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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai aspek kehidupan manusia merupakan suatu hal yang 

meliputi bagaimana memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Banyak produk 

ditawarkan oleh para produsen dari yang berupa sandang pangan maupun 

jasa. Beberapa produk tersebut didesian sedemikian rupa sehingga dapat 

menarik minat para konsumen. Dalam menawarkan produk itupun dapat 

menggunakan banyak media, baik media cetak, elektronik bahkan internet. 

Televisi sebagai media hiburan yang paling digemari oleh 

masyarakat Indonesia dan bahkan dunia, merupakan salah satu media yang 

efektif untuk mengkomunikasikan barang atau produk kepada konsumen. 

Hal ini dikarenakan televisi mempunyai karakteristik khusus yaitu 

kombinasi gambar, suara dan gerak. Oleh karena itu pesan yang 

disampaikan sangat menarik dan dapat mempengaruhi perhatian penonton. 

Sehingga beriklan dengan menggunakan media televisi merupakan salah 

satu pilihan favorit bagi para produsen produk. 

iklan sendiri telah menjadi media yang efektif dalam penyampaian 

pesan kepada masyarakat, bukan hanya sekedar sebuah langkah 

pemasaran, tetapi berkembang menjadi suatu cerminan kehidupan dan 

kritik sosial. Segala kemungkinan bentuk desain iklan diekspresikan 

dengan berbagai cara agar tercapai sasaran yang akan dituju. Iklan tidak 
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muncul tanpa hambatan, peraturan yang berlaku tertulis atau tidak tertulis, 

ikut memaksa para kreator periklanan untuk lebih berkreasi ditengah 

kerasnya persaingan ide dan gagasan yang semakin berkembang. 

Berbagai bentuk iklan yang selama ini hadir, baik dalam bentuk 

cetak ataupun elektronik memunculkan pengaruh yang semakin kuat, 

bukan sekedar mempengaruhi sehingga kita tertarik untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan, iklan adalah senjata paling ampuh untuk 

mempengaruhi pola berfikir konsumen sesuai yang diinginkan para 

produsen iklan. 

Perkembangan iklan di Indonesia didukung oleh banyak berdirinya 

stasiun televisi swasta. Pada tahun 1980-an, iklan Indonesia tidak lagi 

hanya menerapkan pendekatan demografis dalam mendekati audiens. 

Pendekatan Psikografis juga mulai diterapkan, dimana citra-citra yang 

dihubungkan dengan gaya hidup atau life style mulai mendominasi 

presentasi iklan termasuk gaya bahasa yang digunakannya. Di tahun 1990-

an, simbolisasi dan pencitraan semakin mendominasi teks iklan, didukung 

oleh perkembangan media maupun teknologi dalam menciptakan kreatif 

iklan. Kebanyakan Iklan saat ini merupakan realita keseharian yang kita 

jumpai dalam kehidupan di masyarakat. Bahkan ia telah menjadi bagian 

dari kehidupan itu sendiri. Pada saat yang sama iklan mencerminkan 

realitas sosial sekaligus menyajikan permainan citra, makna rekaan pada 

masyarakat. 
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Kecenderungan realitas sosial dalam masyarakat sering 

dipengaruhi oleh berbagai fenomena yang hadir dalam kehidupan 

pribadinya, baik dalam pekerjaan, keluarga atau pasangan hidup sekali pun 

di setiap aktivitas dan rutinitas kesehariannya telah menimbulkan unsur 

kejenuhan dan tingkat stress yang tinggi sehingga sering kali 

menimbulkan konflik yang mempengaruhi pola pikir seseorang.  

Beberapa orang sering beranggapan bahwa konflik yang sedang 

mereka hadapi merupakan suatu hambatan luar biasa yang harus segera 

diselesikan dengan cara apapun, yang tanpa disadari bahwa kehidupan 

sebenarnya tidak lepas dari masalah, tergantung akan pola berfikir dalam 

mengambil suatu keputusan. Seorang individu dapat merasa dirinya penuh 

dengan masalah yang sebenarnya tidak terlalu besar, atau seperti pada 

tayangan berita di televisi, di sebuah kampung terjadi konflik yang 

berujung maut hanya gara-gara uang seribu rupiah. Hal tersebut terdengar 

terlalu berlebihan dan seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin. 

Hal lain yang dapat kita lihat adalah demonstrasi yang dilakukan 

untuk menentang kebijakan negara merupakan salah satu bentuk 

perbedaan pendapat dan kepentingan antara kelompok masyarakat dengan 

negara atau dengan kelompok lainnya. Fenomena ini termasuk dalam 

kategori konflik, walaupun nantinya tidak mengarah kepada pertentangan 

fisik sekalipun. Konflik juga dimaknai sebagai suatu proses yang mulai 

bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara 
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negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang 

diperhatikan oleh pihak pertama. 

Pada dasarnya Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi 

dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, 

selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Dengan demikian 

konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dengan semakin 

berkembangnya tata cara dan pola berfikir maka semakin beragam pula 

konflik yang dihadapi. Dengan pesatnya perkembangan zaman, 

kebudayaan umat manusia pun mengalami perubahan, dunia tak lagi 

berada dalam dunia kognisi, atau dunia tidak lagi mempunyai apa yang 

dinamakan pusat kebudayaan sebagai tonggak pencapaian kesempurnaan 

tata nilai kehidupan. Hal ini berarti semua kebudayaan duduk sama 

rendah, berdiri sama tinggi, dan yang ada hanyalah pusat-pusat 

kebudayaan tanpa batas yang jelas. Sebuah kebudayaan yang sebelumnya 

dianggap pinggiran akan bisa sama kuat pengaruhnya terhadap 

kebudayaan yang sebelumnya dianggap pusat dalam kehidupan manusia 

modern. 

Hal tersebut menjadikan masyarakat modern yang saat ini tengah 

berkembang pesat dan didampingi oleh konflik yang tidak kalah bervariasi 

telah menjadi bahan kajian baru bagi iklan di Indonesia. A Mild yang 

merupakan salah satu brand rokok terkemuka menjadikan fenomena 

konflik pada masyarakat tersebut sebagai tema dalam Iklan terbarunya 

yakni GO AHEAD “Bubble”. Iklan yang menggambarkan berbagai 
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konflik pada individu-individu khususnya daerah perkotaan yang penuh 

dengan rutinitas dan aktivitas rawan akan konflik, kejenuhan dan tingkat 

stress yang tinggi dengan digambarkan sebuah gelembung besar diatas 

kepala tiap orang sebagai makna tanda bagaimana pola berfikir dalam 

kehidupan masyarakat menjadikan suatu masalah, hambatan dan konflik 

adalah beban, bukan sebagai rintangan yang memang harus dilalui. Disisi 

lain, secara tidak langsung A Mild juga ingin menyampaikan bahwa dia 

merupakan produk rokok yang mild dan ringan kadar tar dan nikotinnya, 

digambarkan dengan seorang pemuda dengan gelembung kecil diatas 

kepala seolah dengan menghisap rokok A Mild maka beban yang 

difikirkan akan lebih ringan.  

Pada dasarnya peneliti telah lama tertarik dan memperhatikan 

perkembangan iklan rokok A Mild dari brand awal “Bukan Basa Basi”, 

“Tanya kenapa” hingga “Go Ahead” saat ini. Pemilihan iklan ini juga 

didasari oleh semakin kritisnya A Mild dalam memandang realitas 

masyarakat Indonesia, dengan berbagai peraturan keras pemerintah 

terhadap Iklan rokok, A Mild mampu memaksimalkan Idealisme dan 

karakter kuat dalam iklannya bahkan lebih kreatif dibanding iklan rokok 

lain. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap iklan A Mild ini dengan judul 

REPRESENTASI KONFLIK INTERNAL DAN HORISONTAL 

DALAM MASYARAKAT MODERN (Analisis Semiotik Iklan A Mild 

versi GO AHEAD “Bubble”) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah apa makna pesan konflik 

Internal dan Horisontal dalam masyarakat modern pada Iklan A Mild versi 

GO AHEAD “Bubble”? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mengungkap makna pesan konflik Internal 

dan Horisontal dalam masyarakat modern pada Iklan A Mild versi GO 

AHEAD “Bubble” 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

memotivasi peneliti lain agar dapat mengembangkan dan memperluas 

berbagai penelitian tentang iklan di masa mendatang. Selain itu, penelitian 

ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pendalaman 

studi ilmu komunikasi, khususnya untuk konsentrasi Audio Visual. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kepada para 

kreator iklan atau team kreatif iklan agar dapat memperbaiki atau 

meningkatkan kualitasnya dalam periklanan berdasarkan isi pesan dan 

informasi kepada para produsen dan pemerhati iklan. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Iklan 

E.1.1 Pengertian Iklan dan jenis-jenisnya 

Dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dalam 

berbagai sektor, pihak usaha di tuntut untuk lebih kreatif dan inovatif 

dalam mengkomunikasikan dan mempromosikan salah satu produk 

dan jasa yang di tawarkan. Untuk memunculkan minat beli terhadap 

produk atau jasa harus memiliki alasan persuasif yang mendukung 

produk tersebut, maka peran penting iklan meliputi penyampaikan 

informasi, membujuk dan mengingat serta sebagai pesan yang 

menawarkan suatu produk yang dituju kepada konsumen atau 

masyarakat melalui suatu media.  

Seperti yang dikutip dalam buku Ratna Novianti (2002) yang 

berjudul Jalan Tengah Memahami Iklan, dalam survey yang 

dilakukan oleh harian Kompas disepuluh kota besar di Indonesia, 

tercatat tidak kurang dari 70 persen responden yang mengaku suka 

menirukan iklan yang ditayangkan media baik dalam meniru ucapan 

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

menjadi pemeran iklan tersebut1. Melihat hal itu maka dapat 

dipastikan bahwa iklan telah merasuk hingga dalam kehidupan 

sehari-hari pada masyarakat. 

Menurut para Ahli, iklan memiliki berbagai pengertian, 

dalam Buku Dendi Sudiana (1986) yang berjudul Komunikasi 

                                                             
1 Ratna Novianti, Jalan Tengah Memahami Iklan (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2002) Hal 1 
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Periklanan Cetak, Iklan merupakan bagian dari reklame yang berasal 

dari bahasa Perancis, re-clamare, yang berarti “memeriakkan 

berulang-ulang”. Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi yang 

terdiri atas informasi dan gagasan tentang suatu produk yang 

ditujukan kepada khalayak secara serempak agar memperoleh 

sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi, 

membujuk dan menyakinkan.2 

Sedangkan menurut pakar periklanan Amerika, S. William 

Pattis dalam buku Agustrijanto (2006) yang berjudul Copywriting 

seni mengasah kreativitas dan memahami bahasa iklan, dijelaskan 

bahwa iklan lebih sering disebut sebagai sebuah usaha agar barang 

yang diperjual belikan laku keras. Padahal sesungguhnya iklan 

adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk 

memotivasi dan mempromosikan produk dan jasa kepada seseorang 

atau pembeli potensial; mempengaruhi dan memenangkan pendapat 

publik untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan keinginan si 

pemasang iklan.3 

Pengertian yang lain menurut Wahyu Wibowo (2003) dalam 

bukunya yang berjudul Sihir Iklan, dijelaskan didalam literatur 

pemasaran, iklan atau advertising didefinisikan sebagai kegiatan 

berpromosi (barang atau jasa) lewat media massa. Atau, bentuk 

komunikasi yang dimaksudkan untuk menginterpretasikan kualitas 
                                                             
2 Dendi Sudiana, Komunikasi Periklanan Cetak (Remadja Karya, Bandung 1986) Hal 1 
3 Agustrijanto, Copywriting seni mengasah kreativitas dan memahami bahasa iklan (PT Remaja 
Rosdakarya, Bandung 2006)  Hal 7 
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produk jasa dan ide berdasarkan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Dikalangan praktisi bisnis, iklan difungsikan sebagai 

perangsang dan sekaligus pembentuk perilaku konsumen. Atau 

dalam ungkapan lain, fungsi, dan tujuan penyajian iklan adalah4: 

a) Demi menarik perhatian msyarakat calon konsumen. 

b) Menjaga atau memelihara citra nama (brand image) 

yang terpatri dibenak msyarakat. 

c) Menggiring citra nama itu hingga menjadi perilaku 

konsumen. 

Iklan A Mild ini tergolong iklan Audio Visual, dimana 

terdapat penggabungan gambar serta suara didalamnya, iklan Audio 

Visual yang biasa juga disebut iklan televisi karena menggunakan 

media televisi memiliki kelemahan dan juga kelebihan dalam 

penggunannya : 

a. Kelebihan Iklan Audio Visual : 

1) Televisi mempunyai pengaruh dan dampak 

komunikasi yang kuat karena mengandalkan 

audio, visual, dan gerak. Bagi khalayak 

sasaran, iklan televisi mempunyai kemampuan 

yang kuat untuk mempengaruhi persepsi 

mereka. 

                                                             
4 Wahyu Wibowo, Sihir Iklan format komunikasi mondial dalam kehidupan urban-kosmopolit 
(Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003) Hal 5-6 
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2) Iklan televisi mempunyai efisiensi dalam hal 

biaya. Hal ini didasarkan pada jutaan 

penonton televisi yang secara teratur 

menonton iklan komersial. Jangkauan massal 

ini menimbulkan efisiensi biaya untuk 

menjangkau setiap kepala. 

b. Kekurangan Iklan Audio Visual : 

1) Biaya yang absolut yang besar untuk 

memproduksi dan menyiarkan iklan 

komersial. Meskipun biaya untuk menjangkau 

setiap kepala adalah rendah, biaya absolut 

dapat membatasi niat pengiklan. Besarnya 

biaya ini dihitung dari pembayaran artis, 

production house, dan membeli waktu media 

televisi yang sangat besar. 

2) Khalayak penonton televisi tidak selektif 

dibandingkan surat kabar dan majalah yang 

segmentasinya lebih tajam. Segmentasinya 

tidak setajam surat kabar dan majalah. Jadi, 

iklan yang ditayangkan di televisi memiliki 

kemungkinan mejangkau pasar yang kurang 

tepat.(http://panjiadver.blogspot.com/2009/10/

ikkan-televisi.html) 
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Dengan berbagai pengertian iklan yang ada, maka iklan 

sendiri dapat dibagi sesuai dengan jenis, fungsi dan jangkauannya. 

Menurut Freddy Rangkuti (2009) dalam bukunya yang berjudul 

Strategi promosi yang Kreatif, disebutkan bahwa secara garis besar, 

iklan dapat dikategorikan menjadi 7 kategori pokok, yaitu 5: 

1) Iklan Konsumen (Costumer Advertising) 

Media yang sesuai dengan barang-barang konsumen 

ini biasanya yang diminati secara luas dan dibaca oleh 

segala lapisan masyarakat. Media utamanya adalah 

koran-koran bertiras banyak, radio, tv, wahana iklan 

luar ruangan serta iklan bioskop dibantu dengan 

penyebaran brosur penjualan, penyelenggaraan 

pameran-pameran dan promosi penjualan secara 

berkala. 

2) Iklan Antarbisnis (Business to Business 

Advertising) 

Untuk mempromosikan barang-barang atau jasa 

nonkonsumen, artinya baik pemasangan maupun 

sasaran iklan adalah sama-sama perusahaan. Media 

yang digunakan antara lain, jurnal perdagangan dan 

teknik, literatur, demonstrasi teknik, dan sebagainya. 

 

                                                             
5 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif & Analisis Kasus Intergrated Marketing 
Communication (Gramedia, Jakarta 2009) Hal 162-167 
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3) Iklan Perdagangan (Trade Advertising) 

Iklan perdagangan ditujukan secara khusus kepada 

kalangan distributor, pedagang kulakan besar, para 

agen, ekportir atau importir, dan para pedagang besar 

atau kecil. Barang-barang yang diiklankan adalah 

barang-barang yang dijual kembali. 

4) Iklan Eceran (Retail Advertising) 

Iklan jenis ini memiliki karakteristik yang berada 

diantara iklan perdagangan dan iklan barang 

konsumen. Contoh yang paling mudah adalah iklan-

iklan yang dilancarkan oleh pasar swalayan atau 

toserba berukuran besar atau pasar grosir. 

5) Iklan Bersama (Cooperative Advertising) 

Merupakan dukungan iklan yang diberikan oleh pihak 

perusahaan atau pabrik kepada para distributor atau 

pengecer produknya. Misalnya adalah iklan bersama 

antara roti dan mentega, produk ban dan mobil. 

6) Iklan Keuangan (Financial Advertising) 

Iklan keuangan meliputi iklan-iklan untuk bank, jasa 

tabungan, asuransi dan investasi. Sebagai pelengkap 

iklan yang ditujukan kepada konsumen atau klien, 

kadang-kadang disertakan pula laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan, termasuk propektus-
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propektus perusahaan secara lengkap menyongsong 

penerbitan saham baru, laporan tahunan, mencari 

partner kerja dengan pihak ketiga, serta berbagai 

laporan untuk menyambut event tertentu. 

7) Iklan Recruitment (Recruitment Advertising) 

Iklan jenis ini biasanya bertujuan untuk merekrut 

calon pegawai dan bentuknya adalah iklan kolom atau 

iklan selebaran biasa. Iklan jenis ini memiliki 2 

kemungkinan, yakni iklan yang dibuat oleh si pencari 

kerja atau yang dibuat oleh perusahaan yang memiliki 

lowongan pekerjaan. 

E.1.2 Iklan Televisi Sebagai Media Massa Rekayasa Pesan 

Iklan di media televisi merupakan pesan komunikasi yang 

bertujuan untuk memperkenalkan produk barang atau jasa. Sebagai 

bagian dari komunikasi massa media televisi, iklan mempunyai ciri 

khas yang cepat, selintas dan umum. Hal inilah yang dimanfaatkan 

secara maksimal oleh para pemasang iklan. 

Saat ini manusia memang telah memasuki era komunikasi 

massa, dimana komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick 

C. Whitney (1988) dalam bukunya Nurudin yang berjudul Pengantar 

Komunikasi Massa adalah proses pesan-pesan yang diproduksi 

secara massal atau tidak sedikit itu disebarkan kepada massa 
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penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen6. Komunikasi 

massa itu sendiri disalurkan melalui media yang disebut juga media 

massa, seperti surat kabar, majalah, tabloid, buku, televisi, radio,  

kaset atau CD, film, internet termasuk juga pada iklan. Semuanya itu 

menempati posisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan dapat 

mengembangkan cara berfikir manusia hingga seperti saat ini, 

bahkan karena begitu kuatnya, terpaan media massa dapat juga 

mengendalikan diri dan cara pandang kita tanpa disadari. 

Beberapa media massa yang digunakan para produsen 

dalam memasang iklan adalah televisi, Terence A. Shimp (2003) 

menyebutkan bahwa Televisi memang memiliki kemampuan yang 

unik untuk mendemonstrasikan penggunakaan produk. Tidak ada 

media lain yang dapat menjangkau konsumen secara serempak 

melalui indera pendengaran dan penglihatan. Para penonton dapat 

melihat dan mendengar yang didemonstrasikan, mengidentifikasi 

para pemakai produk, dan juga membayangkan bahwa diri mereka 

sedang menggunakan produk.7 

Dalam memberi informasi dan menyuguhkan berbagai 

hiburan, media massa memang menjadi peringkat satu bagi 

masyarakat, seperti televisi yang banyak menyajikan ilmu-ilmu 

pendidikan, berita, film, infortanment, bahkan politik sekalipun. 

                                                             
6 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (Rajawali pers, Jakarta 2007) Hal 12 
7 Terence A. Shimp, Periklanan Promosi dan Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu 
(Erlangga, Jakarta 2003) Hal 535 
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Maka dari itu, iklan saat ini telah menjadi media yang kuat untuk 

komunikasi massa.  

Magdalena (1997) dalam bukunya Studi Periklanan dalam 

Perspektif Komunikasi Pemasaran menyebutkan bahwa periklanan 

sendiri merupakan suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah 

antara penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat 

terpenuhi dalam cara yang efisien dan efektif. Dalam hal ini 

komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk pertukaran yang 

memuaskan.8 

Dalam menyampaikan pesan, iklan dikenal sebagai 

penyampai pesan yang simbolik, dimana berbagai pesan baik verbal 

maupun non verbal terbentuk dari simbol-simbol yang ada di 

dalamnya, beberapa pesan yang dibentuk tidak serta merta 

disampaikan secara jelas, ada beberapa yang menyebutkan bahwa 

produknya unggul dengan cara idealis tersendiri, maka rekayasa 

pesan sering digunakan dalam iklan. 

Masyarakat pun dalam menilai suatu pesan dalam iklan 

terbentuk dari kebudayaan yang ada, jika para kreator iklan tidak 

mempertimbangkan hal tersebut, pesan yang ditangkap dapat 

diartikan berbeda. Menururt Sumbo Tinarbuko dalam bukunya 

Semiotika Komunikasi visual menyebutkan periklanan, selain 

merupakan kegaiatan pemasaran, juga merupakan kegiatan 

                                                             
8 Magdalena Asmajasari, Studi Periklanan dalam Perspektif Komunikasi Pemasaran ( UMM 
Press, Malang 1997) Hal 15 
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komunikasi, rekayasa unsur pesan sangat tergantung pada khalayak 

sasaran yang dituju dan melalui media apa pesan tersebut sebaiknya 

disampaikan.9 

Sangat penting jika ide dalam iklan yang telah 

memprtimbangkan resiko, karena tidak jarang jika maksud dari iklan 

tidak sesuai dengan cara pandang dasar, iklan yang cerdas 

merupakan iklan yang sering mengandalkan pemikiran yang 

multiaspek dan multidimensi, karena kebanyakan iklan bersifat 

sangat subjektif dari sang kreator. Karena itulah, menggunakan iklan 

dalam rekayasa pesan akan menjadi sangat relevan jika para kreator 

iklan akan sangat dipandang bukan hanya faktor kreatif, namun juga 

barhati-hati dalam berkreasi. 

E.1.3 Iklan Sebagai Representasi Realitas Sosial 

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya isi media bukan 

merupakan cerminan realitas sosial masyarakatnya. Peristiwa yang 

sering diberitakan media massa baik media elektronik maupun media 

cetak sesungguhnya seringkali berbeda dengan peristiwa sebenarnya. 

Hal ini dapat terjadi karena media tidak semata-mata sebagai saluran 

pesan yang pasif akan tetapi media pun aktif melakukan konstruksi 

terhadap peristiwa.  

Selama ini kita sering terperangkap oleh statement, bahwa 

media menayangkan apa yang terjadi di masyarakat, padahal yang 

                                                             
9 Sumbo Tinarbuko, Semiotika Komunikasi Visual (Jalasutra, Yogyakarta 2010) Hal 2 
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terjadi sebenarnya adalah media mengambil sebuah realitas dari 

masyarakat, menyaringnya dengan cara mengambil realitas yang 

diinginkan dan membuang realitas yang tidak diinginkan. Lalu, 

sebagian realitas yang ingin ditunjukkan tersebut, dibingkai 

sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah realitas baru, yang 

kemudian ditayangkan. Dengan demikian, masyarakat mendapati 

bahwa realitas tersebut adalah realitas yang sesungguhnya terjadi. 

Melalui iklan, media mencoba menciptakan kebutuhan manusia. Hal 

yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, dikonstruksikan sehingga 

menjadi sangat dibutuhkan. 

Sedangkan untuk mengetahui apa itu realitas, Alfred Schutz 

(1992) dalam buku Novianti yang berjudul Jalan Tengah 

Memahami Iklan  menyebutkan bahwa setiap manusia didalam 

pikirannya membawa stock of knowledge, Stock knowledge yang 

mereka dapatkan melalui proses sosialisasi menyediakan frame of 

reference atau orientasi yang mereka gunakan dalam 

menginterpretasikan obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa yang 

mereka lakukan sehari-hari. Bagi Schutz, Stock of knowledge dari 

orang-orang itulah realitas mereka. Realitas itu dialami sebagai 

dunia obyektif yang ada “di luar sana” bebas dari keinginan 

manusia dan mereka hadapi sebagai sebuah fakta.10 

                                                             
10 Ratna Novianti, op.cit., Hal 49-50 
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Dengan pola yang sama, Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmaan (1990) masih dalam buku Novianti yang berjudul Jalan 

Tengah Memahami Iklan, juga menganalisis proses dimana orang 

menciptakan realitas kehidupan sehari-hari. Mereka menganggap 

proses tersebut sebagai konstruksi realitas simbolik. Dunia sosial 

adalah produk manusia, ia adalah konstruksi manusia dan bukan 

sesuatu yang given. Dunia sosial dibangun melalui tifikasi-tifikasi 

yang memiliki referensi utama pada obyek dan peristiwa yang 

dialami secara rutin oleh individu dan dialami bersama dengan 

orang lain dalam sebuah pola yang taken for granted. Dan generasi 

yang lebih muda akan mempelajari realitas ini melalui proses 

sosialisasi. Erving Goffman, lebih jauh menjelaskan bahwa dunia 

sosial itu pada dasarnya adalah ambigu, dimana obyek, aktor, 

kondisi dan peristiwa tidak memiliki makna yang inheren. Makna 

diciptakan melalui tindakan manusia yang mengorganisasi, 

mengkarakterisasi dan mengindentifikasi pengalaman dengan 

menggunakan definisi yang bersama. Makna tersebut dibatasi dan 

sifatnya relatif terhadap konteks sosial dimana makna itu 

diciptakan.11 

Untuk menggambarkan ekspresi hubungan antara teks 

media (termasuk Iklan) dengan realitas, konsep representasi sering 

digunakan. Novianti (2002) menyebutkan Secara semantik, 

                                                             
11 Ibid. Hal 51-52 
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representasi bisa diartikan to depict, to the picture of, atau to act or 

speak for (in the place of, in the name of) somebody. Berdasarkan 

kedua makna tersebut, to represent bisa didefinisikan sebagai to 

stand for. Ia menjadi sebuah tanda (a sign) untuk sesuatu atau 

seseorang, sebuah tanda yang tidak sama dengan realitas yang 

direpresentasikan tapi dihubungkan dengan, dan mendasarkan diri 

pada realitas yang menjadi referensinya. Dalam proses representasi 

ada tiga elemen yang terlibat12: 

a) Sesuatu yang dipresentasikan disebut sebagai obyek 

b) Representasi itu sendiri yang disebut sebagai tanda 

c) Seperangkat aturan yang menentukan hubungan 

tanda dengan pokok persoalan yang disebut dengan 

coding. 

Representasi realita sosial yang terdapat dalam iklan 

sebenarnya dapat dikatakan sesuatu hal yang sebenarnya terjadi atau 

pembalikan dari realita yang ada, dimana iklan kebanyakan merujuk 

pada realitas sosial dan dipengaruhi pula oleh realitas sosial. 

Sedangkan disisi lain, iklan juga memperkuat pandangan tentang 

realitas dan mempengaruhi cara seseorang menghadapi realitas. 

Sehingga iklan dapat melahirkan perspektif baru tentang realitas.  

 

                                                             
12 Ibid. Hal 61 
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E.1.4 Iklan Sebagai Pembentuk Citra Produk 

Banyak perusahaan memandang iklan sebagai cara yang 

penting untuk mengkomunikasikan dengan konsumen dan cara untuk 

menciptakan kesan terhadap merek suatu produk di memori 

konsumen. Banyak produk dewasa ini yang menggunakan iklan 

sebagai cara untuk menunjukkan citra merek dan identitas. Aspek 

teknis suatu iklan seperti ide, pemilihan media, warna dalam iklan, 

material fisik model iklan, informasi produk pada iklan, dan gaya 

tulisan memberikan kontribusi terhadap daya tarik yang 

mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk selain aspek 

fungsionalnya. 

Masyarakat luas akan lebih mengingat suatu produk yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan, jika iklan yang ditayangkan sesuai 

dengan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun hal – hal yang 

bersifat khusus dari masyarakat tempat iklan tersebut ditayangkan. 

Menurut Sombo Tinarbuko Iklan sebagai suatu perwujudan 

kebudayaan massa tidak hanya bertujuan menawarkan dan 

mempengaruhi calon konsumen untuk membeli barang atau jasa. 

Iklan juga turut mendedahkan nilai tertentu yang secara terpendam 

terdapat didalamnya13. 

Tentunya untuk dapat memaksimalkan iklan yang akan 

ditayangkan perlu adanya pengetahuan dari perusahaan yang akan 

                                                             
13 Sumbo tinarbuko, op.cit., Hal 3 
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memasang iklan tersebut mengenai segmentasi pasar yang akan 

dibidik untuk produk yang dihasilkannya agar tepat mengenai 

konsumen yang diinginkan dari produk tersebut. Setiap perusahaan 

ataupun instansi pemerintah tentunya akan mempunyai pemikiran 

yang berbeda dalam membuat iklan sesuai dengan kebutuhan 

ataupun tujuan dari iklan tersebut. 

Kembali Sumbo Tinarbuko menjelaskan bahwa iklan tidak 

akan terjadi jika pesan iklan yang disampaikan oleh komunikator 

tidak menarik perhatian komunikan. Dengan tuntunan pengiklan 

yang seperti itulah, seringkali kreator iklan terbawa arus kepada 

situasi yang sengaja atau tidak membuat iklan yang akhir-akhir ini 

menjadi polemik dimsyarakat padahal tujuan iklan tidak sekedar 

menarik perhatian tetapi lebih dari itu untuk memperoleh goodwill 

dari komunikan14. 

Dengan melihat kenyataan saat ini dimana perusahaan-

perusahaan baik itu besar ataupun kecil, baru ataupun lama bersaing 

dalam merebut pasar. Bahkan tidak segan-segan untuk mengeluarkan 

dana yang cukup besar agar produknya dapat bertahan di pasar. Dan 

dengan iklan membuat banyak perusahaan mengetahui strategi-

strategi apa yang harus dilakukan agar produknya dapat bertahan 

dipasar. 

 

                                                             
14 Ibid. Hal 4 
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E.1.5 Segi Teknis Dalam Beriklan 

Membuat kreasi dalam beriklan selain membutuhkan ide 

dalam memasarkan produk, para kreator iklan juga sangat 

mempertimbangkan berbagai teknis yang ada sehingga iklan 

semakin terbukti kualitasnya dan tidak terkesan asal-asalan. Nilai-

nilai teknis tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi, seperti 

pengambilan gambar, teknik penataan cahaya, warna yang akan 

disertakan dan bahkan ekspresi wajah dan tubuh dari para aktor dan 

aktris dalam iklan sangat diperhitungkan. Maka disini akan 

dijelaskan berbagai segi teknis dalam beriklan: 

a) Ekspresi wajah 

1) Ekspresi sedih, ditunjukan dengan pandangan 

mata yang kosong dan lemah Ditambah 

dengan mata berkaca-kaca seperti mau 

menangis dan mulut melengkung ke bawah. 

2) Ekspresi marah, ditunjukkan dengan 

mendekatkan kedua alis .Sorotan pandangan 

yang tajam dan dingin pada lawan bicaranya, 

ditambah dengan kerutan di dahi yang 

menampakkan kemarahannya. Berteriak 

merupakan salah satu bentuk marah yang 

paling gampang dipahami oleh orang. 
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3) Ekspresi gembira, ditunjukkan dengan 

menaikkan kedua alis, mata yang besar dan 

berbinar-binar dan mulut seperti segitiga 

terbalik atau melengkung ke atas. 

4) Ekspresi terkejut , bentuk bulatan mata yang 

mengecil dan digambarkan tidak ada efek 

cahaya dari bulatan mata. 

5) Ekspresi wajah yang tenang, ramah atau 

bahagia, hal ini dapat diketahui dari bentuk 

mulut yang digambarkan melengkung ke 

bawah dan pandangan mata yang digambarkan 

normal. 

(http://sataaswelputra.blogspot.com/2008/06/1

001-pesan-pada-wajah.html) 

b) Jenis-jenis Shot 

Tabel 1.1  

(Pengambilan Gambar) 

NO SHOT KETERANGAN 

1 Extreme Close Up 
(XCU) 

menampilkan gambar yang 

sangat dekat, seperti mata atau 

tangan saja, untuk memperjelas 

suatu objek dan menonjolkan 

suatu sisi objek. 

2 Tight Close Up (TCU) menampilkan gambar dari kepala 
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objek hingga leher. 

3 Close-Up (CU) menampilkan gambar kepala 

hingga bahu, biasanya digunakan 

untuk menunjukkan emosi 

karakter dan membuat penonton 

untuk lebih fokus pada karakter. 

4 Medium Close Up 

(MCU) 

menampilkan separuh badan 

objek dari kepala hingga dada. 

5 Medium Shot (MS) menampilkan separuh badan 

seseorang dari kepala hingga 

pinggang dan sedikit latar 

belakang. 

6 Knee Shot (KS) menampilkan objek dari kepala 

hingga lutut. 

7 Long Shot (LS) menampilkan latar belakang, 

menetapkan di mana subyek 

berada. 

8 Extreme Long Shot 

(ELS) 

menampilkan objek dari kejauhan 

dengan latar belakang yang 

semakin luas. 

9 Point-of-view Shot 

(POV) 

membantu kita untuk melihat aksi 

dari sudut pandang karakter 

sehingga kita merasa bahwa 

karakter tersebut seperti diri kita 

sendiri dan dengan demikian kita 

berempati kepada karakter 

tersebut. 

10 High angle shot kamera dari atas melihat ke 

bawah pada orang / objek, 

membuat mereka tampak rentan.  
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11 Low Angle Shot kamera menengadah pada 

seseorang / sesuatu, membuat 

mereka tampak kuat/besar, 

berkuasa dan berwibawa 

sehingga shot ini sering 

digunakan beberapa adegan 

heroic. 

12 Total Shot (TS) Shot yang menampilkan 

keseluruhan obyek. 

13 Establish Shot (SE) Shot yang menampilkan 

keseluruhan pemandangan atau 

suatu tempat untuk memberi 

orientasi tempat di mana 

peristiwa atau adegan itu terjadi. 

14 Two Shot Shot yang menampilkan dua 

orang. 

15 Group shot menampilkan gambar 3 orang 

atau lebih secara grup atau 

bersamaan. 

16 Over Shoulder Shot 

(OSS) 

Pengambilan gambar di mana 

kamera berada di belakang bahu 

salah satu pelaku, dan bahu si 

pelaku tampak atau kelihatan 

dalam frame. Obyek utama 

tampak menghadap kamera 

dengan latar depan bahu lawan 

main. 
Sumber: Darwanto Sastro Subroto (1995) Televisi Sebagai Media Pendidikan15 

 

                                                             
15 Darwanto Sastro Subroto, Televisi Sebagai Media Pendidikan (Duta Wacana University Press, 
Yogyakarta 1995) Hal 134 
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c) Pemaknaan Warna 

terdapat tiga kategori warna yaitu sejuk, hangat dan 

netral. Dalam hal ini bisa memilih semua warna yang 

disukai dari kategori yang sama, itu mungkin sering 

mencapai efek yang lebih sangat kuat dengan 

memperkenalkan warna dari satu di antara kelompok 

yang lain. 

1) Warna sejuk: 

Biru, Hijau, Ungu, Pirus dan Perak adalah warna-

warna sejuk. Warna-warna sejuk cenderung 

berpengaruh memberikan perasaan tenang bagi yang 

melihatnya. Meskipun digunakan sendiri, warna-

warna ini bisa mempunyai rasa dingin atau 

impersonal, oleh sebab itu memilih warna-warna 

sejuk, mungkin bijaksana untuk menambahkan warna 

dari kelompok lain untuk menghindari ini. 

1. Biru : Positif (keheningan, mencintai, 

kesetiaan, keamanan, percaya, intelligence), 

Negatif (kedinginan, ketakutan, kejantanan). 

2. Hijau : Positif (uang, pertumbuhan, 

kesuburan, kesegaran, healing), Negatif: iri 

hati, kecemburuan, kesalahan, kekacauan. 
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3. Ungu, kombinasi biru dan merah, oleh sebab 

itu ditemukan baik kategori-kategori hangat 

maupun sejuk : Positif (raja, kaum ningrat, 

spirituality, kemewahan, ambition), Negatif 

(misteri, kemasgulan). 

4. Pirus : Positif (rohani, sembuh, perlindungan, 

sophisticated), Negatif (cemburu, 

kewanitaan). 

5. Perak : Positif (glamor, tinggi, anggun, sleek), 

Negatif (pengkhayal, tidak tulus). 

2) Warna Hangat : 

Merah, merah muda, kuning, orange, warna ungu, dan 

emas adalah warna hangat. Warna hangat cenderung 

mempunyai suatu efek kegairahan bagi yang 

melihatnya. Bagaimanapun ketika warna ini 

digunakan sendiri dapat menstimulasi, 

membangkitkan emosi kekerasan atau kehebatan dan 

kemarahan. Ketika memilih nada hangat, 

menambahkan warna dari kelompok yang lain akan 

membantu ke arah menyeimbangkan ini. 
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1. Merah : Positif (cinta, energi, kuasa, kekuatan, 

penderitaan, panas), Negatif (kemarahan, 

bahaya, peringatan, ketidaksabaran). 

2. Merah muda : Positif (sehat, bahagia, feminin, 

rasa kasihan, manis, suka melucu), Negatif 

(kelemahan, kewanitaan, ketidak dewasaan). 

3. Kuning : Positif (terang/cerdas, energi, 

matahari, kreativitas, akal, bahagia), Negatif 

(penakut, tidak bertanggungjawab, tidak 

stabil). 

4. Orange : Positif (keberanian, kepercayaan, 

kehangatan/keramahan, keakraban, sukses), 

Negatif (ketidak-tahuan, melempem, 

keunggulan). 

5. Ungu, Warna ungu ditemukan di dalam 

kedua-duanya warna dingin dan hangat : 

Positif (royalti, kebangsawanan, kerohanian, 

kemewahan, ambisi), Negatif (kegaiban, 

kemurungan). 

6. Emas : Positif (kekayaan, kemakmuran, 

berharga, tradisional), Negatif (ketamakan, 

pemimpi). 
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3) Warna Netral : 

Coklat, berwarna coklat, gading, kelabu, putih dan 

hitam adalah warna netral. Warna netral adalah suatu 

pemilihan agung untuk bergaul dengan suatu palet 

(lukis) hangat atau dingin. Warna-warna itu adalah 

yang baik untuk latar belakang dalam suatu desain, 

dan juga cenderung untuk berbicara lebih pelan, 

penggunaan dari yang lain lebih menaklukkan warna. 

Tambahkan hitam untuk menciptakan suatu yang 

lebih gelap “keteduhan” tentang suatu warna utama, 

sedang putih ditambahkan untuk menciptakan suatu 

geretan “warna”. 

1. Hitam : Positif (perlindungan, dramatis, 

serius, bergaya/anggun, formalitas), Negatif: 

kerahasiaan, kematian, kejahatan/ malapetaka, 

kegaiban). 

2. Kelabu : Positif (keamanan, keandalan, 

kecerdasan/inteligen, padat, konservatif), 

Negatif (muram, sedih, konservatif). 

3. Cokelat : Positif (ramah, bumi, keluar rumah, 

umur panjang, konservatif), Negatif 

(dogmatis, konservatif). 
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4. Tan ( wol halus yang masih putih) : Positif 

(ketergantungan, fleksibel, keriting, 

konservatif), Negatif (tumpul, membosankan, 

konservatif). 

5. Gading : Positif (ketenangan, kenyamanan, 

kebersihan/kesucian, hangat), Negatif (lemah, 

tidak stabil). 

6. Putih : Positif (kebaikan, keadaan tak 

bersalah, kemurnian, segar, gampang, bersih), 

Negatif (musim dingin, dingin, jauh). 

(http://kipsaint.com/isi/makna-warna-

website.html) 

E.1.6 Pesan iklan Berbicara dengan Tanda dan Simbol 

Iklan kebanyakan mengacu pada realita sosial. Beberapa isi 

iklan mengandung pesan yang kuat jika diteliti dan dimengerti. 

Pesan dalam iklan disampaikan melalui tanda dan simbol yang ada. 

Menurut Pierce (1979) dalam buku Sumbo Tinarbuko yang berjudul 

Semiotika Komunikasi Visual, tanda ialah sesuatu yang dapat 

mewakili sesuatu yang lain dalam batas-batas tertentu16. Sedangkan 

simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau 

perjanjian yang disepakati bersama17. 

                                                             
16 Sumbo Tinarbuko, op,cit., hal 13 
17 Ibid. Hal 17 



31 
 

Simbol-simbol dan kode-kode yang dikemas dalam pesan 

iklan tersebut dapat dipahami menjadi pertanyaan tersendiri. 

Beberapa hal tentang peraturan mengiklankan rokok di televisi tidak 

sebebas iklan-iklan produk lainnya. Tidak boleh memunculkan 

adegan merokok dan produk rokok itu sendiri. Untuk itu, produsen 

rokok menyiasatinya dengan logo di akhir iklan dengan tulisan 

peringatan pemerintah: “merokok dapat merugikan kesehatan”. Bagi 

pengiklan tulisan tersebut dapat menjadi menguntungkan untuk lebih 

mempertegas dan memperjelas bahwa iklan yang muncul itu adalah 

iklan rokok. 

Gambar sendiri merupakan salah satu wujud simbol atau 

bahasa visual yang didalamnya terkandung struktur rupa seperti 

garis, bentuk, warna dan komposisi. Ia dikelompokkan dalam 

kategori bahasa nonverbal, dibedakan dengan bahasa verbal yang 

berwujud tulisan ataupun ucapan. 

Maka iklan sendiri tidak lepas dari pesan-pesan tanda dan 

simbol melaui tiap gambar yang disajikan. Dalam menjalankan 

fungsi komunikasinya ini, iklan memiliki berbagai gaya, baik dalam 

penyajian maupun isi iklan itu sendiri. Gaya dan isi iklan tersebut, 

selalu mengalami perubahan, selaras dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam organisasi produk. Perubahan yang terjadi dalam 

gaya dan isi iklan ini bisa dicermati dalam kajian Leiss, Kline dan 

Shut Jally yang tertulis dalam buku Novianti (2002) yang berjudul 
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Jalan Tengah Memahami Iklan untuk mengidentifikasi sejumlah 

tahap yang berbeda-beda dalam periklanan amerika sepanjang abad 

ke-2018: 

a) 1890-1925 : Pendekatan berorientasi produk 

Fokus periklanan pada periode ini adalah produk yang 

diiklankan itu sendiri, mencakup fungsi produk, 

karakteristik produk, harga dan kualitas. Teks iklan 

menjelaskan tentang alasan mengkonsumsi produk, 

identitas pengguna, dan juga konteks penjualan yang 

sesuai. 

b) 1925-1945 : Simbol-simbol produk 

Pada periode ini terjadi pergeseran dalam gambaran 

umum periklanan, yaitu gambaran tentang produk 

kepada keuntungan produk itu untuk konsumen. Iklan 

mulai meningkatkan penekanan pada makna produk 

bagi konsumen. Produk menampilkan sebuah nilai 

yang muncul pada saat produk itu digunakan, jadi 

bukan sesuatu yang dinilai berdasarkan barang itu 

sendiri. Hal ini didukung oleh kemajuan-kemajuan 

teknik didalam presentasi visual produk-produk. 

 

 

                                                             
18 Ratna Novianti. op.cit., Hal 22-23 
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c) 1945-1965 : Personalisasi 

Periklanan pada periode ini mulai menawarkan 

beberapa motivasi bagi konsumen, termasuk hasrat 

terhadap pengakuan sosial, kebanggan memiliki 

produk, perasaan bersalah, kecemasan-kecemasan. 

Produk - produk mulai dipersonifikasikan, interaksi 

sosial ditunjukkan melalui produk-produk yang 

dimiliki orang. 

d) 1965-1985 : Segmentasi pasar 

Fase ini ditandai dengan penampilan bersama iklan-

iklan gaya hidup dan segmentasi pasar. Fokus 

periklanan ada pada identifikasi gaya hidup 

konsumen dan makna-makna tindakan konsumsi 

dalam situasi sosial. Produk ditampilkan dalam 

konteks sosial, sedangkan konsumsi ditampilkan 

dalam makna gaya hidup penuh fantasi. 

E.2. Konflik 

E.2.1 Pengertian Konflik 

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Menurut 

Winardi (1994) konflik merupakan oposisi atau pertentangan 

pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-

organisasi19. Konflik juga biasanya diberi pengertian sebagai satu 

bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan 
                                                             
19 Winardi, Manajemen Konflik ( Mandar Maju, Bandung 1994) Hal 1 
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kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa 

berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya 

berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik, yang 

bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (violent), bisa juga 

berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (non-violent). 

Williams Hendricks (2004) dalam bukunya Bagaimana 

mengelola Konflik menjelaskan Simbol Konflik menurut orang Cina 

itu berasal dari dua kata yaitu bahaya dan kesempatan. Konflik 

bukanlah sesuatu yang negatif atau positif. Pemecahan konflik dapat 

dilakukan, baik dari kawasan negatif maupun positif. Simbol ini 

memberikan tanda bagi konflik, memindahkannya dari dunia yang 

tidak dikenal kedunia yang lebih dikenal. Konflik tidak perlu 

diartikan memindahkan bencana yang akan datang, tapi dalam 

konflik itu sendiri terkandung kesempatan. Konflik adalah kawasan 

yang dapat dikelola dan dikendalikan.20 

Pada penelitian ini konflik dipusatkan pada dua macam 

konflik yakni konflik yang terjadi pada individu sendiri dan konflik 

antar individu, peneliti menyebutnya sebagai konflik Internal dan 

horisontal. Pemilihan istilah Internal merupakan bahasa dari konflik 

pada diri individu sendiri, dimana internal adalah sesuatu yang 

terjadi didalam, sehingga diluar itu tidak akan mengetahui. 

                                                             
20 William Hendricks, Bagaimana mengelola Konflik (Bumi Aksara, Jakarta 2004) Hal 2 
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Sedangkan pada istilah horisontal merupakan bahasa dari 

konflik antar individu atau konflik yang terjadi lebih dari satu 

individu, hal ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan istilah 

konflik Eksternal, dimana konflik eksternal merupakan konflik yang 

dialami individu dengan lingkungannya yang bisa berarti pula 

dengan hewan, tumbuhan bahkan benda mati. Peneliti menganggap 

bahwa horisontal lebih spesifik, karena konflik horisontal diambil 

dari kata horisontal itu sendiri yang dapat berarti sejajar atau datar, 

maka konflik horisontal adalah konflik yang datar atau sejajar, yakni 

manusia dengan manusia, buka dengan hewan atau yang dianggap 

tidak sejajar dengan manusia. Maka dari itu pemilihan konflik 

internal dan horisontal dianggap sesuai. 

Pandangan pada masa kini melihat konflik merupakan 

peristiwa yang wajar dalam kehidupan kelompok dan organisasi. 

Dalam interaksi antara manusia, konflik tidak dapat disingkirkan, 

tidak terelakkan, bahkan ada kalanya konflik dapat bermanfaat pada 

kinerja kelompok. Karena dengan adanya konflik maka setidaknya 

kita dapat mengetahui dan mempelajari sikap serta karakter 

sesungguhnya dari rekan maupun bawahan kita dan mengatasinya 

dengan melihat kadar konflik yang ada, menjadikan individu yang 

terbiasa bergelut pada konflik menjadi lebih tenang dan dewasa 

dalam mengambil keputusan. 
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E.2.2 Sebab Terjadi Konflik 

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa 

individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut 

diantaranya dapat menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, 

adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa 

sertanya ciri-ciri individual tersebut dalam interaksi sosial, konflik 

merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak 

satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar 

anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik 

hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu 

sendiri.  

Konflik timbul dalam berbagai situasi sosial, baik terjadi 

dalam diri seseorang individu, antar individu, kelompok, organisasi 

maupun antar negara. Menurut Winardi (1994) dalam bukunya 

Manajemen Konflik21 dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya suatu konflik, yaitu : 

1. Dianutnya nilai-nilai baru oleh anggota-anggota kelompok 

tertentu atau orang dengan orang. 

2. Sebuah kesulitan atau problem baru, dihadapi oleh 

kelompok dimana para anggotanya mempersepsikan 

dengan cara berbeda-beda. 

                                                             
21 Winardi, op.cit., Hal 4 
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3. Peranan seorang anggota di luar kelompok tersebut 

bertentangan dengan peranan anggota tersebut di dalam 

kelompok itu. 

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola 

pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian 

yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan 

individu yang dapat memicu konflik. Karena setiap manusia adalah 

individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan 

perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan 

pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata 

ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam 

menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan 

kelompoknya. 

Menurut William Hendricks (2004) dalam bukunya 

Bagaimana Mengelola Konflik22 menyebutkan terdapat tiga tahapan 

konflik dan karakternya : 

1. Tahap Satu (Peristiwa Sehari-hari) 

Konflik tahap ini ditandai oleh perasaan jengkel 

sehari-hari. Perasaan jengkel ini bisa berlalu begitu saja, 

kadang-kadang muncul tidak menentu. Tapi rasa jengkel 

dapat menjadi masalah. Strategi manajemen konflik pada 

                                                             
22 William Hendricks, op,cit., Hal 7 
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tingkat ini harus memperhatikan apakah rasa jengkel itu 

berganti menjadi masalah dan kapan. 

2. Tahap Dua (Tantangan) 

Pada tahap ini orang adalah masalah. 

Mendiskusikan dan menjawab isu kadang-kadang tidak 

ada manfaatnya sebab orang dan masalah menjadi rumit. 

Anda hendaknya memperhatikan perlawanan sesaat untuk 

mencoba menyampaikan isu-isu. Untuk melakukan 

strategi pengelolaan konflik yang efektif pada tahap dua, 

anda harus melaksanakan strategi mengelola orang. 

3. Tahap Tiga (Pertentangan) 

Konflik pada Tahap Tiga, tujuannya mengubah 

keinginan untuk menang menjadi keinginan untuk 

mencederai. Motivasinya adalah untuk “menghilangkan” 

kelompok lain. Perubahan situasi dan pemecahan masalah 

tidak lagi dapat memuaskan sehingga akhirnya menjadi 

benar dan menghukum yang salah menjadikan hilangnya 

motivasi. 

E.2.3 Jenis-jenis Konflik 

Pada dasarnya Konflik dibagi dalam beberapa kategori sesuai 

dengan hubungan konflik itu sendiri. Menurut Winardi (1994) dalam 
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bukunya Menejemen Konflik disebutkan ada empat jenis konflik23 

yaitu: 

1. Konflik di dalam individu sendiri (Internal) 

Setiap konflik dapat bersifat meresahkan bagi orang 

atau orang-orang yang berhubungan dengannya. Diantara 

konflik-konflik yang lebih mencemaskan secara potensial 

dapat disebut konflik-konflik yang melibatkan sang 

individu sendiri. 

Konflik-konflik dapat muncul karena kelebihan 

beban peranan (Role Overloads) dan ketidak mampuan 

peranan orang yang bersangkutan (Person-Role 

Incompatibilities). 

Konflik dapat terjadi apabila kita mendapatkan 

“beban berlebihan” atau apabila kita menerima terlampau 

banyak tanggung jawab. 

Ia juga mungkin berkembang sebagai konflik nilai-

nilai antara aktivitas-aktivitas kerja  dan tanggung jawab 

keluarga. 

Salah satu perspektif tentang konflik di dalam 

individu sendiri mencakup empat macam situasi alternatif 

sebagai berikut : 

                                                             
23 Winardi, op,cit., Hal 8 - 11 
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a) Konflik pendekatan-pendekatan (Aproach-

aproach Konflik) 

Seseorang harus memilih antara dua 

buah alternatif behavioral yang sama 

atraktif. 

b) Konflik Menghindari-menghindari 

(Avoidance-avoidance) 

Orang dipaksa untuk melakukan 

pilihan antara tujuan-tujuan yang sama tidak 

atraktif dan tidak diinginkan. 

c) Konflik Pendekatan-menghindari 

(Aproach-avoidance Konflik) 

Orang didorong kearah suatu tujuan 

tunggal, karena adanya keinginan untuk 

mencapainya, tetapi secara simultan orang 

didesak untuk menghindarinya, karena 

adanya aspek-aspek yang tidak diinginkan 

yang berkaitan dengannya. 

d) Konflik Pendekatan-menghindari Multipel 

Orang mengalami kombinasi-

kombinasi multipel dari konflik pendekatan-

menghindari. 
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Kiranya kita dapat menemukan 

contoh-contoh pribadi, yang cocok dengan 

kategori-kategori konflik seperti yang telah 

dikemukakan. 

Stress merupakan produk tambahan yang kerap kali 

muncul pada konflik didalam individu sendiri. 

2. Konflik antar pribadi atau konflik individu dengan 

individu (Horisontal) 

Konflik antar pribadi terjadi antara seorang individu 

atau lebih. Sifatnya kadang-kadang adalah substantif atau 

emosional. 

Setiap orang pernah mempunyai pengalaman 

dengan konflik antar pribadi; ia merupakan bentuk utama 

konflik yang dihadapi oleh para manajer. 

Disebabkan oleh karena ia merupakan konfrontasi 

dengan satu orang atau lebih, maka ia juga merupakan hal 

yang ingin kita hindari. 

3. Konflik antar kelompok 

Situasi konflik lain muncul didalam organisasi, 

sebagai suatu jaringan kerja kelompok-kelompok yang 

saling kait-mengait. Konflik antar kelompok merupakan 

hal yang lazim terjadi pada organisasi-organisasi. Ia dapat 
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menyebabkan upaya koordinasi dan integrasi menjadi 

sulit dilaksanakan. 

4. Konflik antar organisatoris 

Konflik dapat pula terjadi antara organisasi-

organisasi. Pada umumnya konflik demikian dipandang 

dari sudut persaingan yang dicirikan perusahaan-

parusahaan swasta. Tetapi, konflik antar organisatoris 

(antara oraganisasi-organisasi) merupakan persoalan yang 

lebih luas. 

Perhatikan misalnya, ketidaksesuaian paham antara 

serikat-serikat dan organisasi-organisasi  yang 

mempekerjakan  anggota-anggota mereka. 

Contoh lain : konflik sering kali timbul antara 

organisasi-organisasi produksi dan organisasi-oraganisasi 

yang mensuplai bahan mentah kepada mereka. 

Dalam setiap “setting”, potensi untuk konflik 

melibatkan individu-individu yang mewakili organisasi-

organisasi secara keseluruhan, dan bukan sub unit-sub 

unit internal atau kelompok-kelompok tertentu. 

E.3. Masyarakat Modern 

Masyarakat pada saat ini telah banyak bergeser dari beberapa 

nilai-nilai yang dipahami dan dijalaninya sejak masa lalu, 

pergeseran-pergeseran tersebut tanpa disadari telah mempengaruhi 
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tata cara kita dalam menjalani hidup serta memandang hidup itu 

sendiri, masyarakat yang tradisional pun telah menjadi masyarakat 

yang modern. Kebiasaan dari masyarakat modern seperti mencari 

hal-hal mudah, sehingga dapat menggabungkan nilai-nilai lama 

dengan kebudayaan birokrasi modern yang diarahkan untuk 

kenikmatan kepentingan pribadi. Beberapa alasan yang ada tersebut 

menimbulkan budaya yang memandirikan individu-individu saat ini 

yang bisa dipandang positif ataupun negatif. 

P. Leenhouwers (1988) mengatakan, bagi setiap individu, 

hidup adalah suatu tugas. Orang mengalami itu demikian. 

Bersamaan waktu manusia tahu juga, bahwa ia mampu 

melaksanakan tugasnya. Ia tidak menghadapi suatu tugas yang sama 

sekali melampaui kemampuan atau kemungkinannya. Ia merasa diri 

bebas dan bertanggung jawab dan dalam kaitan erat dengan itu 

sanggup menangani tugas itu24. Melihat hal tersebut, terkadang 

individu dalam masyarakat modern lebih percaya akan dirinya 

sehingga menganggap semua tugas dapat dihadapi dan harus 

diselesaikan. 

Keruwetan kota-kota saat ini, ditambah dengan jumlah 

penduduk yang sedemikian banyaknya itu sungguh hebat, dan 

persoalan-persoalan yang timbul untuk mengatur penduduknya 

sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan makmur tidak dapat 

                                                             
24 P. Leenhouwers, Manusia dalam Lingkungannya Refleksi Filsafat Tentang manusia (Gramedia, 
Jakarta 1988) Hal 71 
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dibayangkan. Kepadatan penduduk dengan ukuran sedemikian itu 

bukanlah hal yang jarang dijumpai di berbagai tempat dipermukaan 

bumi ini, terutama dinegara-negara yang sangat maju, dan hal ini 

dapat dianggap sebagai ciri utama dari suatu masyarakat yang 

modern. Myron Weiner (1994) dalam bukunya Modernisasi 

Dinamika Pertumbuhan dijelaskan bahwa setiap definisi mengenai 

modernisasi sedikit banyaknya tidak saja mencakup perubahan 

tetapi, lebih penting lagi, mencakup pengertian mengenai efisiensi, 

meningkatkan interaksi antara manusia dan ruangan, dan sangat 

majemuknya hubungan sosial25. 

Penelitian ini diarahkan kepada masyarakat modern yang 

hidup diperkotaan, walaupun belum tentu masyarakat desa bukan 

masyarakat yang modern, tetapi masyarakat kota lebih mendominasi 

pengertian itu sendiri. Masyarakat modern memiliki definisi yang 

baragam dilihat dari berbagai sisi, menurut M.Syamsul Ma’arif 

(2003) dalam bukunya Manajemen Operasi, Masyarakat modern 

adalah masyarakat pasar atau masyarakat bisnis atau juga disebut 

masyarakat konsumen26. 

Sedangkan menurut Kun Maryati dan Juju suryawati (2001) 

dalam bukunya Sosiologi : jilid 2, dijelaskan bahwa masyarakat 

modern yaitu masyarakat yang cenderung menyukai perubahan 

sesuai dengan kebutuhannya yang semakin berkembang dan 

                                                             
25 Myron Weiner, Modernisasi Dinamika Pertumbuhan (Gadjah Mada, Jogjakarta 1994) Hal 83 
26 M. Syamsul Ma’arif, Manajemen Operasi ( Grasindo, Jakarta 2003) Hal 32 
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kompleks27. Masyarakat Modern adalah masyarakat yang telah 

mengalami transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka 

mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zamannya. 

Mereka dapat merasakan manfaat teknologi maju dan tingkat 

perekonomian yang tinggi28.  

Dalam suatu masyarakat modern didasari adanya individu-

individu atau manusia-manusia yang berfikiran secara modern 

sehingga saling mempengaruhi dan berkembang. Pengertian modern 

sendiri bisa berarti luas maka perlu diketahui ciri-ciri orang yang 

modern, kembali Myron Weiner (1994) dalam bukunya Modernisasi 

Dinamika Pertumbuhan menjelaskan, manusia dapat dikatakan 

manusia modern jika29: 

1) Kesediannya untuk menerima pengalaman-

pengalaman yang baru dan keterbukaanya bagi 

pembaharuan dan perubahan. Kita menganggap 

manusia tradisional kurang bersedia menerima ide-ide 

baru, cara berperasaan yang baru serta cara bertindak 

yang baru. 

2) Ia mempunyai kesanggupan untuk membentuk atau 

mempunyai pendapat untuk sejumlah persoalan-

persoalan dan hal-hal yang tidak saja timbul 

disekitarnya, tetapi juga diluarnya. Ia juga sangat 
                                                             
27 Kun Maryati dan Juju suryawati, Sosiologi : Jilid 2 (Erlangga, Jakarta 2001) Hal 165 
28Ibid., Hal 167 
29 Myron Weiner, op,cit., Hal 106-110 
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sadar akan keragaman sikap dan opini disekitarnya, 

dan tidak menutup dirinya sendiri dengan menyangka 

bahwa semua orang mempunyai pendapat yang sama 

seperti dia juga. 

3) Pandanganya ditujukan pada masa kini dan masa 

depan, bukan masa lampau, ia menganggap adanya 

waktu-waktu yang tetap, atau dengan kata lain adanya 

jadwal, sebagai sesuatu yang wajar dan dapat 

dimengerti, atau mungkin juga yang diinginkan. 

4) Selalu menginginkan dan terlibat dalam perencanaan 

serta organisasi dan menganggapnya sebagai sesuatu 

yang wajar dalam hidupnya. 

5) Yakin bahwa orang dapat belajar, dalam batas-batas 

tertentu, untuk mengusai alam untuk kepentingannya 

sendiri, bukan dikuasai seluruhnya oleh alam. 

6) Lebih yakin bahwa dunia ini dapat diperhitungkan, 

bahwa orang-orang dan lembaga-lembaga lain yang 

ada disekitarnya dapat diharapkan akan melaksanakan 

kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab mereka. 

Dengan kata lain, ia percaya akan adanya suatu dunia 

yang cukup tertib dibawah kendali manusia. 

7) Sadar akan harga diri orang-orang lain dan yang 

bersedia menghargainya. 
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8) Percaya pada ilmu dan teknologi, sekalipun dalam 

bentuk yang paling primitif. 

9) Ia percaya bahwa ganjaran-ganjaran seharusnya 

diberikan sesuai tindakan-tindakan, bukan karena hal-

hal atau sifat-sifat yang dimiliki seseorang yang tidak 

ada hubungannya dengan tindakannya. 

E.4. Konflik Internal dan Horisontal dalam Masyarakat Modern 

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang penuh 

dengan kesibukan, dan terkadang lebih bersifat individual, aktivitas 

dalam kesehariannya banyak menimbulkan unsur kejenuhan 

bahkan stres yang tidak bisa hilang begitu saja, gesekan-gesekan 

prinsip, pendapat dan tingkah laku telah dianggap sesuatu yang 

serius, walau individu-individu didalamnya merupakan indvidu 

yang cerdas, belum tentu hal tersebut meyakinkan dalam mengatasi 

konflik yang ada. 

Suatu kewajaran apabila A Mild mengangkat fenomena ini 

menjadi tema dalam iklannya, pola kesibukan masyarakat saat ini 

bagaikan lubang hitam yang terus berputar tiada henti, menarik 

siapapun semakin dalam hingga pikiran-pikiran logikapun 

terkadang terabaikan. Konflik yang terjadi dimasyarakat tidak 

lepas dari kehidupan dan pola berfikirnya. Konflik internal dan 

horisontal yang terjadi seakan bukan fenomena yang aneh. 
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Konflik internal sering disebut sebagai konflik diri, 

menurut Peg Pickering (2000) dalam bukunya How To Manage 

Conflict dijelaskan bahwa konflik diri adalah gangguan emosi yang 

terjadi dalam diri seseorang, karena dia dituntut menyelesaikan 

suatu pekerjaan atau memenuhi suatu harapan sementara 

pengalaman, minat, tujuan, dan tata nilainya tidak sanggup 

memenuhi tuntutan, sehingga hal ini menjadi beban baginya. 

Konflik inipun bisa terjadi apabila pengalaman, minat, tujuan, atau 

tata nilai pribadinya bertentangan satu sama lain. Konflik diri 

mencerminkan perbedaan antara apa yang anda katakan, inginkan, 

dan apa yang anda lakukan untuk mewujudkan keinginan itu. 

Konflik diri menghambat kehidupan sehari-hari dan bahkan dapat 

mengakibatkan orang kehilangan akal tidak tahu harus 

mengerjakan apa30. 

Konflik Horisontal dapat berarti lebih meluas seperti 

konflik antar individu, kelompok atau organisasi, dalam penelitian 

ini konflik horisontal hanya dibatasi pada konflik antar individu 

dan konflik dalam kelompok saja, yang menurut Peg Pickering 

(2000) masih dalam bukunya yang berjudul How To Manage 

Conflict, konflik antar individu adalah konflik antar dua individu. 

Setiap orang memiliki empat kebutuhan dasar psikologis yang 

                                                             
30 Peg Pickering, How To Manage Conflict Kiat Menangani Konflik (Erlangga, Jakarta 2000) Hal 
12 
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mana bisa mencetuskan konflik bila tidak terpenuhi. Keempat 

kebutuhan dasar psikologis ini adalah 31: 

1) Keinginan untuk dihargai dan diperlakukan sebagai 

manusia 

2) Keinginan memegang kendali 

3) Keinginan memiliki harga diri 

4) Keinginan untuk konsisten 

Sedangkan konflik dalam kelompok adalah konflik yang 

terjadi antara individu dalam suatu kelompok (tim, departemen, 

perusahaan, dsb.)32.Sifat-sifat tersebut merupakan sesuatu yang 

terjadi pada konflik antar individu, apabila kebutuhan tersebut tidak 

terpenuhi, terkadang reaksi yang terjadi dapat berbagai macam 

seperti membalas, menguasai, mengucilkan diri atau bahkan 

mengajak bekerja sama. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari 

apa yang dianggap modern bagi masyarakat, konflik tidak mungkin 

dihilangkan dari individu dan masayarakatnya. 

E.5. Semotika 

E.5.1 Pengertian Semiotika 

Komunikasi bukan hanya sebagai proses, melainkan 

komunikasi sebagai pembangkitan makna (the generation of 

meaning). Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, setidaknya 

                                                             
31Ibid. Hal  14-15 
32Ibid.  Hal  18 
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orang lain tersebut memahami maksud pesan kita, kurang lebih 

secara tepat. Agar komunikasi dapat terlaksana, maka kita harus 

membuat pesan dalam bentuk tanda (bahasa, kata).  

Pesan-pesan yang kita buat, medorong orang lain untuk 

menciptakan makna untuk dirinya sendiri yang terkait dalam 

beberapa hal dengan makna yang kita buat dalam pesan kita. 

Semakin banyak kita berbagi kode yang sama, makin banyak kita 

menggunakan sistem tanda yang sama, maka makin dekatlah 

“makna” kita dengan orang tersebut atas pesan yang datang pada 

masing-masing kita dengan orang lain. 

Ilmu dalam menganalisis tanda dan makna tersebut 

dinamakan semiotika. Istilah tersebut dicetuskan oleh filsuf aliran 

pragmatis amerika yaitu Charles Sanders Pierce pada abad ke-19. 

Menurut Roland Barthes  (1988) dalam bukunya Alex Sobur yang 

berjudul Semiotika Komunikasi menjelaskan33 bahwa Semiotika 

adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-

tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha 

mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-

sama manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, 

pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to sinitify) dalam 

hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to 

                                                             
33 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Remaja Rosdakarya, Bandung 2006) Hal 15 
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communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya 

membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak 

berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari 

tanda. 

Interpretasi dalam pengguna tanda merupakan sebuah konsep 

pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya 

ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang 

tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Menurut C.S Pierce dalam 

bukunya Alex Sobur (2006) yang berjudul Semiotika Komunikasi 

dimana tanda34 sesuatu yang hidup dan dihidupi (cultivated). Ia hadir 

dalam proses interpretasi (semiosis) yang mengalir. Hal yang 

terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul 

dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat 

berkomunikasi. Pada dasarnya, semiosis dapat dipandang sebagai 

suatu proses tanda yang dapat diberikan dalam istilah semiotika 

sebagai suatu hubungan antara lima istilah : 

S (s,i,e,r,c) 

S adalah untuk semiotic relation (hubungan semiotik); a 

untuk sign (tanda); i untuk interpreter (penafsir); e untuk effect atau 

pengaruh (misalnya, suatu disposisi dalam i akan bereaksi dengan 

cara tertentu terhadap r pada kondisi-kondisi tertentu c karena s); r 

                                                             
34 Ibid. Hal 17 
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untuk reference (rujukan); dan c untuk context (konteks) atau 

condition (kondisi). 

E.5.2 Semiotika Sebagai Pendekatan Melalui Makna Iklan 

Representasi produk dalam iklan televisi sudah sering terlihat 

terlalu ekplisit cara atau strategi penyampaiannya. Untuk membuat 

iklan televisi dengan format penyampaian berbeda, membutuhkan 

berbagai macam teknik-teknik audio visual sebagai tanda yang 

menghasilkan makna secara interpretatif dari penontonnya. Beberapa 

iklan dapat ditinjau dari analisis semiotik, dengan tujuan untuk 

mengetahui makna dalam iklan tersebut. 

Setiap iklan yang ada tidak lepas dari tanda yang mampu 

menimbulkan kesan pada konsumennya. Magdalena (1997) 

menyebutkan bahwa dengan sebuah iklan, orang akan mempunyai 

suatu kesan tertentu tentang apa yang diiklankan. Dalam hal ini, 

pemasang iklan selalu berusaha untuk menciptakan iklan yang 

sebaik-baiknya, misalnya dengan menggunakan warna, ilustrasi, 

bentuk dan lay-out yang menarik35. 

Untuk mengkaji iklan dalam perspektif semiotika , Sobur 

(2006) menyebutkan36, kita bisa mengkajinya lewat sistem tanda 

dalam iklan. Iklan menggunakan sistem tanda yang terdiri atas 

lambang baik yang verbal maupun yang menggunakan ikon. Iklan 

yang menggunakan tiruan indeks, terutama iklan radio, televisi dan 

                                                             
35 Magdalena Asmajasari, op.cit., Hal 13 
36 Alex Sobur, op.cit., Hal 116 
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film. Pada dasarnya, lambang yang digunakan dalam iklan terdiri 

atas dua jenis : 

a. Lambang verbal adalah bahasa yang kita kenal atau 

ketahui 

b. Lambang nonverbal adalah bentuk dan warna yang 

disajikan dalam iklan, yang tidak secara khusus 

meniru rupa atas bentuk realitas. 

Sedangkan ikon sendiri adalah bentuk dan warna yang serupa 

atau mirip dengan keadaan sebenarnya seperti gambar benda, orang 

atau binatang. Ikon disini digunakan sebagai lambang.  

Tabel 1.2  

(Trikotomi Ikon) 

TANDA IKON INDEKS SIMBOL 
Ditandai 
dengan 
 
Contoh : 
 
 
 
Proses 

Persamaan  
(kesamaan) 
Gambar-
gambar 
Patung-patung 
Tokoh besar 
Foto reagan 
Dapat dilihat 

Hubungan sebab-
akibat 
 
Asap/api 
Gejala/penyakit 
 
 
Dapat diperkirakan 

Konvensi 
 
Kata-kata 
Isyarat 
 
 
Harus  
dipelajari 

Sumber: Drs. Alex Sobur, M.Si (2006) Semiotika komunikasi 

Dalam pengertiannya, Ikon adalah sesuatu yang 

melaksanakan fungsi sebagai penanda yang serupa dengan bentuk 

objeknya (terlihat pada gambar atau lukisan), Indeks adalah sesuatu 

yang melaksanakan fungsi sebagai penenda yang mengisyaratkan 

petandanya, sedangkan simbol adalah sesuatu yang melaksanakan 
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fungsi sebagai penanda yang oleh kaidah secara konvensi telah 

lazim digunakan dalam masyarakat37. 

Berger (2000) dalam bukunya Sobur yakni Semiotika 

Komunikasi menyebutkan38 ada beberapa hal agar iklan dapat 

dianalisis, sebaiknya pilihlah beberapa iklan yang penuh dengan 

bahan yang dapat dianalisis, seperti iklan dengan objek, latar 

belakang menarik, naskah yang menarik, dan sebagainya. Untuk 

menganalisis iklan, hal-hal berikut ini perlu dipertimbangkan : 

1) Penanda dan petanda 

2) Gambar, indeks dan simbol 

3) Fenomena sosiologi: demografi orang didalam iklan 

dan orang-orang yang menjadi sasaran iklan, refleksi 

kelas-kelas sosial ekonomi, gaya hidup dan 

sebagainya. 

4) Sifat daya tarik yang dibuat untuk menjual produk, 

melalui naskah dan orang-orang yang dilibatkan 

didalam iklan. 

5) Desain dari iklan, termasuk tipe perwajahan yang 

digunakan, warna dan unsur estetik yang lain. 

6) Publikasi yang ditemukan didalam iklan, dan 

khalayak yang diharapkan oleh publikasi tersebut. 

                                                             
37 Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, 
dan Analisis Framing (Remaja Rosdakarya, Bandung 2006) Hal 98 
38 Ibid. Hal 117 
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E.5.3 Tanda dari Mitologi Roland Barthes 

Roland Barthes merupakan salah satu pengikut dari aliran 

Saussure dimana Barthes yang dikutip Iriantara dan ibrahim dalam 

buku Sumbo Tinarbuko yang berjudul Semiotika Komunikasi 

Visual mengemukakan teorinya tentang makna konotatif. Ia 

berpendapat bahwa konotasi dipakai untuk menjelaskan salah satu 

dari tiga cara kerja tanda dalam tatanan pertandaan kedua. 

Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda 

bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai 

kulturalnya. Ini terjadi tatkala makna bergerak menuju subjektif 

atau sebaliknya intersubjektif. Semuanya berlangsung ketika 

interpretant dipengaruhi sama banyaknya oleh penafsir dan objek 

atau tanda39. 

Tabel 1.3 

Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

(Petanda) 

3. Denotati sign (tanda denotatif) 

4. CONOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONOTATIVE 

SIGNIFIED (PETANDA 

KONOTATIF) 

6. CONOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

Sumber: Drs. Alex Sobur, M.Si (2006) Semiotika komunikasi 

                                                             
39 Sumbo Tinarbuko, op,cit., Hal 15 
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Cobley dan Jansz (1999) dalam buku Sobur yaitu Semiotika 

Komunikasi mengatakan dari peta Barthes diatas terlihat bahwa 

tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan 

tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda 

konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur 

material: hanya jika anda mengenal tanda “singa”, barulah konotasi 

seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin40. 

Teori Roland Barthes merupakan pemaknaan yang didasari 

oleh mitos yang ada dan tertanam dimasyarakat, dimana mitos 

adalah suatu informasi yang sebenarnya salah tetapi dianggap 

benar karena telah beredar dari generasi ke generasi 

(http://miftahuda.wordpress.com/2008/02/18/mitos/). Penelitian ini 

berangkat pula dari mitos yang diyakini masyarakat yang selalu 

menganggap bahwa jika kita hidup dijalur yang lurus, menaati 

peraturan yang ada, mengikuti norma-norma yang berlaku maka 

kita terhindar dari konflik dan beban pikiran, didasari pemikiran 

tersebut maka peneliti menggunakan teori roland barthes sebagai 

acuan dalam mengungkap makna tanda dalam iklan A Mild. 

Tanda dalam kehidupan manusia dapat bermacam-macam, 

manusia pun tidak lepas dari tanda, tanda selalu ada, bisa tanda 

gerak atau isyarat, dari anggukan kepala, lambaian tangan, senyum 

seseorang kepada kita, bisa berarti baik, dapat pula berarti tidak 
                                                             
40 Alex Sobur, op.cit., Hal 69 



57 
 

baik, hal itu dipengaruhi oleh latar belakang serta pengetahuan 

manusia dalam memaknai tanda yang ada. 

E.6. Definisi Konseptual 

E.6.1 Representasi Konflik 

Representasi merupakan sebuah proses sosial dari 

representing, atau juga sebagai produk dari proses sosial 

representing. Istilah yang pertama merujuk pada proses, sedangkan 

yang kedua adalah produk dari pembuatan tanda yang mengacu pada 

pembuatan makna41. 

Sedangkan konflik merupakan oposisi atau pertentangan 

pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-

organisasi42. Representasi konflik pada penelitian ini lebih kearah 

konflik internal dan horisontal, dimana konflik tersebut dapat 

mempengaruhi pola pikir atau tata cara berfikir seseorang apabila 

terjadi secara terus-menerus. 

E.6.2 Masyarakat Modern 

Masyarakat Modern adalah masyarakat yang telah 

mengalami transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka 

mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zamannya. 

Mereka dapat merasakan manfaat teknologi maju dan tingkat 

perekonomian yang tinggi43. 

                                                             
41 Ratna Novianti, op.cit., Hal 61 
42 Winardi, op.cit., Hal 1 
43 Kun Maryati dan Juju suryawati, op.cit., Hal 167 
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E.6.3 Iklan 

Iklan adalah struktur informasi dan susunan komunikasi 

nonpersonal yang biasanya dibiayai dan bersifat persuasif, tentang 

produk-produk (barang, jasa dan gagasan) oleh sponsor yang 

teridentifikasi, melalui berbagai macam media44. 

F. Fokus Penelitian 

Iklan A Mild versi Go Ahead “Bubble” ini merupakan salah satu 

iklan A Mild sebelum “Lepas Kendali” dan setelah “Shadow”. Iklan yang 

disutradarai oleh Adams Steven dan diproduseri oleh Clarissa Adinegoro 

ini dikemas dengan begitu menarik, cerdas dan kritis. Penelitian dalam 

iklan ini difokuskan untuk mengetahui dan mengungkap makna pesan 

konflik Internal dan Horisontal dalam masyarakat modern yang 

digambarkan melalui visual dalam adegan, scene dan shot yang ada dalam 

iklan tersebut dimana nantinya dapat diinterpretasikan melalui analisis 

semiotika. 

G. Metode Penelitian 

I. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut 

Hamidi (2007) dalam bukunya Metode Penelitian dan Teori 

                                                             
44 Ratna Novianti, op.cit., Hal 23 
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Komunikasi dijelaskan bahwa kualitatif yakni data yang diperoleh 

dalam bentuk rinci mendalam dari para responden dan informan45. 

Sedangkan tipe penelitian menggunakan deskriptif dari 

interpretasi, Interpretasi ini didasarkan atas analisis semiotik yang 

mengacu pada teori Roland Berthes yang secara garis besar 

dipergunakan dalam analisis terhadap tanda untuk mengungkap 

makna pesan konflik internal dan Horisontal dalam masyarakat 

modern yang terdapat dalam iklan A Mild versi Go A Head 

“Bubble”. Dimana peneliti akan membuat dekriptif dari interpretasi 

peneliti yang akan disesuaikan dengan konsep-konsep dan masalah 

dalam penelitian. 

II. Unit Analisis Data 

Unit Analisis data dalam penelitian ini didapat dari 

keseluruhan teks yang terdapat dalam elemen audio maupun visual 

yang terdapat pada setiap potongan-potongan gambar dalam setiap 

shot iklan A Mild versi Go A Head “Bubble. Untuk mempermudah 

dapat dilihat dalam tabel : 

Tabel 1.4 

Tabel Unit analisis data 

SHOT ANGLE VISUAL AUDIO 
    

 

                                                             
45 Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi (UMM press, Malang 2007) Hal 124 
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III. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini ruang lingkup merupakan batasan 

sehingga penelitian bisa tetap terfokus pada tujuannya yaitu untuk 

meneliti makna pesan konflik internal dan horisontal pada 

masyarakat modern yang terdapat dalam iklan A Mild versi Go A 

Head “Bubble”, dimana semua simbol atau tanda-tanda yang ada 

baik verbal maupun non verbal berkaitan dengan apa yang diteliti. 

Pada penelitian ini, Ruang lingkup penelitiannya adalah 

sesuai berdasarkan pada scene dan shot yang ada pada iklan A 

Mild versi go A Head “Bubble”, keseluruhan scene dalam iklan ini 

berjumlah 15 scene, dan hampir dari keseluruhan shot dalam scene 

tersebut mewakili dasar dari penelitian ini, maka peneliti 

mengganggap pemunculan tanda-tanda visual serta simbol 

keseluruhan shot dalam scene pada iklan A Mild versi Go A Head 

“Bubble” ini bisa dimaknai dalam konflik internal dan horisontal 

yang dibutuhkan. 

IV. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Data Primer dengan teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi berupa gambar atau suara dalam iklan A Mild 

versi GO AHEAD “Bubble” yang di download oleh peneliti 

melalui situs youtube.com dengan tipe file AVI video. 
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b. Data Sekunder merupakan data penunjang untuk 

melengkapi data primer, diperoleh baik berupa buku-buku, 

artikel-artikel, penelitian-penelitian serta bahan dari internet 

yang berkaitan, mendukung dan relevan untuk digunakan 

dalam penelitian ini. 

V. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan analisis semiotika dengan pendekatan 

tanda dari Roland Barthes. Dimana dalam menggunakan teori 

Barthes sebagai pengungkapan makna dari tanda-tanda baik makna 

denotasi dan konotasinya. Serta digunakan untuk memahami teks 

lebih mendalam sebagai mitos untuk menemukan pesan dan 

ideoligi yang tersembunyi dibalik iklan.  

Langkah awal peneliti membuat synopsis iklan dan 

menjelaskan lebih detail melalui unit analisis, karena rangkaian 

iklan bersifat naratif dan dapat mempengaruhi persepsi yang ada 

sehingga dapat membantu mendalami arti dan jalan cerita iklan 

tersebut. 

Dalam menganalisis data, selanjutnya peneliti 

menggunakan pencarian makna Denotasi dan Konotasi dari 

Barthes. Sehingga teknik analisis datanya berasal dari tabel kerja 

analisis sebagai kontruksi makna iklan. Dijelaskan secara 
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sederhana tanda dan fenomena dianilisis dengan memperhatikan 

makna sesuai sudut pandang denotatif dan konotatif dari Barthes. 

Tabel 1.5 

Tabel Kerja Pemaknaan Barthes 

TANDA DENOTASI KONOTASI 

   

 

Dalam pemaknaan diatas tanda tersebut dianalisis dalam 

sudut pandang denotasi dan konotasinya sehingga memperjelas 

makna dan pengertian dari tanda yang ada dalam iklan.  

Setelah semua itu dilakukan maka dapat diketahui 

penggambaran makna dari konflik internal dan horisontal dalam 

masyarakat modern pada iklan A Mild versi Go A Head “Bubble” 

yang sesuai dengan perumusan masalah yang ada untuk mencapai 

tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasi 

makna tanda yang terkandung dalam iklan A Mild versi Go A 

Head “Bubble”. 

 


