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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Semua media massa sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, tetapi 

pada saat ini bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, independen, 

melainkan memeiliki ketertariakan dengan realita sosial. Lebih jelasnya bahwa 

ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Di samping 

kepentingan ideology antar masyarakat dan negara, didalam media massa tersebut 

tak akan lepas dari kepetingan kapitalisme pemilik modal. Kondisi dan situasi 

seperti ini, media massa tidak akan mungkin berdiri statis di tengah-tengah, media 

massa akan selalu bergerak dinamis diantara kepentingan-kepentingan yang 

bernaung didalam media massa. 

Media massa tidak hanya hiburan semata banyak dapak  positif dan negatif 

terhadap masyarakat atau audience. Media massa dibagi menjadi tiga, yang 

pertama media cetak diantarannya koran, majalah, tabloid dan lain-lain. Kedua 

media online yaitu internet sedangkan media, yang ketiga media elektronik 

diantaranya radio, film, televisi dan lain-lain. Ketiga jenis media massa tersebut 

media telivisi adalah media yang paling terpopuler dan banyak penggemarnya, 

karena pada saat ini televisi merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia, 

televisi pula kita mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan yang murah meriah. 

Televisi di Indonesia terdapat lebih dari 15 stasiun televisi dan memiliki 

ciri-ciri tersendiri diantaranya TV One dan Metro TV yang mengedepankan 

berita, sedangkan SCTV dan RCTI memiliki ciri tayangan sinetron. Perbedaan 
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dalam ciri-ciri stasiun televisi dipengaruhi tiga factor: (1) kapasitas dan kualitas 

pengelola media, (2) kuatnya kepentingan yang sedang bermain dalam realitas 

sosial, (3) serta taraf kekritikan dari masyarak. Meski demikian televisi selalu 

memiliki penggemar dan peminat masing-masing, dari banyaknya peminat dan 

penggemar televisi akhirnya banyak pula iklan-iklan produk yang akan 

mendanakan stasiun televisi terutama televisi swasta yang berada di Indonesia, 

karena itu peneliti ingin meneliti iklan-iklan ditelevisi swasta nasional. Peneliti 

ingin meneliti iklan televisi karena sangat menarik dan berbeda dengan iklan 

dalam surat kabar. 

Kritikan dan protes pada televisi (terutama televisi swasta) biasanya terletak 

pada etika iklan dan adegan kekerasan yang ditayangkan. Iklan di surat kabar 

sebenarnya tak kalah “sadisnya” dengan televisi. Lihat misalnya iklan-iklan yang 

berhubungan dengan (maaf) “alat kelamin” manusia ditawarkan secara terang-

terangan, entah itu alat bantu kelamin, memperbesar dan memperpanjang kelamin, 

penis buatan untuk wanita, vagina buatan dan sebagainya. Iklan-iklan jenis ini 

ditawarkan secara vulgar dengan bahasa apa adanya. Lain dengan televisi. Untung 

di televisi tidak menayangkan iklan-iklan jenis itu.Atau iklan yang berbuhungan 

dengan payudara artis (misalnya). Tentunya, untuk memperjelas pemakaian, 

barang itu harus melalui demo pemakaian. Sulit bahkan kita tak mampu untuk 

membayangkan andai dimunculkan lewat televisi (Nurudin, 1997:3). 

Meski iklan di televisi memiliki banyak aturan dan tidak sembarang iklan 

pula yang bisa di iklankan dalam televisi, tetapi kemampuan iklan televisi yang 

paling menonjol apabila dibandingkan dengan iklan-iklan media masa lain adalah 
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kemampuannya dalam menyampaikan pesan secara serempak melalui saluran 

pendengaran dan penglihatan (audio visual). Hal inilah yang membuat iklan 

televisi terasa jauh lebih menghibur, informatif, serta lebih menyenangkan bagi 

masyarakat. Kekuatan televisi dalam menjaring pemirsa, yang pada akhirnya 

membuat begitu banyak produk tertarik untuk memasarkan produknya lewat 

televisi kedalam bentuk iklan televisi. Hal ini tentu saja dilakukan demi 

meningkatkan penjualan produk mereka serta diwaktu yang sama juga 

meningkatkan nilai jual dari suatu produk. Bahkan dengan hanya muncul didalam 

televisi saja, sebuah produk mampu menambah nilai jualnya. 

Iklan di televisi mempunyai kelebihan tersendiri daripada iklan pada media 

massa yang lain, kelebihan yang dipunyai iklan televisi, diantaranya: 

a. Efisiensi Biaya 

Salah satu keuntungannya adalah kemampuan menjangkau khalayak yang 

sasaran sangat luas. Jangkauan masal ini menimbulkan efisiensi biaya untuk 

menjaungkau setiap orang. 

b. Dampak yang Kuat 

Televisi mampu menciptakan kelenturan atau kebebasan bagi pekerjaan-

pekerjaan yang kreatif dengan mengombinasikan gerakan, kecantikan, suara, 

warna, drama, dan humor. 

c. Pengaruh yang Kuat 

Televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi persepsi 

sasaran khalayak. Kebanyakan calon pembeli lebih “percaya” pada perusahaan 

yang mengiklankan produknya di televisi daripada tidak sama sekali (Kasali, 

1995:121). 
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Hampir 55% dari seluruh periklanan nasional dikeluarkan untuk acara-acara 

televisi. Sebagian besar konsumen mengenal produk baru dan jasa melalui 

televisi, karena  pengiklanan produk yang dijual atau jasa televisi merupakan 

pilihan yang tepat. Iklan-iklan televisi pada umumnya memiliki kecenderungan 

untuk saling bersaing dengan cara-cara yang hampir sama, terutama dalam hal 

kreatifitas pengemasan. Banyak produk-produk yang menggunakan banyak cara 

untuk menarik para konsumen, sepertihalnya produk-produk pria yang 

menggunakan wanita untuk menari para pria untuk membeli produk tersebut. Satu 

darsawasa lalu, model wanita nyaris tidak pernah keluar dari lingkaran tema-tema 

domestik yang menyangkut peran-peran tradisonal. Wanita di iklan masih 

memperlihatkan stereotip yang merugikan: wanita pasif, bergantung pada pria, 

didominasi, menerima keputusan yang dibuat oleh pria, dan terutama melihat 

dirinya sebagai simbol seks. Sulit mencari iklan wanita memiliki peranan penting 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sekarang iklan yang mengexpose wanita berbanding terbalik bayak iklan 

yang memiliki kedudukan penting, dan terkadang kedudukan wanita lebih penting 

terhadap pria meski iklan itu adalah produk bagi kaum pria. Wanita dalam produk 

pria terjadi pada iklan Iklan AXE versi “University-Indonesia Pendaftaran 

Dibuka”, Gilletteversi versi ”Mach3 Turbo Sensitive-Indonesia New Version”, L-

Men Gain Mass versi “Kenny Auztin”. Ketiga iklan tesebut menampilkan wanita 

yang memiliki perbedaan peran untuk menarik pria yang menjadi target produk 

tersebut. Iklan AXE wanita sebagai guru para pria, yang mengajarkan trik-trik 

dalam memikat wanita lain. Sedangkan dalam iklan Gillette wanita sebagai atasan 
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yang memiliki peran sebagai juri penampilan dalam kebersihan wajah. Iklan L-

Men wanita tidak jauh berbeda dengan iklan yang lain, wanita identik dengan 

sebagai juri dan merayu dengan elegan seperti tuan pada masa kerajaan. Peneliti 

menggunakan tiga iklan, karena penelitian ini membandingkan anatara dua hal 

atau lebih, yang berbeda yang sering disebut komparasi. Meskipun demikian 

penelitian ini masih menggunakan sempel yang sama yaitu wanita sebagai tokoh 

utama dalam iklan. 

Berangkat dari latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka penulis 

tertarik membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul CITRA WANITA 

DALAM IKLAN PRODUK PRIA (Analisis Wacana pada Iklan AXE Versi 

“University-Indonesia Pendaftaran Dibuka”, Gillette Versi “Mach 3 Turbo 

Sensitive-Indonesia New Version”, L-Men Gain Mass Versi “Kenny Auztin” Di 

Televisi). Peneliti ingin mengetahui makna dari penggunaan bahasa baik 

komunikasi lisan maupun tulisan serta pola-pola yang menjadi ciri jenis-jenis 

bahasa dalam tindakan yang terkandung dalam iklan AXE versi “University 

Indonesia - Pendaftaran Dibuka”, Gillette versi “Mach3 Turbo Sensitive Indonesia 

new version” dan L-MenGain Mass versi “Kenny Auztin” tentang wanita yang 

digambarkan dalam iklan. Ketiga iklan tersebut dipilih karena masing-masing dari 

ketiga iklan menggambarkan ciri wanita yang berbeda, dimana wanita dapat 

diidentifikasikan sesuai dengan ciri yang ditampilkan oleh ketiga iklan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan analisis wacana karena analisis wacana mampu 

mencakup media media komunikasi. Menurut Yoce Aliah Darma dalam buku 

yang berjudul “Analisis Wacana Kritis-dalam Multiperspektif” bahwa wujud dari 
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bentuk wacana itu dapat dilihat dalam beragam buah karya pembuat wacana, 

yaitu: 

1. text (wacana dalam wujud tulisan/grafis) antara lain berupa berita, features, 

artikel, opini, cerpen, novel, dll; 

2. talk (wacana dalam wujud ucapan) antara lain berupa rekaman wawancara, 

obrolan, pidato, dll; 

3. act (wacana dalam wujud tindakan) antara lain berupa lakon drama, tarian, 

film, iklan, defile, demonstrasi, dll; 

4. artefact (wacana dalam wujud peninggalan) antara lain berupa bangunan, 

lanskap, fashion, puing, dll (Aliah, 2014:50). 

Hal ini peneliti mampu mempelajari makna bahasa terdapat dalam iklan 

AXE, Gillette, L-Men. Peneliti menggunkan analisi wacana karena ingin 

mengetahui strategi penulis skenario dalam tiga iklan ini, sehingga mereka 

menampilkan aspek-aspek wanita seperti ketiga iklan tersebut, padahal 

kebanyakan kehadiran wanita dalam iklan produk pria sering digambarkan secara 

seksual.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan 

masalah dari peneliti ini adalah bagaimana wacana citra wanita dalam iklan 

produk pria, pada iklan AXE versi “University-Indonesia Pendaftaran Dibuka”, 

Gilletteversi versi ”Mach3 Turbo Sensitive-Indonesia New Version”, L-Men Gain 

Mass versi “Kenny Auztin” di Televisi? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari peneliti adalah 

untuk mengetahui citra wanita dalam iklan produk pria AXE versi “University-

Indonesia Pendaftaran Dibuka”, Gilletteversi versi ”Mach3 Turbo Sensitive-

Indonesia New Version”, L-Men Gain Mass versi “Kenny Auztin” di Televisi. 

 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun maanfaat dari peneliti ini adalah sebagai berikut: 

 1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian 

selanjutnya yang meneliti kajian sejenis, khususnya konsentrasi audio visual 

Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu dapat memberikan pemahaman 

tentang model analisis wacana kritis terhadap iklan televisi. 

 2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapankan dapat memberikan gambaran tentang 

representasi mengenai wanita pada sebuah iklan telelisi, serta dapat memberikan 

manfaat sebagai referensi. 

 


