada analisis 

semiotik dalam melakukan penelitian ini. Semiotik merupakan rujukan pada 

bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang, 
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(Sobur, 2003 : 11). Peneliti ingin meneliti bagaimana makna cinta yang 

tersembunyi dalam tampilan iklan tersebut sehubungan dengan sinopsis iklan 

maupun berbagai uraian diatas. 

Peneliti memilih menggunakan analisis semiotik dikarenakan mempunyai 

kelebihan daripada analisis lain. Analisis semiotik mampu mengungkap makna-

makna dari setiap tanda yang muncul dari sebuah audio maupun visual hingga 

tingkat konotatif. Dan peneliti memilih menggunakan analisis semiotik dari 

Roland Barthes, yaitu analisis semiotik dua tingkat yang juga sekaligus dapat 

mengungkap mitos dari dari tanda yang beredar dimasyarakat selama ini. Dengan 

begitu, analisis ini diharapkan dapat mengungkap sebuah pemahaman dan 

maksud dari makna tanda yang tersembunyi didalam iklan ini. Sehingga peneliti 

mengambil judul penelitian “MAKNA CINTA ANAK TERHADAP SEORANG 

IBU DALAM IKLAN TELEVISI, Analisis Semiotik dalam iklan televisi produk 

minuman berenergi M150 versi “Hero”. 

 Penelitian ini dirasa penting karena penelitian terhadap iklan M150 versi 

“Hero” ingin mengungkap seperti apa pesan yang ingin disampaikan iklan 

tersebut bagi masyarakat pada umumnya. Terutama pada penggunaan tanda-tanda 

yang digunakan iklan tersebut untuk menggambarkan makna cinta anak terhadap 

seorang ibu dalam iklan tersebut. Selain itu peneliti juga merasa belum 

menemukan penelitian terdahulu yang membahas ataupun mengangkat iklan 

M150 versi “Hero” ini sebagai objek penelitiannya. Sehingga peneliti semakin 

yakin dan mantap untuk meneliti makna tanda beserta pesan yang tersembunyi 

dalam iklan tersebut. 



6 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan 

permasalan, “Bagaimana representasi makna cinta anak terhadap seorang ibu 

dalam iklan televisi produk minuman berenergi M150 versi “Hero” ?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini yaitu dimaksudkan untuk mengetahui dan 

merepresentasikan makna cinta anak terhadap seorang ibu yang dibangun oleh 

iklan produk minuman berenergi M150 versi “Hero”, yang ditayangkan di televisi 

berdurasi hingga 1 menit 30 detik yang melebihi lazimnya durasi iklan pada 

umumnya yang maksimal hanya 30 detik, sehingga nantinya diperoleh 

kesepamahaman makna yang ditampilkan iklan dengan apa yang akan 

disampaikan iklan kepada khalayak. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat Praktis 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi para sineas 

pembuat iklan, khususnya para pembuat iklan dalam negeri, supaya 

lebih mengutamakan  kualitas iklan yang baik dalam produksinya 

sehingga diharapkan nantinya berdampak baik pula tidak hanya pada 

merk (brand) produk itu sendiri tetapi juga pada para penonton iklan 

pada umumnya nanti, sehingga iklan mampu dan layak diunggulkan 

baik didalam maupun diluar negeri. 
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2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi khalayak luas dalam 

menerima dan memahami makna pesan yang tampak maupun tidak 

tampak dalam tayangan iklan yang diteliti ini. Sehingga nantinya 

iklan tidak hanya dapat dinikmati dari visual pesan yang tampak saja, 

namun khalayak juga dapat mengerti pesan tersembunyi yang 

disamapaikan dalam iklan untuk nantinya dapat diterapkan didalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 

b. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi 

perkembangan dan pendalaman bagi para calon sineas Indonesia baik itu 

para calon sineas film, sineas pembuat iklan maupun para peminat studi 

komunikasi yang menekuni bidang audio visual khususnya, sehingga 

kedepannya mampu menjadi acuan bagi studi-studi yang dilakukan 

berikutnya. 

c. Manfaat Sosial 

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai panutan sosial, dalam 

rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

nilai-nilai moral yang berlaku khususnya makna cinta anak terhadap 

seorang ibu yang semakin dewasa ini semakin terlupakan dan semakin 

jarang ditemui di era modernisasi yang semakin massa ini. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1 Keberadaan Iklan di Masyarakat 

Keberadaan iklan dimasyarakat sudah dipastikan tidak dapat terbantahkan 

lagi. Iklan merupakan hal yang sangat begitu dekat dan selalu mewarnai 

kehidupan masyarakat setiap hari walaupun terkadang sering masyarakat tidak 

menyadarinya. Iklan dipercaya memiliki kekuatan yang besar dalam masyarakat 

dengan semakin mendominasinya iklan diberbagai media. Dalam masyarakat 

iklan merupakan suatu media pengguna media massa paling banyak dibanding 

media lainnya. Baik dalam bentuk media cetak (koran, majalah, tabloid, dll) 

maupun media elektronik (televisi, radio, internet dll) dimanapun media itu 

berada. Secara otomatis masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari bisa 

dikatakan sangat sulit untuk bisa melepaskan diri dari keberadaan iklan. 

Iklan menurut Arens adalah struktur informasi dan susunan informasi non 

personal yang biasanya dibiayai dan bersifat persuasive, tentang produk-produk 

(barang, jasa dan gagasan) oleh sponsor yang teridentifikasi, melalui berbagai 

macam media, (Noviani , 2002 : 23). Iklan menurut Alexander  adalah setiap 

bentuk komunikasi non personal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau 

ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui, (Morrisan, 2010 : 17). Secara 

sederhana dapat disimpulkan bahwa iklan sebagai suatu alat untuk 

memperkenalkan produk maupun jasa secara terfikir kepada khalayak yang 

dibiayai sponsor dan bersifat non personal melalui media baik cetak maupun 

elektronik. 
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Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya iklan mempunyai berbagai 

fungsi. Widyanto dalam bukunya Pengantar Periklanan membagi fungsi iklan 

dalam beberapa kelompok (2007, 133 : 134), yaitu : 

1) Iklan informasi 

Iklan informasi adalah iklan yang menitik beratkan isinya sebagai sebuah 

informasi untuk semua khalayaknya. Mengingat informasi yang 

dikandungnya, maka isi pesan dalam iklan informasi cenderung lengkap 

sehingga sering juga disebut teknik one stop information. 

2) Iklan Persuasi 

Iklan persuasi adalah yang dalam isi pesannya menitik beratkan pada 

upaya mempengaruhi khalayak untuk melakukan sesuatu sebagaimana 

dikehendaki komunikator. 

3) Iklan Mendidik 

Iklan mendidik adalah yang dalam isi pesannya menitik beratkan pada 

tujuan mendidik khalayak, agar khalayak mengerti atau memiliki 

pengetahuan tertentu dan melakukan sesuatu. 

4) Iklan Parodi/Hiburan 

Iklan parodi/hiburan adalah iklan yang dibuat untuk keperluan menghibur 

semata. Tujuan iklan ini adalah menitik beratkan pada kemampuannya 

untuk menghibur.  

 Iklan dikalangan masyarakat dewasa ini semakin menjadi perbincangan 

dan pembahasan, dikarenakan semakin variatifnya trend maupun model-model 

dalam tayangannya. Iklan memang memiliki banyak jenis, namun iklan yang 
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umumnya hidup dan sering menjadi sorotan dimasyarat luas adalah iklan standar 

dan iklan layanan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Bittner mengungkapkan 

bahwa ada 2 jenis iklan yaitu iklan standar dan iklan layanan masyarakat. Iklan 

standar ini merupakan iklan-iklan yang sering kita lihat di televisi dengan tujuan 

memperkenalkan suatu barang atau jasa yang diperjual belikan. Sedangkan iklan 

layanan masyarakat adalah iklan yang bersifat non-profit.  Iklan layanan 

masyarakat dianggap tidak mengharapkan keuntungan secara materi atau 

ekonomis secara langsung, namun iklan ini bertujuan utama untuk mandapatkan 

keuntungan secara sosial, (Widyatama, 2007 : 66). 

E.2 Media Iklan Televisi 

Dalam beriklan, setiap pemasang iklan haruslah dapat memutuskan 

dimana iklan akan dipasang atau ditempatkan. Hal ini sangat penting sekali karena 

penempatan iklan ini juga mempengaruhi laku atau tidaknya sebuah produk atau 

jasa yang diiklankan tersebut. Semakin kuat media komunikasi iklan yang 

digunakan, maka iklan semakin memiliki kemampuan yang kuat pula untuk 

merubah perilaku khalayak sampai nantinya dapat memancing pola konsumsi 

khalayak terhadap produk ataupun jasa.  

 Jika ada pertanyaan tentang media apa yang paling tepat untuk penyampai 

pesan iklan, jawabannya adalah media televisi. Iklan melalui televisi atau biasa 

disebut dengan iklan televisi ini dilakukan karena untuk mengkomunikasikan 

produk secara luas kepada masyarakat.  
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 Media televisi dewasa ini sangat dekat sekali dengan kehidupan 

masyarakat. Hal ini terlihat dari media televisi sekarang yang semakin menjadi 

primadona masyarakat dibandingkan media massa lainnya. Saat ini televisi sudah 

dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat, 

baik masyarakat menengah kebawah maupun sebaliknya. Meyrowitz menyatakan 

bahwa “kekuatan unik” televisi adalah menghancurkan perbedaan yang disini dan 

yang disana, yang langsung dan yang dimediasikan, serta yang pribadi dan yang 

publik, (Lull, 1997 : 27). Bisa dikatakan bahwa televisi telah meniadakan 

perbedaan suku dan ras, serta televisi juga mampu meniadakan ruang dan waktu 

bagi siapapun yang menontonnya. Sependapat dengan hal tersebut Behl 

mengungkapkan, bahwa TV telah menghilangkan perbadaan penting dalam status 

antara penonton lelaki dan perempuan, penonton tua dan muda, (Lull, 1997 : 27).  

Pemilihan media televisi sebagai media iklan itu bukanlah tanpa sebab, hal 

ini dikarenakan televisi memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya 

yaitu terdiri dari sebuah suara (audio) dan gambar (visual), daya tarik ini melebihi 

daripada media radio yang hanya menampilkan suara (audio) saja. Televisi juga 

mampu menyampaikan suatu informasi secara serentak dalam jangkauan luas 

dengan waktu hitungan detik. Perpaduan inilah yang dimungkinkan menjadi daya 

tarik tersendiri bagi sebagian besar masyarakat. 

Selain itu televisi mempunyai sifat-sifat yang mendukung iklan untuk 

mencapai tujuannya. Seperti yang diungkapkan Suhandang (2010 : 89),  bahwa 

televisi memiliki sifat-sifat : 
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1. Immediacy, dimana daya penyampaiannya langsung tanpa mengenal batas 

jarak dan waktu. 

2. Intimacy, dimana siaran-siarannya dapat diikuti dan dinikmati dalam 

lingkungan kekeluargaan dirumah-rumah sehingga menjadikan 

komunikasi berlangsung dalam suasana keakraban. 

3. Pictorial, seperti halnya film televisi merupakan medium yang 

menggunakan cara komunikasi dengan gambar-gambar bergerak disertai 

suara dan diproyeksikan pada layar (kaca) atau melakukan penerjemahan 

alam pikiran dan kata-kata ke dalam bahasa gambar sehingga 

memudahkan pemahaman orang-orang yang buta huruf. 

Walaupun demikian, tidak jarang media televisi dianggap negatif oleh 

masyarakat. Hal ini dikarenakan tayangannya yang dianggap berdampak kurang 

baik bagi perilaku dimasyarakat. Dan kemungkinan besar dapat berdampak pula 

pada tayangan iklan. Pasalnya dalam survey yang dilakukan harian Kompas 

disepuluh kota di Indonesia, tercatat tidak kurang dari 70% responden yang 

mengaku suka menirukan iklan yang ditayangkan dimedia, baik dalam menirukan 

ucapan atau narasi, jingle atau lagu, gerakan hingga meniru sosok yang menjadi 

pemeran dalam iklan tersebut, (noviani, 2002 : 1). 

Sering pula iklan televisi dikaitkan dengan biaya yang sangat mahal bagi 

masyarakat yang ingin beriklan. Tetapi hingga saat ini iklan melalui media televisi 

pada kenyataannya masih tinggi peminatnya. Biaya mahal dalam iklan televisi 

tidak lagi menjadi masalah besar di era kapitalis ini. Bagi masyarakat yang 

memiliki kapital atau dana besar mereka semakin leluasa menggunakan televisi 
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sebagai media untuk mencapai tujuannya.  Hal ini dibuktikan dari belanja iklan di 

Indonesia pada tahun 2005 tercatat Rp 23 triliun rupiah. Televisi mendominasi 70 

persen (16 triliun) dari nilai belanja iklan tersebut, surat kabar Rp 6 triliun, 

majalah dan tabloid sekitar Rp 1 triliun, (Morissan dkk., 2010 : 18).  

E.3 Daya Tarik Cerita Iklan Sebagai Brand Awareness Suatu Produk 

Secara umum bisa kita katakan bahwa iklan yang baik adalah iklan yang 

dalam penyampaian pesannya tersebut dapat langsung dimengerti maksud dan 

tujuannya oleh konsumen. Meskipun demikian banyak pula iklan yang dalam 

tayangannya mengedepankan hal-hal yang menarik saja namun sulit dimengerti 

apa maksud dan tujuannya. Tetapi hal ini malah membuat orang semakin 

penasaran akan iklan tersebut, bukan malah mengabaikannya begitu saja. 

Contohnya saja iklan rokok, iklan jenis produk ini dilarang untuk menunjukkan 

fisik produknya dalam penayangannya. Sehingga mau tidak mau mereka harus 

memutar otak untuk mengiklankan produknya. Pada akhirnya pengiklan rokok 

menggunakan berbagai sisi ide kreatif untuk menarik perhatian konsumen. 

Selanjutnya pesan berupa ide-ide kreatif yang sudah tersampaikan tadi diharapkan 

akan dapat menempel dibenak konsumen, selanjutnya konsumen akan ingat dan 

mengenal produk tersebut. Dengan begitu akhirnya tercapailah apa yang 

dinamakan dengan brand Awareness. 

Brand Awareness adalah kemampuan pembeli potensial untuk mengenali 

atau mengingat bahwa sebuah merk merupakan anggota dari kategori produk 

tertentu, (http://rajapresentasi.com/2009/04/brand-awareness-dan-top-of-mind/, 

http://rajapresentasi.com/2009/04/brand-awareness-dan-top-of-mind/
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diakses pada tanggal 24 maret 2011 pukul 00.10 WIB). Brand Awareness ini tidak 

terjadi begitu saja dalam iklan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah cara atau trik 

untuk memikat hati konsumen sehubungan dengan agar tercapainya brand 

awareness ini.  

Dalam hal ini Noviani menilai iklan juga diposisikan sebagai sebuah sales 

entertainment, dimana, disatu sisi ia berusaha mempengaruhi khalayak dengan 

pesan penjualan, dan disisi lain menyediakan hiburan kepada khalayak melalui 

citra-citra yang fiktif dan fantastis, (2002 : 19). Layaknya film, iklan televisi 

dalam mempersuasi penonton memiliki alur cerita menarik yang dikemas secara 

matang oleh pengiklan. Hal ini penting kita sorot karena sebuah cerita yang 

menarik atau persuasif dalam iklan merupakan salah satu kunci sukses sebuah 

iklan dalam mencapai Brand Awareness. Tampilan cerita iklan yang persuasif ini 

umumnya memainkan emosi para penonton iklan. Contohnya perasaan senang 

maupun sedih, perasaan berani maupun takut, perasaan ingin membeli sampai 

memiliki akan sesuatu dan lain sebagainya seperti yang ditampilkan dalam 

sinetron. Dengan daya tarik cerita iklan tersebutlah iklan semakin membangun 

rasa penasaran yang tinggi dibenak konsumen. Hingga akhirnya memunculkan 

perbincangan dan pembahasan diantara masyarakat penonton iklan tersebut. 

Dengan begitu, masyarakat yang sebelumnya tidak tahu atas identitas produk 

tersebut nantinya akan menjadi tahu dan yang tidak mengerti akan menjadi 

mengerti. 

Tujuan dari pengiklan memainkan emosi penonton melalui cerita iklan 

persuasif ini tidak lain adalah untuk membangun hubungan emosional yang kuat 



15 
 

antara produknya dengan konsumen. Seperti yang telah diungkapkan oleh 

Terrence A. Shimp dalam (http:// www.scribd.com/doc/29395404/8/Acuan-

dalam-beriklan, diakses pada tanggal 10 februari 2011 pukul 14.45 WIB), daya 

tarik yang dapat digunakan dalam menciptakan iklan adalah salah satunya daya 

tarik emosional, yaitu daya tarik yang berhubungan dengan kebutuhan sosial dan 

psikologi konsumen dalam pembelian suatu produk. Tidak sedikit motif  

pembelian konsumen bersifat emosional karena perasaan mereka terhadap suatu 

merk jauh lebih penting dibandingkan pengetahuan mereka terhadap merk. 

Di Indonesia sendiri trend iklan cerita layaknya drama ini tergolong trend 

iklan yang masih baru dibandingkan negara-negara lain. Di indonesia  trend iklan 

jenis ini mulai muncul atau dikenal sekitar tahun 2007 yang ditandai dengan 

munculnya iklan produk kecantikan kulit dengan merk ponds sebelum iklan yang 

sedang diteliti ini (M150 versi “Hero”) muncul pada tahun 2010. Di negara 

Thailand misalnya, trend iklan jenis ini malah sudah berkembang sejak tahun 

2005 berbeda dengan Indonesia mulai mengenal 2 tahun kemudian setelah 

Thailand dan terus berkembang hingga sekarang yang ditandai dengan iklan 

Tropicana Slim versi Remember My Sweet pada tahun 2011 ini. 

Maka tidak heran jika daya tarik cerita tayangan iklan sangat penting 

sebagai brand Awareness. Hal ini dikarenakan supaya para konsumen tertarik 

untuk memperhatikan, melihat dan memberikan perhatian khusus pada iklan 

tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan diharapkannya konsumen melakukan 

pembelian produk yang diiklankan tersebut. 
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E.4 Iklan : Antara Realitas Sosial, Representasi, dan Simulasi 

Dalam hal ini, iklan menimbulkan pertanyaan tentang apakah iklan yang 

mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat atau malah justru realita yang 

menjadi dasar pemikiran dalam iklan. Fenomena ini menunjukkan bahwa iklan 

sebetulnya merujuk pada tiga kata kunci dalam tayangannya yaitu realitas sosial, 

representasi, dan simulasi. 

Iklan dalam sudut pandang yang pertama menerangkan bahwa iklan 

dengan realitas sosial mempunyai hubungan yang erat. Realitas disini adalah 

merupakan segala aspek kehidupan masyarakat sebagai sebuah objeknya. Karena 

iklan adalah sebuah media yang memiliki tujuan tertentu yang ditujukan kepada 

masyarakat, disini masyarakat adalah sebagai konsumen. Sehingga mau tidak mau 

sebuah iklan haruslah mengerti dan paham dengan apa yang terjadi, apa yang 

sedang diinginkan, maupun apa yang dibutuhkan  oleh masyarakat. 

Iklan dalam sudut pandang yang kedua merupakan sebuah representasi 

atau bisa dikatakan bahwa iklan muncul dengan menghadirkan kembali 

(representasi) realitas sosial dalam pengemasan maupun tayangannya. Yusuf 

menilai apapun yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan 

tindakan yang politis yang menggunakan kuasa teks-teks, simbol-simbol, idiom-

idiom, atau ajaran-ajaran tertentu untuk mempresentasikan suatu identitas dengan 

tujuan khusus, (Yusuf, 2005 : 2). Dalam sudut pandang yang berbeda, Gans 

(1957) mengatakan bahwa, the audience participates in the making of the movie 

through the audience image held by the creator (audien turut serta dalam proses 
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pembuatan film melalui gambaran audien yang ada pada si pembuat film), 

(Morissan dkk., 2010 : 59). Layaknya sebuah film, iklan televisi yang terdiri dari 

rangkaian shot dan alur cerita juga turut serta menjadikan masyarakat sebagai 

objek referensi realitas atau bisa dikatakan bahwa iklan televisi menghadirkan 

kembali (representasi) realitas sosial masyaraskat dalam tayangannya. Adalah 

suatu yang mustahil suatu produk diiklankan kalau tidak ada referensi sosialnya 

karena masyarakat tidak akan mampu memahami iklan itu. Iklan yang tidak 

memiliki refrenasi dari realitas sosial, kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh 

masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Lull mengatakan bahwa media sering 

menginterpretasi dan mensintesiskan citra-citra sesuai dengan asumsi-asumsi dari 

ideologi dominan, maka media amat mempengaruhi cara orang memahami ciri 

masyarakat mereka, bahkan paling dasar sekalipum (Lull, 1997 : 7). 

Dalam prosesnya, iklan berhubungan dengan realitas kemudian 

merepresentasikannya dalam bentuk iklan televisi maupun kemasan lain. Namun, 

dalam sudut pandang yang ketiga ini iklan malah melakukan sebaliknya. 

Baudrillard menilai, apa yang ditampilkan oleh iklan bukanlah representasi tetapi 

sebuah simulasi, yaitu penciptaan model-model realitas yang tidak memiliki asal 

usul atau refrensi (hyperreality atau realitas hyper). Simulasi ini menggambarkan 

sebuah visi tentang dunia yang ditransformasikan melalui imajinasi-imajinasi, 

(Noviani, 2002 : 63). Bisa dibilang iklan dalam sudut pandang simulasi 

merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri dan mampu menciptakan realitanya 

sendiri melalui berbagai imajinasi-imajinasi yang diciptakan tanpa mengacu pada 

realiatas yang sebenarnya. 
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E.5 Makna Cinta Dalam Masyarakat 

 Cinta. Pasti semua orang mengenal dengan kata ini, baik itu masyarakat 

didalam maupun luar negeri walau kata cinta sendiri memiliki bahasa yang 

berbeda disetiap negara. Pada dasarnya setiap manusia sudah memiliki rasa cinta 

sejak kecil atau bahkan sejak lahir. Walaupun demikian, pada kenyataannya 

sampai saat ini belum ada definisi yang pasti untuk menjelaskan apa itu cinta 

sebenarnya. Hal ini membuat setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam 

mengartikan cinta. Karena cinta merupakan satu perkataan yang mengandung 

makna perasaan yang rumit dan cinta pada kenyataannya lebih mudah dialami 

daripada dijelaskan oleh masyarakat. 

Erich dalam bukunya The Art of Loving mengungkapkan bahwa cinta 

adalah kakuatan aktif dalam diri manusia; kekuatan yang meruntuhkan tembok 

yang memisahkan manusia dari sesamanya, yang menyatukan dirinya dengan 

yang lain; cinta membuat dirinya mengatasi perasaan isolasi dan keterpisahan, 

namun tetap memungkinkan dirinya menjadi dirinya sendiri, mempertahankan 

integritasnya, (Erich, 2005 : 25-26). Erich juga berpendapat bahwa cinta adalah 

perhatian aktif pada kehidupan dan pertumbuhan dari apa yang kita cintai. 

Dimana tidak ada perhatian aktif, tidak ada cinta, (Erich, 2005 : 33). Secara 

sederhana definisi cinta dalam wikipedia.org adalah sebuah perasaan yang ingin 

membagi bersama atau sebuah perasaan afeksi terhadap seseorang. Pendapat 

lainnya, cinta adalah sebuah aksi/kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap 

objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, memberikan kasih sayang, 

membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun 
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yang diinginkan objek tersebut, (http:// id.wikipedia.org/wiki/Cinta, diakses pada 

tanggal 25 maret 2011 pukul 23.05 WIB). 

Dengan definisi tersebut berarti perasaan cinta tersebut adalah luas untuk 

suatu perasaan yang dapat diungkapkan kepada objek seseorang siapa saja, 

contohnya seperti yang dikemukakan dalam (http://id.wikipedia.org/wiki/Cinta) 

bahwa ungkapan cinta mungkin digunakan untuk meluapkan perasaan seperti 

berikut: 

1. Perasaan terhadap keluarga 

2. Perasaan terhadap teman-teman, atau philia 

3. Perasaan yang romantis atau juga disebut asmara 

4. Perasaan yang hanya merupakan kemahuan, keinginan hawa nafsu atau 

cinta eros 

5. Perasaan sesama atau juga disebut kasih sayang atau agape 

6. Perasaan tentang atau terhadap dirinya sendiri, yang disebut narsisisme 

7. Perasaan terhadap sebuah konsep tertentu 

8. Perasaan terhadap negaranya atau patriotisme 

9. Perasaan terhadap bangsa atau nasionalisme 

Dari pernyataan diatas berarti sebenarnya perasaan cinta itu adalah 

perasaan yang dapat diungkapkan secara universal atau berlaku kepada semua hal. 

Namun secara tidak kita sadari cinta yang dulunya universal dimasyarakat pada 

kenyataanya sekarang ini cinta bisa dikatakan berubah menjadi sebaliknya. 
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Dalam situs (http://supriatno.blogdetik.com/index.php/2009/04/29/8-

macam-cinta-menurut-quran/, dikases tanggal 29 maret 2011 pukul 20.36 WIB), 

menybutkan bahwa  Al-qur’an sebagai kitab suci umat muslim menyebutkan 8 

perspektif mengenai cinta : 

1. Cinta mawaddah 

adalah jenis cinta mengebu-gebu, membara dan “nggemesi”. Orang 

yang memiliki cinta jenis mawaddah, maunya selalu berdua, 

enggan berpisah dan selalu ingin memuaskan dahaga cintanya. Ia 

ingin memonopoli cintanya, dan hampir tak bisa berfikir lain. 

2. Cinta rahmah 

adalah jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut, siap 

berkorban, dan siap melindungi. Orang yang memiliki cinta jenis 

rahmah ini lebih memperhatikan orang yang dicintainya dibanding 

terhadap diri sendiri. Baginya yang penting adalah kebahagiaan 

sang kekasih meski untuk itu ia harus menderita. Ia sangat 

memaklumi kekurangan kekasihnya dan selalu memaafkan 

kesalahan kekasihnya. Termasuk dalam cinta rahmah adalah cinta 

antar orang yang bertalian darah, terutama cinta orang tua terhadap 

anaknya, dan sebaliknya. Dari itu maka dalam al Qur’an , kerabat 

disebut al arham, dzawi al arham, yakni orang-orang yang 

memiliki hubungan kasih sayang secara fitri, yang berasal dari 

garba kasih sayang ibu, disebut rahim (dari kata rahmah). Sejak 

janin seorang anak sudah diliputi oleh suasana psikologis kasih 
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sayang dalam satu ruang yang disebut rahim. Selanjutnya diantara 

orang-orang yang memiliki hubungan darah dianjurkan untuk 

selalu bersilaturrahim, atau silaturrahmi artinya menyambung tali 

kasih sayang. Suami isteri yang diikat oleh cinta mawaddah dan 

rahmah sekaligus biasanya saling setia lahir batin-dunia akhirat.  

3. Cinta mail 

adalah jenis cinta yang untuk sementara sangat membara, sehingga 

menyedot seluruh perhatian hingga hal-hal lain cenderung kurang 

diperhatikan. Cinta jenis mail ini dalam al Qur’an disebut dalam 

konteks orang poligami dimana ketika sedang jatuh cinta kepada 

yang muda (an tamilu kulla al mail), cenderung mengabaikan 

kepada yang lama.  

4. Cinta syaghaf 

Adalah cinta yang sangat mendalam, alami, orisinil dan 

memabukkan. Orang yang terserang cinta jenis syaghaf (qad 

syaghafaha hubba) bisa seperti orang gila, lupa diri dan hampir-

hampir tak menyadari apa yang dilakukan. Al Qur’an 

menggunakan term syaghaf ketika mengkisahkan bagaimana 

cintanya Zulaikha, istri pembesar Mesir kepada bujangnya, Yusuf. 

5. Cinta ra’fah 

yaitu rasa kasih yang dalam hingga mengalahkan norma-norma 

kebenaran, misalnya kasihan kepada anak sehingga tidak tega 

membangunkannya untuk salat, membelanya meskipun salah. Al 
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Qur’an menyebut term ini ketika mengingatkan agar janganlah 

cinta ra`fah menyebabkan orang tidak menegakkan hukum Allah, 

dalam hal ini kasus hukuman bagi pezina (Q/24:2). 

6. Cinta shobwah 

yaitu cinta buta, cinta yang mendorong perilaku penyimpang tanpa 

sanggup mengelak. Al Qur’an menyebut term ni ketika 

mengkisahkan bagaimana Nabi Yusuf berdoa agar dipisahkan 

dengan Zulaiha yang setiap hari menggodanya (mohon dimasukkan 

penjara saja), sebab jika tidak, lama kelamaan Yusuf tergelincir 

juga dalam perbuatan bodoh, wa illa tashrif `anni kaidahunna ashbu 

ilaihinna wa akun min al jahilin (Q/12:33)  

 

7. Cinta syauq (rindu) 

Term ini bukan dari al Qur’an tetapi dari hadis yang menafsirkan al 

Qur’an. Dalam surat al `Ankabut ayat 5 dikatakan bahwa 

barangsiapa rindu berjumpa Allah pasti waktunya akan tiba. 

Kalimat kerinduan ini kemudian diungkapkan dalam doa ma’tsur 

dari hadis riwayat Ahmad; wa as’aluka ladzzata an nadzori ila 

wajhika wa as syauqa ila liqa’ika, aku mohon dapat merasakan 

nikmatnya memandang wajah Mu dan nikmatnya kerinduan untuk 

berjumpa dengan Mu. Menurut Ibn al Qayyim al Jauzi dalam kitab 

Raudlat al Muhibbin wa Nuzhat al Musytaqin, Syauq (rindu) 

adalah pengembaraan hati kepada sang kekasih (safar al qalb ila al 
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mahbub), dan kobaran cinta yang apinya berada di dalam hati sang 

pecinta, hurqat al mahabbah wa iltihab naruha fi qalb al muhibbi. 

8. Cinta kulfah 

yakni perasaan cinta yang disertai kesadaran mendidik kepada hal-

hal yang positip meski sulit, seperti orang tua yang menyuruh 

anaknya menyapu, membersihkan kamar sendiri, meski ada 

pembantu. Jenis cinta ini disebut al Qur’an ketika menyatakan 

bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan 

kemampuannya, la yukallifullah nafsan illa wus`aha (Q/2:286) 

Namun seiring berjalannya waktu, cinta terus berkembang dan terus 

berevolusi sesuai dengan jamannya. Cinta jaman sekarang lebih banyak 

mengutamakan perasaan yang dituangkan kepada pasangan lawan jenisnya saja 

dengan melupakan perasaan cinta kepada yang lainnya seperti halnya keluarga 

(ayah, ibu, adik, kakak, dll.) dan teman-teman. Padahal cinta terhadap mereka 

tersebut sebenarnya juga tidak kalah pentingnnya daripada hanya sekedar kepada 

pasangan saja. Kerap kali ditemukan dua orang yang “mencintai” satu sama lain, 

namun tidak mencintai siapapun yang lain. Cinta mereka ini sesungguhnya adalah 

semata-mata egoitisme; mereka adalah orang mengidentikkan dirinya satu sama 

lain, dan mengatasi masalah keterpisahan dengan memperbesar individu yang 

tunggal menjadi dua, (Erich, 2005 : 68-69). Cinta seperti ini sering terjadi pada 

kehidupan remaja, yaitu cinta yang lebih mengutamakan kesenangan jalinan 

hubungan kasih mereka atas dasar suka sama suka dan sering juga meremehkan 
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sampai melupakan hal lainnya. Di masyarakat Indonesia model perasaan cinta 

seperti ini biasa dikenal dengan istilah pacaran. 

Pacaran sendiri dalam aktivitasnya tergolong pada perasaan cinta yang 

romantis. Cinta romantis sendiri pertama kali berkembang di Eropa dan Amerika. 

Perasaan romantis bisa dikatakan perasaan yang bersifat mesra atau mengasikkan. 

Dalam Kamus Ilmiah Populer mengartikan istilah romantis adalah perasaan 

luapan penuh kasih sayang, (Partanto, 1994 : 681). Kasih sayang dalam cinta 

merupakan sebuah sikap saling memberi rasa kasih dan sayang satu sama lain. 

Meskipun rasa kasih sayang itu memang merupakan perbuatan yang baik, namun 

dewasa ini timbul kerancuan arti dalam hal mengartikan saling memberi dalam 

sebuah cinta. Erich menilai kesalah pahaman yang paling umum adalah 

pengandaian bahwa memberi berarti “menyerahkan” sesuatu, kehilangan, atau 

mengorbankan, (Erich, 2005 : 28).  

Dalam realitas yang terjadi pada hubungan pacaran jaman sekarang, 

menunjukkan bahwa istilah menyerahkan ini semakin dominan merujuk pada 

sebuah bentuk nafsu. Nafsu ini ditunjukkan melalui interaksi dalam bentuk yang 

terkecilnya misalnya bergandengan tangan sampai pada yang lebih intim yaitu 

berciuman dan yang paling parah sampai pada hubungan yang sangat intim yaitu 

hubungan suami istri diluar nikah (seka bebas) yang pada akhirnya sekarang ini 

banyak ditemui kejadian perempuan hamil pra nikah. Aktivitas tersebut dilakukan 

atas dalih keterikatan sebuah hubungan bernama pacaran dengan menamakan atas 

dasar cinta. 



25 
 

Prilaku cinta yang dianggap  kurang baik di dalam masyarakat indonesia 

tersebut salah satunya merupakan dampak dari bentukan berbagai media yang 

semakin bebas dalam tayangannya. Dalam situs 

(http://muda.kompasiana.com/2009/10/26/, diakses pada tanggal 20 maret 2011 

pukul 22.30)  seorang peneliti menulis, ”Sejak kecil, kita telah dibombardir 

dengan dongeng dan kisah klise yang sulit dilupakan tentang seks, cinta, dan 

asmara dalam kebudayaan yang dipopulerkan oleh media—film dan televisi, buku 

dan majalah, radio dan musik, iklan, dan bahkan warta berita.” Ia juga 

menjelaskan, ”Sebagian besar gambaran media massa tentang seks, cinta dan 

asmara membentuk atau memperkuat harapan-harapan yang tidak realistis yang 

tidak dapat diabaikan sepenuhnya oleh kebanyakan dari kita. Media massa 

membuat kita tidak puas dengan teman hidup kita dalam kehidupan nyata juga 

terhadap diri kita sendiri”. Dari pendapat itu bisa dikatakan bahwa media dalam 

tayangannya sering menampilkan gambaran-gambaran yang mengandung bentuk 

erotis pada masyarakat. Contohnya saja adalah tayangan dari film, sinetron, 

telenovela, sampai lagu-lagu bertema cinta yang selalu menghiasi kehidupan 

masyarakat setiap hari. Erotis sendiri menurut Benny H. Hoed adalah gambaran 

secara kebahasaan tindakan, keadaan, atau suasana yang berkaitan dengan hasrat 

seksual. Namun, erotisme yang dilukiskan itu tidak ditujukan untuk 

mengakibatkan timbulnya hasrat birahi atau nafsu seksual pada pembacanya. 

Timbulnya nafsu seksual pada pembaca adalah karena pembaca menafsirkan teks 

yang bersangkutan sehingga menimbulkan dampak erotis padanya, (Hoed, 2011 : 

152). 
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Jika kita flashback ke arah taun 80 an (masa dimana orang tua kita rata-

rata berada di era remaja pada saat itu), anak taun 80 an itu sama sekali tidak 

mengarah ke orientasi untuk berhubungan intim dengan pasangannya, namun 

mereka cenderung menganggap kekasih mereka itu sebagai partner ataupun 

kerabat. Segala macam hal yang mengarah ke arah ke intiman itu sangatlah tabu 

bagi mereka, (http://muda.kompasiana.com/2010/06/14/, diakses pada tanggal 20 

maret 2011 pukul 22.30). Dijaman dulu juga, bisa kita ingat bahwa cinta 

diungkapkan secara rahasia-rahasiaan, atau dalam masyarakat jawa sering disebut 

dengan sir-siran dengan cara surat-suratan misalnya dan anak yang pacaran jaman 

dulu masih punya rasa malu-malu. Hal ini bisa dikarenakan larangan pacaran 

jaman dulu dari orang tua masih sangat tinggi. Dahulu, kebanyakan keadaan 

masyarakat kepada cinta bukan merupakan sebuah pengalaman spontan yang bisa 

berlanjut begitu saja ke jenjang lebih intim. Jaman dulu, cinta bukanlah syarat 

yang utama guna menentukan pasangan hidup. Karena orang tua jaman dulu 

berperan besar dalam menentukan pasangan hidup anak-anaknya, terutama anak 

perempuan. Hal ini sering kita sebut dengan perjodohan. Orang tua jaman dulu 

menganggap cinta akan tumbuh setelah perkawinan memalui perjodohan tersebut. 

Perjodohan sendiri ada yang diatur berdasarkan kesepakatan antar keluarga sejak 

anaknya masih kecil. Namun, ada pula perjodohan yang dilakukan atas dasar 

balas budi, yang kerap diistilahkan dengan perkawinan Siti Nurbaya. Namun, 

perkembangan jaman serta derasnya aliran paham dan budaya baru yang masuk, 

membuat cara pandang dan berpikir masyarakat baik itu orang tua ataupun anak 

mulai bergeser. Budaya-budaya yang dianggap kolot sudah mulai luntur dan 
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ditinggalkan. Tapi meskipun begitu masih ada golongan-golongan masyarakat 

tertentu yang masih mempertahankan tradisi tersebut sampai sekarang. 

Jaman sekarang di era serba media, pacaran sudah bukan lagi menjadi hal 

yang tabu dimasyarakat, terutama bagi remaja. Cinta diungkapkan semakin  

terbuka. Sifat-sifat cinta konvensional atau bisa dibilang kuno sudah mulai 

ditinggalkan. Dalam hubungan pacaran, keintiman yang merujuk pada hal-hal 

erotis dijaman sekarang sudah bukan lagi hal yang tabu bagi sebagian besar 

pelaku pacaran. Bahkan, sebuah hubungan pacaran jaman sekarang menganggap 

bahwa jika hubungan keintiman yang merujuk erotis tidak ada, mereka 

menganggap bahwa itu bukan merupakan hubungan pacaran atau bisa dibilang 

sampai dianggap tidak cinta diantara mereka. 

E.6 Cinta Anak Terhadap Ibu 

Seperti yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya, bahwa pada 

dasarnya setiap manusia sudah memiliki rasa cinta sejak kecil atau bahkan sejak 

lahir. Namun dalam kenyataannya, jaman sekarang manusia lebih mengenal cinta 

hanya dari sudut yang sempit. Cinta jaman sekarang lebih mengenal cinta 

terhadap pasangannya dan seringkali melupakan cinta yang tidak kalah lebih 

besar, yaitu cinta terhadap Tuhan dan kedua orang tua kita misalnya. Orang tua 

adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil 

dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga 

(http://www.lintasberita.com/). 
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Rasanya tidak akan ada yang membantah bahwa orang tua merupakan 

sosok terpenting dalam kehidupan kita. Mereka seperti satu paket yang saling 

melengkapi, saling mencintai, dan yang terpenting selalu mendukung kita, dalam 

kondisi apapun dan dimanapun. Cinta yang ada dalam diri mereka kepada kita 

sebagai seorang anak adalah cinta tanpa syarat.  

Salah satu komponen orang tua adalah ibu. Ibu adalah seseorang yang 

telah melahirkan kita. Dalam agama islam khususnya, seorang ibu sangatlah 

istimewa bahkan sering disebut-sebut bahwa ibu memiliki status yang tinggi dan 

bisa dikatakan melebihi status sang ayah. Seperti yang telah diriwayatkan Abu 

Hurairah : "Seorang pria datang kepada Rasul Allah (damai dan rahmat Allah 

besertanya) dan berkata:" Wahai Allah, siapa di antara orang-orang yang paling 

pantas baik saya perusahaan? " Dia berkata, 'Ibumu. " Dia bertanya, 'Lalu siapa? " 

Dia berkata, 'Ibumu. " Dia bertanya, 'Lalu siapa? " Dia berkata, 'Ibumu. " Dia 

bertanya, 'Lalu siapa? " Dia berkata, 'Kemudian ayahmu.' "(Al-Bukhari dan 

Muslim), (http://eislaminfo.blogspot.com/2011/05/mothers-day.html, diakses 

tanggal 6 mey 2011 pukul 1.58 WIB). Bisa kita lihat betapa mulianya seorang ibu 

sampai dipanggil atau disebut terlebih dulu sebelum ayah yang sampai 3x dan ibu 

lebih diutamakan setelah ayah. Hal ini bisa dikaranekan ibu telah memikul beban 

lebih berat dari pada ayah yaitu mengandung dan menyusui sang anak. Selain itu 

ada sebuah hadits yang diriwayatkan Mu'awiyah bin Jahimah mengatakan bahwa 

"Berbaktilah terus kepadanya (sang ibu) karena surga itu berada di bawah telapak 

kakinya" (http://www.tipskom.co.cc/2009/10/analisis-hadits-surga-di-bawah-

telapak. html, diakses tanggal 6 mey 2011 pukul 2.08 WIB). Maksudnya adalah 
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segala sesuatu yang dikehendaki ibu kepada kita merupakan sebuah kunci untuk 

masuk surga apabila kita mematuhi kehendaknya tersebut dan bahkan bisa 

menjadi sebaliknya apabila kita mengabaikkannya. 

Erich fromm mengungkapkpan bahwa ibu adalah rumah asal kita, ia 

adalah, alam, tanah dan samudra, (2005 : 53). Ini berarti ibu adalah segalanya bagi 

kita dan apalagi Indonesia merupaakan negara yang mayoritas bependuduk 

muslim atau pemeluk islam maka sebagai anak pastinya diwajibkan untuk 

menghormati dan mematuhi orang tua mereka kecuali melakukan hal yang 

melibatkan dosa sebagai bentuk cinta kita terhadapnya. 

E.7 Semiotika Roland Barthes 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis semitik dari Roland 

Barthes. Teori Barthes menjelaskan dua tingkat pertandaan yaitu denotasi dan 

konotasi. Tingkatan makna tersebut diantaranya adalah makna denotatif dan 

makna konotatif.  Barthes dalam Pawito mengungkapkan makna denotasi adalah 

makna tingkat pertama yang bersifat objektif  (firt order) yang dapat diberikan 

terhadap lambang-lambang, yakni mengaitkan secara langsung antara lambang 

dengan realitas atau gejala yang ditunjuk. Kemudian makna konotasi adalah 

makna-makna yang diberikan pada lambang-lambang dengan mengacu pada nilai-

nilai budaya yang karenanya berada pada tingkatan kedua (second order), (2007 : 

163). Dalam salah satu bukunya yang berjudul Sarrasine, Barthes merangkai 

merangkai kode rasionalisasi, suatu proses yang mirip dengan yang terlihat dalam 
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retorika tentang tanda. Menurut Lechte dalam (Sobur, 2006: 65-66), ada lima 

kode yang diteliti Barthes yaitu: 

1. Kode Hermeneutik (kode teka-teki), yang berkisar pada harapan pembaca 

untuk mendapatkan ”kebenaran” bagi pertanyaan yang ada dalam teks. 

2. Kode semik (makna konotatif), banyak menawarkan banyak sisi. Pembaca 

menyusun tema suatu teks. 

3. Kode simbolik merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat 

struktural. 

4. Kode proaretik (kode tindakan), sebagai perlengkapan utama teks yang 

dibaca orang, artinya semua teks bersifat naratif. 

5. Kode gnomik (kode kultural), merupakan acuan teks ke benda-benda yang 

sudah diketahui oleh budaya. 

 Semiologi Barthes memang menyelidiki hubungan antara penanda dan 

petanda, namun tidak hanya sampai disitu. Barthes juga melihat aspek lain dari 

penandaan yaitu mitos. Mitos (myth) merupakan sebuah rujukan bersifat kultural 

(bersumber dari budaya yang ada) yang digunakan untuk menjelaskan gejala atau 

realitas yang ditunjuk dengan lambang-lambang penjelasan yang notabene adalah 

makna konotatif dari lambang-lambang yang ada dengan mengacu sejarah 

(disamping budaya), (Pawito, 2007 : 163). Mitos menurut Barthes terletak pada 

tingkat kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem tanda-penanda-petanda 

maka tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda 
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kedua dan membentuk tanda baru. Jadi setelah terbentuk sistem tanda-penanda-

petanda, tanda tersebut akan menjadi petanda baru yang kemudian memiliki 

petanda kedua dan membentuk tanda baru. Dalam memahami makna tersebut, 

Barthes membuat sebuah model sistematis dimana fokus perhatian Barthes lebih 

tertuju kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of signification) 

yang digambarkan sebagai berikut, (sobur, 2006 : 127) : 

Gambar 1.1 

Signifikasi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

 

 

Menurut Barthes, dari gambar tersebut menjelaskan bahwa tatanan 

(signifikasi) tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di 

dalam sebuah tanda realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, 

yaitu makna paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan 

Barthes untuk menunjukan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan 

interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari 

pembicara serta nilai-nilai dari kebudayaan. Konotasi mempunyai makna yang 

subyektif atau paling tidak inter-subyektif. Dengan kata lain, denotasi adalah apa 
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yang telah digambarkan tanda terhadap sebuah obyek, sedangkan konotasi adalah 

bagaimana menggambarkannya. Pada tatanan (signifakasi) tahap kedua 

berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos (myth).  

 

F. METODOLOGI PENELITIAN 

1 Tipe Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif interpretatif, dimana peneliti 

mencoba menggambarkan dan/atau memahami tentang bagaimana dan seperti apa 

rumusan masalah penelitian diatas, dimana iklan minuman berenergi merk M150 

versi “Hero” sebagai objek penelitiannya. Seperti yang dijelaskan Pawito dalam 

bukunya penelitian komunikasi kualitatif, bahwa penelitian komunikasi kualitatif 

biasanya tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan 

(explanations), mengontrol gejala-gejala komunikasi, mengungkapkan prediksi-

prediksi, atau untuk menguji teori apapun, tetapi lebih mengemukakan gambaran 

dan/atau pemahaman (understanding) mengenai bagaimana dan mengapa suatu 

gejala atau realitas komunikasi terjadi, (2008 : 35). 

Peneliti ini menggunakan model pendekatan semiotik Roland Barthes, 

yang dirasa cocok sebagai acuan untuk mengemukakan gambaran dan/atau 

pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas 

komunikasi terjadi dalam penelitian ini. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah beberapa shot dalam 

scene yang dianggap mewakili makna cinta seorang anak terhadap seorang ibu 

dalam iklan minuman berenergi merk M150 versi “Hero” berdurasi 1 menit 30 

detik.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, peneliti membagi teknik pengumpulan data menjadi 

dua cara. Yang pertama, yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang 

diperoleh dengan cara mengunduh iklan dalam situs youtube.com, memutar dan 

menonton iklan M150 versi “Hero”, yang selanjutnya melakukan pemilihan scene 

ataupun shot yang sesuai dengan rumusan masalah diatas. Selanjutnya 

pemotongan frame dari beberapa scene yang dianggap mewakili makna dengan 

cara memutar iklan dalam GOM palyer-control panel-screen capture. 

Dan yang kedua, peneliti mengumpulkan data dari data-data kepustakaan 

yang ada, baik berupa buku, internet, majalah/tabloid, dan bahan tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini nantinya diharapkan 

dapat menunjang kelengkapan data penelitian yang sudah ada. 

4.Unit Analisis Data 

Unit analisis data untuk penelitian iklan minuman berenergi merk M150 versi 

“Hero” ini adalah shoot setiap scene yang terdiri dari : 

a. visual (ilustrasi tindakan maupun ekspresi tokoh dalam iklan). 
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b. Audio (baik suara, lagu, jingle atau elemen-elemen music dalam iklan). 

c. Teknik pengambilan gambar (angle) dalam scene iklan yang diteliti. 

d. Komposisi gambar (warna-warna, kostum yang ditampilkan dalam iklan, 

pencahayaan (lighting) ). 

5. Teknik analisis data  

Untuk menginterpretasikan rumusan masalah dari penelitian diatas, teknik 

analisis data penelitian menggunakan analisis semiotik dari Roland Barthes. 

Dimana sudah dijalaskan diatas bahwa, Roland Barthes menggunakan istilah 

denotasi dan konotasi yaitu sebagai alat untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan 

makna. Makna denotasi adalah makna tingkat pertama yang bersifat objektif  (firt 

order) yang dapat diberikan terhadap lambang-lambang, yakni mengaitkan secara 

langsung antara lambang dengan realitas atau gejala yang ditunjuk. Kemudian 

makna konotasi adalah makna-makna yang diberikan pada lambang-lambang 

dengan mengacu pada nilai-nilai budaya yang karenanya berada pada tingkatan 

kedua (second order), pawito (2007 : 163). Sehingga pemaknaan tanda model 

Roland Barthes tersebut disebut dengan model signifikasi dua tahap, dimana 

Roland Barthes menginterpretasikan tanda dengan dua tingkatan makna yaitu 

konotasi dan denotasi dengan menemukan mitos-mitos yang hidup dimasyarakat. 

Dimana penelitian iklan digunakan sebagai teks. Menurut Noviani iklan 

sebagai sebuah teks adalah sistem tanda yang terorganisir menurut kode-kode 

yang merefleksikan nilai-nilai tertentu, sikap dan juga keyakinan tertentu. Setiap 

pesan dalam iklan memiliki dua tingkatan makna, yaitu makna yang disampaikan 
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secara eksplisit dipermukaan dan makna yang dikemukakan secara implisit 

dibalik permukaan tampilan iklan, (2002 : 79). Dari uraian tersebut, maka analisis 

menggunakan signifikasi dua tahap Roland Barthes sekiranya cocok digunakan 

untuk menginterpretasikan rumusan masalah penelitian ini yaitu, “representasi 

makna cinta seorang anak terhadap orang tua didalam iklan televisi produk 

minuman berenergi “M 150” versi Hero”. 

 Peneliti mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul tersebut 

kedalam analisis semiotik Roland Barthes, yaitu pemaknaan secara denotatif dan 

konotatif dengan menemukan mitos-mitos yang hidup dimasyarakat. Seperti 

gambar peta tanda Roland Barthes berikut ini : 
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Gambar 1.2 

 Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi saat bersamaan, tanda denotatif adalah 

juga penanda konotatif (4). Jadi, tanda konotatif tidak sekadar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadaannya. 

 

 


