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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Melejitnya teknologi dan informasi menjadikan kebutuhan informasi 

semakin mudah di akses. Masyarakat berkomunikasi semakin mudah dengan 

menggunakan media baik cetak maupun elektronik. Perkembangan teknologi 

media ini mendorong perubahan yang luar biasa pada kehidupan media massa 

sendiri. Dengan perkembangan teknologi yang kian pesat televisi pun ikut 

mengalami kemajuan. Teknologi televisi menjadi barang yang murah dan 

merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Bukan saja menyajikan berita namun juga 

bisa menjadi media promosi, propaganda dan juga menjadi alat koreksi sosial. 

Realitas sosial, kebudayaan atau politik, kini di bangun berdasarkan model-model 

fantasi yang ditawarkan televisi, iklan, dan sinetron.  

Pandangan–pandangan diatas itu menunjukkan betapa pentingnya media 

dalam perubahan kehidupan manusia saat ini. Media televisi merupakan alat 

informasi yang ampuh dalam mengubah sikap dan perilaku pemirsa karena efek 

suara dan bentuk gambarnya secara nyata dapat disaksikan mata pemirsa di 

rumah. Televisi pada praktiknya memproduksi dan menyiarkan realitas sosial 

dalam bentuk simbol-simbol dalam berkomunikasi dengan audiens. Televisi 

menghadirkan lingkungan manusia dalam bentuk simbol, mengubah relitas 

empiris lingkungan manusia menjadi lingkungan simbolis. Salah satu produk 

televisi yang berkomunikasi melalui simbol-simbolnya adalah iklan. 
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Di  Indonesia,  istilah  iklan  sering  disebut  dengan  istilah  advertensi  

dan reklame.  Kedua  istilah  tersebut  diambil  dari  bahasa  Belanda  yaitu  

“advertensi” dan  bahasa  Prancis  yaitu  “reclame”. Namun  pada  tahun  1951,  

istilah  periklanan  pertama   kali   diperkenalkan   oleh   seorang   tokoh   pers   

Indonesia,   Soedarjo   Tjokrosisworo,  untuk  menggantikan  istilah  reklame  

atau  advertensi  yang  ke  belanda-belandaan.  Awal  permunculan  iklan  di  

Indonesia  lebih  banyak  berupa  iklan  pribadi  daripada  iklan  perusahaan.  

Perkembangan iklan  di  Indonesia  mengikuti  model  sejarah perkembangan 

iklan pada umumnya, yaitu seirama dengan perkembangan media  massa.  Awal  

masyarakat  Indonesia  mengenal  iklan  modern  dari  surat  kabar,  kemudian  

saat  masyarakat  Indonesia  mengenal  media  radio,  maka  lahirlah iklan radio, 

dan kemudian di saat masyarakat mengenal televisi maka lahirlah iklan televisi 

(Bungin, 2011: 77) 

Secara umum, iklan dibagi atas dua jenis yaitu iklan komersial dan iklan 

non-komersial. Iklan komersial merupakan iklan yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan, sedangkan iklan non-komersial merupakan iklan yang 

bertujuan untuk tidak mendapatkan keuntungan, seperti iklan layanan masyarakat. 

Periklanan sebagai sarana penunjang aktivitas pemasaran, sangat tepat dilakukan 

agar tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dengan berkomunikasi 

melalui iklan, masyarakat akan mengenal produk-produk yang dipromosikan dan 

akan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap produk tersebut. Lebih lanjut, 

dengan dipromosikannya produk melalui iklan khalayak akan mengetahui produk 

tersebut, manfaat, kegunaan, cara penggunaan bahkan tempat penjualan produk 
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tersebut. Selain itu, iklan juga akan menguatkan ingatan khalayak akan 

keberadaan produk tersebut. Penggunaan teknik-teknik verbal dan nonverbal 

membuat pesan-pesannya sepersuasif mungkin, iklan sudah masuk dalam kategori 

pengintegrasi dalam tatanan signifikasi zaman modern yang dirancang untuk 

mempengaruhi sikap dan perilaku gaya hidup dengan secara sembunyi-sembunyi 

menganjurkan kepada bagaimana kita bisa memuaskan dorongan dan aspirasi 

terdalam melalui konsumsi (Danesi, 2010: 221). 

Salah satu iklan yang menurut peneliti menarik adalah iklan yang 

menggambarkan atau merepresentasikan perempuan. Terdapat banyak nilai yang 

ditanamkan oleh pengiklan pada iklan tersebut. Misalnya nilai tentang citra 

perempuan yang biasanya ditemui pada iklan kosmetik, sabun, parfum, dan 

shampo. Dalam iklan-iklan tersebut banyak dimasukkan nilai-nilai kefeminisan 

perempuan. Nilai-nilai tersebut merupakan citra bagi khalayak yang dipaksakan 

menjadi konsep bagi masyarakat tersebut tanpa menyadari bagaimana sebenarnya 

ideologi tersebut.  

Iklan Samsung Galaxy S7 versi The SmartesS7 Always Knows Best 

merupakan salah satu iklan yang merepresentasikan citra perempuan. Visualisasi 

dalam iklan tersebut nampak jelas bahwa perempuan berwajah cantik pemain 

harpa yang juga berprofesi sebagai dokter disebutkan memiliki masa depan yang 

cerah. Akan menjadi lumrah citra perempuan seperti yang ditampilkan pada iklan 

tersebut jika kita tidak memaknai nilai-nilai yang sebenarnya terkandung di 

dalamnya. Setidaknya, masa depan cerah tidak hanya milik wanita berwajah 

cantik yang berprofesi sebagai dokter sekaligus pemain harpa. 
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Sebagai alat komunikasi, iklan tidak hanya menggunakan bahasa tetapi 

juga menggunakan gambar, warna, bunyi dan berbagai tanda didalamnya dalam 

menyampaikan pesan. Untuk mengkaji iklan dalam perspektif semiotika, iklan 

bisa dikaji lewat sistem tanda yang terdiri atas lambang baik verbal maupun non 

verbal. Makna yang di hadirkan dalam iklan tergantung pada perpaduan antara 

gambar, suara dan unsur-unsur mendungkung lainnya. Untuk memahami 

bagaimana iklan memanfaatkan dunia tanda-tanda maka peneliti menggunakan 

analaisis semiotika karena semiotika merupakan ilmu dan metode analisis untuk 

mengkaji tanda. Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial 

memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut 

dengan tanda. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang REPRESENTASI CITRA PEREMPUAN DALAM IKLAN DI 

TELEVISI (ANALISIS SEMIOTIK PADA IKLAN SAMSUNG GALAXY S7 

VERSI THE SMARTES7 ALWAYS KNOWS THE BEST). 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian diatas maka dapat di buat rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimanakah representasi citra perempuan yang terdapat dalam iklan 

Samsung Galaxy S7 versi The SmartesS7 Always Knows Best?” 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi citra 

perempuan dan makna sebenarnya yang terdapat dalam iklan Samsung Galaxy S7 

versi The SmartesS7 Always Knows Best. 
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I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Praktis

a. Dapat menambah pengetahuan tentang representasi perempuan dalam iklan.

b. Diharapkan juga dapat membantu penonton untuk lebih kritis dalam menerima

pesan yang disampaikan oleh media televisi terutama program acara iklan.

I.4.2 Manfaat Akademis

a. Menambah pengetahuan, dan memperkaya bahan penelitian maupun sumber

bacaan bagi mahasiswa UMM.

b. Memberikan kontribusi di dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya tentang

analisis semiotika dalam iklan.


