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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Iklan merupakan bagian dari pembauran promosi (promotion mix) 

dan baruan tadi merupakan bagian dari pembauran pemasaran (marketing 

mix) yang dilakukan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Secara 

sederhana iklan didefinisikan sebagai sebuah pesan untuk menawarkan suatu 

produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Sedangkan 

sebuah periklanan (advertising) merupakan segala biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pihak sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi 

yang sifatnya tidak pribadi dalam bentuk sebuah gagasan, barang ataupun 

jasa, menurut (Kotler dan Amstrong, 2002:153). Periklanan merupakan pesan 

–pesan penjualan yang paling persuasive yang ditujukan kepada calon 

pembeli yang paling berpotensi atas produk barang ataupun jasa tertentu 

dengan biaya yang seminim-minimnya. Sponsor dalam hal ini merupakan 

perusahaan tertentu yang pada nantinya akan menjadi klien penyedia jasa 

promosi. 

  Dari periklanan yang ada, media elektronik memiliki peran sangat 

penting saat ini sebagai media advertising yang sangat efektif untuk 

membantu perusahaan mengenalkan citra perusahaan beserta produk yang 

dijual. Sejak awal media elektronik dikenal secara umum oleh masyarakat 

dunia, televisi merupakan media elektronik yang digunakan pertama kali oleh 

berbagai perusahaan industri maupun jasa untuk mengiklankan produk yang 
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ditawarkan. Iklan televisi jaman dahulu menggunakan unsur nasionalisme 

yang dianggap dapat meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap tanah air.  

  Namun, seiring berjalannya era globalisasi ini unsur nasionalisme 

di dalam iklan televisi semakin lama semakin hilang. Hal ini dikarenakan 

banyaknya pemakai iklan televisi yang menganut unsur budaya asing untuk 

mempromosikan berbagai produk yang ditawarkan dan dianggap bahwa 

keadaan ini akan lebih memberikan respon positif konsumen agar tertarik 

pada iklan televisi tersebut karena konsumen akan menganggap bahwa iklan 

televisi yang ditayangkan itu sudah modern atau mengikuti perubahan era 

globalisasi saat ini. 

  Kaum muda adalah generasi penerus bangsa yang akan memajukan 

nama bangsa Indonesia, namun seiring perkembangan zaman yang semakin 

maju menyebabkan rasa nasionalisme para pemuda bangsa semakin menurun. 

Nasionalisme menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara karena hal ini merupakan wujud kecintaan dan kehormatan 

terhadap bangsa sendiri yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah 

menjadi kewajiban para pemuda bangsa untuk melakukan banyak hal yang 

terbaik bagi bangsa seperti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 

mencintai produk dalam negri, dll. 

  Nasionalisme dapat menjadi boomerang yang mengancam dan 

menghancurkan bangsa Indonesia, hal ini terjadi karena ketahanan nasional 

akan menjadi lemah dan dengan mudah dapat ditembus oleh pihak luar atau 

budaya asing. Banyak sekali berbagai kebudayaan asing (barat) yang masuk 



3 
 

ke dalam bangsa Indonesia  dan membuat kemampuan lokal genius bangsa 

tidak berjalan semestinya. Budaya asing yang membawa pengaruh negatif 

tersebut mudah masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia terutama di 

kalangan kaum muda, dimana cara pandang kaum muda saat ini lebih terbuka 

terhadap segala perubahan yang masuk di Indonesia. Keadaan ini yang 

menyebabkan hilangnya jati diri bangsa dan rasa cinta masyarakat Indonesia, 

khususnya para kaum muda. 

  Sekarang ini banyak para generasi muda bangsa Indonesia yang 

bersikap diri kebarat-baratan. Kaum muda saat ini terlalu bangga dengan 

kebiasaan dan budaya asing. Sementara dengan budaya bangsa sendiri 

masyarakat merasa malu dan dianggap kurang modern jika ditunjukan di 

depan umum. Sifat tersebut mulai menjamur sehingga pengaruh dari barat 

sangat mudah masuk ke Indonesia karena kurangnya rasa sadar terhadap 

tanah air. Kemudian kesempatan inilah yang digunakan bangsa asing untuk 

memberikan pengaruh melalui media elektronik sehingga menggeser budaya 

yang dimiliki bangsa Indonesia. Contoh yang dapat kita lihat saat ini yaitu 

mulai dari cara berpakaian atau berpenampilan, gaya hidup, maupun tata 

bahasa yang mulai mencampur baurkan bahasa supaya terlihat lebih keren. 

  Kemudian munculah kiat-kiat untuk memberikan unsur 

nasionalisme terhadap tanah air melalui iklan di televisi, dengan cara 

megiklankan produk-produk dengan menggunakan tema tentang indahnya 

alam Indonesia sebagai latar belakang, kemudian mengangkat tema budaya 

Indonesia yang sangat beragam, mulai dari tarian, lagu, ras suku dan agama 

yang beragam, juga memberikan tayangan tentang hasil karya anak Indonesia. 
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Secara tidak langsung meskipun tidak semua unsur dimasukan dalam iklan 

televisi menjadi satu bagian, akan tetapi iklan yang ditayangkan setidaknya 

mengangkat salah satu tema tadi untuk memasukan unsur-unsur nasionalisme 

terhadap Indonesia.  

  Dengan demikian secara tidak sadar kita juga memamerkan tentang 

Indonesia yang memiliki kekayaan budaya, suku, hasil karya, dan lain 

sebagainya kepada budaya asing kalau kita memiliki tanah air yang begitu 

indah. Dari sinilah diharapkan masyarakat Indonesia memiliki kesadaran 

bahwa bukan budaya asing saja yang kita terima dan kita contoh melainkan 

kita harus menjunjung tinggi unsur nasionalisme supaya bangsa asing juga 

belajar dan terpengaruh dengan budaya kita sendiri. 

  Dari pemaparan diatas kita bisa melihat bahwa sangat menipisnya 

rasa nasionalisme terhadap masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda 

yaitu dikarenakan mudahnya budaya barat berkembang dan kemajuan 

teknologi, hingga berkembangnya kebudayaan barat yang dianggap modern 

lebih cepat membuat kalangan muda di Indonesia lebih memilih budaya asing 

daripada budaya Indonesia. Budaya asing sendiri dapat memberikan pengaruh 

terhadap kalangan muda di Indonesia dan terlihat lebih akrab dikarenakan 

sikap masyarakat Indonesia yang ada lebih nyaman dengan budaya barat yang 

modern sehingga mereka lebih senang dengan perkembangan budaya barat 

daripada budaya Indonesia yang lebih taat dengan aturan dan budaya yang 

masih sangat kental dengan sifat yang tradisional, maka dari itu di iklan 

televisi saat ini banyak iklan yang cenderung menganut unsur modern dari 

budaya asing. 
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  Beberapa hal yang dapat diambil untuk menerapkan rasa 

nasionalisme dalam iklan televisi yaitu dengan memasukan unsur-unsur 

kebudayaan Indonesia, baik dalam bentuk keragaman budaya, tari, suku, ras, 

dan juga keindahaan alam yang dapat diselipkan di dalam sebuah iklan, 

contohnya yaitu iklan layanan masyarakat karya "Karya Indonesia" yang 

berjudul karya indonesia adalah kita dalam iklan ini menceritakan bahwa 

mencintai produk sendiri adalah suatu bentuk menghargai diri sendiri dan 

bangsa ini. Dari sinilah akhirnya peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

PESAN NASIONALISME PADA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT (Analisis 

Isi Pada Iklan "Karya Indonesia Adalah Kita") karena sudah mewakili untuk 

membedah pesan-pesan rasa nasioanlisme yang di pesankan oleh public figur 

atau artis yang ada didalam iklan tersebut.  

 

B. Rumusan Penelitian 

  Dari pemaparan latar belakang, maka dapat dibuat rumusan 

masalah yaitu seberapa banyak frekuensi kemunculan pesan nasionalisme 

dalam iklan "Karya Indonesia adalah Kita". 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui banyaknya 

frekuensi kemunculan pesan nasionalisme dalam iklan "Karya Indonesia 

adalah Kita". 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Penulis memiliki harapan setelah dilakukannya penelitian ini maka 

penelitian ini dapat bermanfaat. 

 



6 
 

D.1 Manfaat Praktis 

  Manfaat praktis bertujuan untuk memberikan pembelajaran 

dan masukan bagi para pembaca tentang rasa nasionalisme pemuda 

Indonesia. 

D.2 Manfaat Study 

  Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi literatur 

tentang penelitian iklan audio visual dengan menggunakan analisis isi 

bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya bidang Audio visual dan 

Public Relation serta dapat memberi kontribusi pemikiran dalam dunia 

ilmu pengetahuan agar mampu menambah rasa nasionalisme dalam 

diri mahasiswa Indonesia 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa 

 Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris Communication 

berasal dari bahasa latin communicatio, dan bersumber dari kata 

communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama 

makna. Dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus 

mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat (Effendy, 

1986 : 11-12). 

 Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat 

dilancarkan secara efektif, Harolf D Laswell mengatakan bahwa cara 

yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan 
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sebagai berikut :Who Says What In Which Channe To Whom With What 

Effect ? (Effendy, 1986 : 13) 

 Berdasarkan formula Laswell tersebut, maka terdapat lima unsur 

komunikasi sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni: 

(Effendy,1986 : 13), komunikator, Pesan, Media, Komunikan, Efek. 

Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran 

atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain 

(komunikan). Komunikasi akan berhasil apabila pikiran disampaikan 

dengan menggunakan perasaan yang disadari; sebaliknya komunikasi 

akan gagal jika sewaktu menyampaikan pikiran, perasaan tidak 

terkontrol. (Effendy, 1986 : 14) 

 Komunikasi massa merupakan disiplin kajian ilmu sosial yang 

relative muda jika dibandingkan dengan ilmu psikologi, sosiologi, ilmu 

politik, dan ilmu komunikasi. Sekarang ini komunikasi massa sudah 

dimasukkan dalam disiplin ilmu. Menurut Nurudin (2011: 2) komunikasi 

massa adalah: Studi ilmiah tentang media massa beserta pesan yang 

dihasilkan pembaca/pendengar/penonton yang akan coba diraihnya, dan 

efeknya terhadap mereka. Komunikasi massa merujuk pada suatu proses 

yang luas dan beragam, bahkan komunikai massa mempunyai ciri khas 

tertentu yang tidak dimiliki disipiln ilmu lainnya. Ciri utama komunikasi 

massa menurut Nurudin (2011: 19) adalah : 

a. Komunikator dalam komunikassi massa melembaga. 

b. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. 

c. Pesannya bersifat umum. 
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d. Komunikasinya berlangsung satu arah. 

e. komunikasi massa menimbulkan keserampakan. 

f. komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. 

g. komunikassi massa dikontrol oleh gatekeeper. 

 Perkembangan tekonologi komunikasi di dunia selalu bergerak 

maju tidak pernah bergerak mundur, khususnya media massa seperti pers, 

radio, televisi, dan film. Gejala itu timbul dikarenakan peranan media 

massa dalam kebutuhan masyarakat dapat dikatakan penting dan utama, 

sehingga masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan tersebut. 

Komunikasi massa dapat diangap sebagai fenomena ‘masyarakat’ 

dan‘budaya’. Lembaga media massa merupakan bagian dari struktur 

masyarakat, dan infrastruktur teknologinya adalah bagian dari dasar 

ekonomi dan kekuatan, sementara, ide, citra, dan informasi disebarkan 

oleh media jelas merupakan aspek penting dari budaya kita (McQuail, 

2010: 86). 

E.2 Teori Periklanan 

 Secara teoritik, iklan sebagai bentuk penyampaian pesan dalam 

komunikasi non personal mengikuti alur teori yang berlaku pada ilmu 

komunikasi pada umumnya dan khususnya komunikasi massa. Ada 

beberapa teori yang dapat dijadikan pegangan, dengan teori tersebut 

dapat dijadikan sebagai dasar pijakan melihat konsep iklan. 

E.2.1 Teori Efek minimal 

Menurut Michael scudson, ada korelasi negatif antara biaya 

pemasangan iklan dengan volume penjualan produksi. Semakin 



9 
 

besar biaya pemasangan iklan mempengaruhi makin kecilnya 

volume penjualan dan sebaliknya semakin kecil biaya yang 

dikeluarkan untuk memasang iklan, maka semakin besar volume 

penjualan. Teori ini dia sebut dengan “Teori Efek Minimal”. 

Menurut teori efek minimal, iklan memberikan efek yang 

sangat kecil atau efek minimal pada saat suatu produk sangat di 

perlukan oleh pembeli dalam waktu tertentu. 

E.2.2 Teori Cuttung Edge (efek samping) 

Teori ini mengajarkan bahwa iklan secara tidak disadari 

dapat mengubah bentuk perilaku menyimpang dari suatu budaya 

umum dan membentuk sub budaya kelompok tertentu. Hal ini 

karena efek yang semula direncanakan untuk khalayak sasaran 

tertentu tidak tercapai, malah mencapai efek pada khalayak yang 

tidak direncanakan. Akibatnya sasaran baru tersebut terpengaruh 

dan membentuk suatu sub budaya kelompok baru. 

E.2.3 Teori A-T-R (Awarness, Trial, Reinforcement) 

Khalayak dapat dipengaruhi oleh iklan, hasilnya akan 

menemukan sekelompok orang yang relatif tetap memakai atau 

membeli produk hasil iklan tersebut. Untuk mendapatkan 

kelompok orang yang menggunakan produk atau jasa secara 

tetap harus dilakukan teknik penyampaian pesan yang disebut 

A-T-R (awareness, trial, reinforecement). Menggugah kesadaran 

khalayak bahwa produk yang diinginkan ada disekeliling 

mereka. Setelah menggugah kesadaran, setiap iklan harus kuat 
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mempengaruhi khalayaknya dari segi konatifnya sehingga 

khalayak langsung mencoba (trial) yang ditunjukkan iklan 

tersebut. Lalu peneguhan atau pengukuhan (reinforcement) iklan 

yang ditampilkan harus mempunyai pengaruh sikap positif 

terhadap produk. 

E.2.4 Teori Selective Influence 

Bagaimana khalayak merespon pesan-pesan iklan dari media 

massa dapat diterangkan melalui teori-teori selective influence 

yang terdiri dari empat prinsip; 

1. Selective attention (memilih memperhatikan pesan 

tertentu) 

2. Selective perception 

3. Selective recall 

4. Selective action 

E.2.5 Teori Lingkungan Informasi Pembeli 

Setiap orang dapat memutuskan membeli sesuatu atau 

memakai suatu produk tidak hanya berdasar iklan yang 

menerpanya. Kenyataannya terdapat berbagai sumber informasi 

non iklan yang mungkin berdampak lebih luas dan positif dalam 

menentukan pengambilan keputusan terhadap produk : 

1. Pengalaman pribadi pembeli 

2. Komunikasi antar pribadi dalam jaringan keluarga 

3. Berita media massa yang lain 

4. Kredibilitas konsumen 
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5. Perusahaan saingannya 

6. Kredibilitas media yang digunakan dalam masyarakat 

7. Lingkungan informasi yang beragam tentang produk 

8. Kegiatan personal selling, promosi, salesman dan 

sejenisnya 

9. Informasi persaingan harga yang diperoleh dari media non 

massa. 

E.2.6 Teori S-O-R 

Tingkah sosial dapat dimengerti melalui analisa dari stimuli 

yang diberikan dan dapat mempengaruhi reaksi spesifik dan 

didukung oleh hukuman maupun penghargaan sesuai dengan 

reaksi yang terjadi. Menutur Hovland. Proses dari perubahan 

sikap adalah serupa dengan proses belajar, dimana ada tiga 

variabel yang menunjang proses belajar tersebut : 

1. Perhatian 

2. Pengertian 

3. Penerimaan 

Dalam hal ini perubahan sikap terjadi ketika komunikan 

memiliki keinginan untuk membeli atau memakai produk yang 

diiklankan. Menurut John B. Watson, bila perusahaan ingin 

memperoleh tanggapan dari konsumen tentang produknya, maka 

perusahaan harus mengadakan periklanan secara terus menerus.  
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Hal ini akan memberi keuntungan: 

1. Mencegah kemungkinan orang menjadi lupa, yaitu 

kecenderungan melemahnya tanggapan yang 

ditimbulkan kombinasi petunjuk karena tidak 

dipergunakan. 

2. Memperkuat tanggapan karena setelah membeli, 

konsumen menjadi lebih peka terhadap iklan produk 

yang bersangkutan. 

Didalam semua hal, tujuan periklanan untuk mempengaruhi 

tingkah laku manusia, jika tujuan ingin tercapai, pengiklan harus 

mengetahui dan memahami pengaruh-pengaruh dasar, 

pengamatan dasar yang dapat membentuk tingkah laku manusia 

termasuk didalamnya proses komunikasi.Dalam ilmu psikologi 

aspek yang mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan 

sesuatu adalah berkaitan dengan motif atau kebutuhan. 

Motif akan menciptakan ketidak seimbangan didalam diri 

manusia yang menggerakkan tingkah laku untuk mencapai 

tujuannya yaitu pemenuhan kebutuhannya. Bahwa manusia 

selalu mengaharapkan adanya keseimbangan dalam pemenuhan 

kebutuhannya (menuju kearah Homeostatis). Oleh karena itu 

faktor kebutuhan ini merupakan titik perhatian utama yang harus 

diperhatikan oleh para pengiklan. 
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E.3 Iklan Sebagai Komunikasi Massa 

Tinjauan iklan dalam berbagai konsep atau teori-teori komunikasi 

massa, kita dapat menemukan berbagai pembenaran, bagaimana sebuah 

iklan menjadi pesan atau power yang menghantam benak para khalayak. 

Teori-teori tersebut menunggu kita menempatkan sebuah karakteristik 

teori dengan kondisi masyarakat tertentu dimana teori tersebut dapat 

direpresentasikan. 

Hal tersebut dilakukan karena pemahaman bahwa kondisi 

masyarakat yang berbeda, juga membedakan konsep pendekatan teoritis 

dalam suatu proses komunikasi atau keterlibatan khalayak dalam 

kegiatan komunikasi, dimana khalayak yang berperan sebagai 

komunikan, atau objek, diam menunggu stimulan, suntikan atau 

pencerahan dari komunikator atau saluran tertentu. 

Misalkan kita meninjau Iklan dengan pendekatan Teori Langkah 

(The way of communication theory), baik itu teori komunikasi satu 

langkah (One Way Communication theory), dimana teori ini menjelaskan 

bahwa pengaruh pesan media berlangsung dengan cepat, secara 

langsung. Sederhananya, Media mengakibatkan perubahan pemikiran 

atau pola pikir penonton sesuai dengan apa yang ‘disuntikkan’ media 

kepada kita. Teori dua langkah (Two Ways Communication theory), 

Teori ini melihat pengaruh media kurang berdampak pada kondisi pola 

pikir khalayak. Menurut Paul Lazarfeld, Bernard Barelson, dan Helen 

Gaudet dalam bukunya, The people’s Choice (1944), orang lebih 
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dipengaruhi oleh orang lain daripada oleh media massa (terutama surat 

kabar dan radio). 

Orang lain atau mereka yang menyebarkan pengaruh ini adalah 

pembawa pengaruh (Opinion Leader). Teori ini secara umum 

mendapatkan berbagai kritikan, dimana kebenaran suatu informasi harus 

melewati berbagai penyarigan, atau terjadi reduksi dalam penyampaian 

suatu informasi, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi opinion leader 

dalam menyampaikan fakta, bagaimana bahasa yang digunakan, apa 

kepentingannya dan apa keuntungan yang akan diraihnya. 

Selain dari kedua teori tersebut sebagai rangkaian dari teori 

Langkah, Teori Multi Langkah (Multy ways Communication theory) 

menjelaskan proses penyampaian pesan media secara lebih rumit. Teori 

ini hadir sebagai kritik dari teori dua langkah, teori ini mengatakan 

bahwa pengaruh mengalir berulang-ulang atau bolak-balik dari media ke 

khalayak dan sebaliknya. 

Selain teori di atas, terdapat beberapa teori lagi yang bisa 

digunakan untuk membangun rasionalisasi atau penjelasan bagaimana 

iklan sebagai produk komunikasi dan produk media mengatur tata 

pergaulan sosial kita. Teori Kultivasi lebih terang-terangan menjelaskan 

bahwa, media, khususnya televisi, merupakan sarana utama bagi 

khalayak untuk belajar tentang masyarakat dan kebudayaannya/kultur 

(Gebner, Gross, Morgan & Signorielli, 1980). 

Mungkin kita harus bertanya, apa yang mempengaruhi orang 

menjadikan televisi sebagai sarana mempelajari kebudayaan, nilai-nilai 
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dan tentang dunia. Hal tersebut dapat dijelaskan bagaimana konsepsi 

masyarakat terkait suatu kebenaran, atau bagaimana masyarakat 

menentukan kebenaran. 

Kebenaran, tidak jauh dari istilah kepercayaan, atau kepercayaan 

memiliki hubungan dengan kebenaran, hal tersebut dapat diperhatikan 

bagaimana kepercayaan menjadi jalan menuju sebuah ‘doktrin’ 

kebenaran. Francis Bacon menerangkan bahwa, Indera dan persepsi 

masyarakat adalah sumber kepercayaan yang memadai, untuk sampai 

pada sebuah kebenaran. Diantara indera yang dimiliki manusia, indera 

penglihatanlah yang memiliki pengaruh paling besar dalam membentuk 

keyakinan melalui pengalaman, sehingga apa yang terpantulkan ke dalam 

mata secara langsung membentuk persepsi kita dan membangun benteng-

benteng kebenaran, suatu saat ketika mata kita bertemu dengan realitas 

dengan identitas serupa, maka penilaian kita terhadap realitas tersebut 

tergantung dari referensi (pengetahuan awal terkait realitas tersebut) yang 

dirangkum oleh indera penglihatan ini. Pandangan inilah (yang dahulu 

kala dianggap sebagai spekulasi filosofis) yang menjadi pondasi dasar 

teori kultivasi tersebut. 

Terakhir, kita dapat ‘menjamah’ iklan-iklan media massa melalui 

teori agenda setting, teori ini secara luas memiliki suatu hubungan erat 

secara politik antara media massa dengan tata hidup masyarakat, dimana 

politik sebagai pintu masuk untuk pengaturan tata masyarakat dengan 

kebijakan-kebijakan pemerintah. 
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Secara teoritis (memang kajian kita secara teoritis), Agenda setting 

memfokuskan perhatian pada efek media massa terhadap pengetahuan 

komunikan, apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan dalam tulisan ini 

pada dasarnya berhubungan dengan kesadaran masyarakat. Secara 

umum, wacana yang dibangun oleh ilmu komunikasi menitik beratkan 

proses penyampaian dan ‘penanaman’ pesan dalam ‘kepala’ khalayak 

adalah sebuah transformasi pengetahuan, namun secara kritis kita dapat 

mengetahui bahwa, apa yang dimaksud dengan pengetahuan tersebut 

tidak lebih adalah urusan kesadaran, dimana media memberikan atau 

menyuntikkan suatu sistem kesadaran tertentu melalui informasi, bukan 

pengetahuan dengan makna sucinya. Menurut teori agenda setting di atas, 

media (pada dasarnya memang) tidak dapat mempengaruhi khalayak 

untuk mengubah sikap, tetapi media massa mampu mempengaruhi apa 

yang dipikirkan khalayak. Hal ini berarti media massa mampu 

mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting.  

E.4 Konsep Iklan 

Saat ini dunia periklanan semakin berkembang, hal ini diperkuat 

dengan bertambahnya media baru baik cetak maupun elektronik yang 

bisa sangat mendukung berkembangnya dunia periklanan. Iklan adalah 

sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk atau jasa yang 

disampaikan lewat suatu media dan ditunjukkan kepada sebagian atau 

seluruh masyarakat (Rendra Widyatama, 2007:16). Semakin banyak 

belanja iklan diberbagai media massa, cetak maupun elektronik, baik di 

kalagan industri baik besar maupun kecil, organisasi, individu bahkan 
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pemerintah, menunjukkan bahwa iklan merupakan sarana atau alat yang 

sangat efektif untuk mengenalkan produknya atau untuk menyampaikan 

sebuah informasi atau pesan kepada masyarakat. 

Menurut Riyanto, 2001 dalam (Rendra Wiyatama, 2007:16), 

Masyarakat Periklanan Indonesia mengartikan iklan sebagai bentuk 

pesan tentang suatu produk dan jasa yang disampaikan lewat suatu media 

dan ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh rakyat. Sementara istilah 

periklanan diartikan sebagai keseluruhan proses yang meliputi persiapan, 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyampaian iklan. Iklan 

mengandung enam prinsip dasar, yaitu: 

1. Adanya pesan tertentu 

2. Dilakukan oleh komunikator (sponsor) 

3. Dilakukan dengan cara non personal 

4. Disampaikan untuk khalayak tertentu 

5. Dalam penyampaian tersebut, dilakukan dengan cara membayar 

6. Penyampaian tersebut, mengharapkan dampak tertentu. 

 

Menurut Bitter (dalam Widyatama, 2007:16) secara teoritik iklan 

dibedakan menjadi dua yaitu iklan standart dan iklan layanan 

masyarakat. Iklan standart adalah iklan yang ditata secara khusus untuk 

keperluan memperkenalkan barang, jasa, pelayanan untuk konsumen 

melalui media periklanan yang mempunyai tujuan merangsang motif dan 

minat pembeli atau pemakai dan mendapat keuntungan-keuntungan 

secara ekonomi. Kategori kedua adalah iklan layanan masyarakat, yaitu 
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iklan yang bersifat non profit dalam artian tidak mencari keuntungan 

apapun yang bersifat ekonomi ataupun komersil, namun keuntungan 

yang dituju bersifat sosial, juga mendapat citra baik di masyarakat. 

Iklan standart maupun iklan layanan masyarakat dalam penyaluran 

pesannya kepada khalayak, menggukanan media iklan sebagai 

salurannya. Menurut Kotler, (2001:154), ada beberapa media iklan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

E.4.1 Surat Kabar 

 Sebagai media yang dapat dilihan dan dibaca, surat kabar 

mudah menjadi basi (beritanya) sehingga masyarakat tidak 

ingin lama-lama membacanya. 

E.4.2 Majalah 

 Tidak semua orang ingin membaca majalah. Biasanya biaya 

iklan di majalah lebih mahal daripada surat kabar, namun 

dapat dinikmati lebih lama dan dapat mengemukakan gambar 

berwarna yang menarik. 

E.4.3 Radio 

 Radio dapat menjangkau daerah yang luas dan dapat 

diterima oleh segala lapisan masyarakat. Biaya iklan di radio 

relatif lebih murah tetapi waktunya relatif terbatas, tidak 

dapat mengemukakan gambar dan pendengar sering kurang 

mendengarkan penuh atau sambil lalu. 
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E.4.4 Televisi 

 Televisi merupakan media yang dapat memberikan 

kombinasi antar suara dengan gambar yang bergerak dan 

dapat dinikmati oleh siapa saja. Biaya iklan pada televisi 

relatif tinggi dan hanya dinikmati sebentar. 

 Khususnya iklan dengan menggunakan media televisi, 

merupakan cara yang efektif dan efisien untuk mempengaruhi 

massa, karena iklan televisi mengandung unsur suara, gambar 

dan gerak, oleh karena itu pesan yang disampaikan melalui 

media ini sangat menarik perhatian dan impresif (Rendra 

Widyatama, 2007:91). Iklan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari program-program acara televisi, menjadikan 

iklan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 

kehidupan manusia. Begitu banyak terpaan iklan yang 

menyelimuti kehidupan kita, sehingga tidak mustahil bahwa 

iklan sedikit banyak dan dapat dipastikan membawa dampak 

bagi kehidupan manusia. Berbagai efek atau pengaruh dari 

iklan sangat beragam, bahkan dapat mempengaruhi pola 

pikiran dan gaya hidup manusia, mulai dari tingkat 

individual, keluarga, hingga masyarakat. 

 

E.5 Iklan Layanan Masyarakat 

Salah satu jenis iklan adalah iklan layanan masyarakat. Iklan 

layanan masyarakat adalah iklan yang tujuannya memperbaiki masalah-
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masalah yang menyangkut kebiasaan masyarakat atau perubahan nilai. 

Menurut Triawan Munaf, Presiden Director Adwork, pembuatan iklan 

layanan masyarakat juga menggunakan teori-teori periklanan profesional 

seperti iklan biasa. Hanya saja produk iklan layanan masyarakat bukan 

benda tetapi masalah sosial (Asmajasari, 1997:97). Menurut Widyatama, 

2007:104), iklan layanan masyarakat adalah iklan yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi, mempersuasi atau mendidik khalayak dimana 

tujuan akhir bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melainkan 

keuntungan sosial. Keuntungan yang dimaksud adalah munculnya 

penambahan pengetahuan, kesadaran perilaku masyarakat terhadap 

masalah yang diiklankan, serta mendapatkan citra baik di mata 

masyarakat. Sedangkan menurut Advertising Council, iklan layanan 

masyarakat adalah iklan yang bukan semata-mata pesan bisnis yang 

menyangkut usaha mencari keuntungan secara sepihak (Kasali, 

1992:200). 

Menurut Triawan, ada dua khalayak umum yang menjadi sasaran 

iklan layanan masyarakat , yaitu mereka yang belum tahu apa yang 

disampaikan iklan layanan masyarakat dan mereka yang mengerti tetapi 

tidak peduli (Asmajasari, 1997:97). Membuat iklan bagi mereka yang 

tidak tahu lebih sulit karena mereka berada di pelosok namun justru 

disanalah sebenarnya terdapat banyak masalah sosial. Agar iklan layanan 

masyarakat mampu menggugah konsumen, seringkali pesan ini 

disampaikan melalui pendekatan emosional. 
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Iklan layanan masyarakat sebagaimana iklan lainnya, harus 

mempunyai tiga kekuatan yaitu, Stopping power (daya tarik), holding 

power (daya baca) dan sticking power (daya lekat). Para pembuat iklan 

layanan masyarakat tidak hanya memperhatikan kreatifitas saja tetapi 

juga efektifitas iklan layanan masyarakat tidak hanya harus mengajak 

tetapi juga harus bisa membuat pesan yang disampaikan dapat sampai 

kepada masyarakat. 

Kriteria iklan layanan masyarakat menurut Advertising Council 

adalah: 

1. Non Komersial 

2. Tidak bersifat keagamaan 

3. Berwawasan nasional 

4. Non politik 

5. Diperuntukkan bagi lapisan masyarakat 

6. Diajukan oleh organisasi yang telah diakui atau diterima 

masyarakat 

7. Mempunyai dampak dan kepentingan tinggi sehingga 

memperoleh dukungan media lokal maupun nasional (Kalasi, 

1992:202). 

Dalam iklan layanan masyarakat umumnya materi pesan yang 

disampaikan berupa informasi publik untuk menggugah khalayak 

melakukan sesuatu untuk kebaikan yang sifatnya normatif. 

Bertambahnya pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan perilaku 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri 
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merupakan bagian inti pesan yang juga dapat menguntungkan bagi 

pengiklan, karena program institusi tersebut dapat terbantu dan visi misi 

dari suatu lembaga dapat lebih mudah disampaikan dan diwujudkan. 

E.6 Teknik Iklan Audio Visual 

 Untuk iklan televisi, ada beberapa teknik visual yang dapat 

digunakan untuk membuat naskah iklan yang dramatis dan mempunyai 

kemampuan menjual yang kuat. Menurut Russel dan kawan-kawan, 

teknik-teknik itu adalah: 

E.6.1 Spokeperson 

 Suatu teknik dimana seseorang langsung berhadapan 

dengan kamera yang menampilkan pandangan atau 

pendapatnya tentang suatu produk kepada permisa televisi. 

E.6.2 Testimonial 

 Teknik ini menggunakan artis untuk memberikan 

kesaksiannya setelah menggunakan suatu produk. 

E.6.3 Demonstrasi 

 Periklanan yang memakai teknik ini menggambarkan 

dengan jelas bagaimana suatu produk bekerja, contohnya: 

iklan sabun cuci piring Mama Lemon versi rumah makan 

Padang. 

E.6.4 Closeup 

 Teknik ini membuat gambar menjadi lebih hidup. 

Contohnya foto gambar makanan direstoran, menggambarkan 

kelezatan makanan di dalam foto tersebut. Sehingga terlihat 
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lebih menyentuh dibandingkan dengan aslinya. Iklan mie 

instant di televisi banyak menggunakan strategi ini. 

E.6.5 Storyline 

 Iklan yang menggunakan teknik ini dibuat dalam bentuk 

cerita-cerita yang pendek untuk menggambarkan merk yang 

diiklankan. 

E.6.6 Direct Product Comparison 

 Teknik ini langsung membandingkan merek suatu produk 

dengan merek pesaingnya. Di Indonesia, teknik ini tidak bisa 

dibandingkan langsung antara dua merek yang sedang 

bertarung di pasaran. Biasanya, pemasar menyiasatinya 

dengan membuat perbandingan tidak langsung, seperti 

dengan menutup merek dari pesaing yang akan dibandingkan. 

E.6.7 Humor 

 Banyak iklan yang menggunakan teknik humor, karena 

biasanya lebih diingat oleh konsumen. 

E.6.8 Story of Life 

 Iklan dengan teknik ini menggambarkan penggalan 

kehidupan sehari-hari yang dimulai dengan adanya masalah, 

dan diakhiri dengan happy ending. Iklan-iklan jamu 

kesehatan banyak menggunakan teknik ini. 

E.6.9 Customer Interview 

 Iklan dengan teknik ini berisi wawancara langsung dengan 

konsumen yang telah mengkonsumsi produk yang 
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diiklankan. Biasanya konsumen akan menceritakan 

pengalaman dan pendapatnya tentang produk tersebut, 

contohnya: iklan permen Frozz. 

E.6.10 Vignettes dan Situation 

 Dalam iklan dengan teknik ini digunakan seseorang yang 

sedang menikmati suatu produk diiringi dengan iringan 

musik. 

E.6.11 Animation 

 Iklan yang menggunakan teknik animasi biasanya ditujukan 

kepada konsumen anak-anak, misalnya: iklan makanan 

ringan. 

E.6.12 Stop Motion 

 Jika teknik storyline berisi sebuah cerita pendek, maka stop 

motion berisi rangkaian cerita bersambung. 

E.6.13 Rotoscope 

 Teknik ini menggabungkan animasi dengan gambar nyata. 

E.6.14 Combination 

 Merupakan gabungan dari teknik-teknik di atas 

 

E.7 Pengertian Nasionalisme 

Menurut Kohn dalam Badri Yatim menyatakan Nasionalisme 

merupakan suatu paham yang memberikan ilham kepada sebagian 

terbesar penduduk dan yang mewajibkan dirinya untuk mengilhami 

segenap anggota-anggotanya. Nasionalisme adalah cita-cita dan satu-
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satunya bentuk sah dari orgaisasi politik dan bangsa adalah sumber dari 

semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan rakyat. Nasionalisme 

adalah faham yang menunjukkan bahwa kesetiaan dari setiap individu 

atau warga negara ditujukan kepada kepribadian bangsanya (Boehm 

dalam Sukarno 1991:92). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, 

kesetiaan tertinggi bangsa Amerika ditujukan kepada kepribadian bangsa 

Amerika, baik kepribadian politik, sosial, ekonomi maupun budaya. 

Begitu juga bangsa inggris menunjukkan kesetiaan tertinggi terhadap 

kepribadian bangsa Inggris dalam politik, sosial dan budaya. Itu 

sebabnya warga negara Inggris beserta kaum intelektual Inggris tidak 

mau mengubah bentuk pemerintah menjadi republik, karena bentuk 

pemerintah monarki merupakan ciri khas atau menunjukkan jati diri 

bangsa Inggris yang telah beberapa tahun silam yang menggunakan 

bentuk pemerintahan monarki (Sukarno 1991:92). 

Nasionalisme di Asia diberi nama Nasionalisme Asia dan di 

Indonesia disebut Nasionalisme Indonesia. Menurut Hertz (Nationality In 

History and Politics, 1951) didalam nasionalisme setidaknya ada dua 

unsur yang penting yaitu persatuan dan kemerdekaan. Tanpa 

kemerdekaan sangat sukar membina persatuan dan sebaliknya tanpa 

persatuan sangat sulit mencapai kemerdekaan. Khusus terhadap corak 

anti penjajah yang dibenci bukan orang atau bangsa asing tetapi 

fahamisme yang mereka laksanakan (imperialisme). Pengaruh agama 

yang dianut oleh bangsa Indonesia juga memberikan watak terhadap 

nasionalismenya. Penghargaan atas manusia dalam kedudukan sama 
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derajat, sesuai dengan ajaran-ajaran agama, begitu juga corak 

nasionalisme Indonesia yang menjunjung tinggi martabat manusia 

tersebut (Dekker, 1997:12-14). Bangsa-bangsa adalah buah dari hasil 

tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tak 

pernah membeku. Bangsa-bangsa merupakan golongan-golongan yang 

beraneka ragam dan tidak terumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa-

bangsa itu memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membuat 

mereka berbeda dari bangsa-bangsa lainnya, misal persamaan turunan, 

bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat dan tradisi atau persamaan 

agama. Tetapi tidak ada satupun diantara fakrot-faktor ini bersifat hakiki 

untuk menentukan ada tidaknya untuk merumuskan bangsa itu. Meskipun 

faktor-faktor obyektif penting, namun unsur yang terpenting adalah 

kemauan bersama yang hidup nyata (Badri 1987). 

Nasionalisme dapat membuat seorang individu lebih kuat dari 

ideologi manapun. Semua ideologi dapat mempengaruhi individu secara 

emosional, dan setiap ideologi mempunyai simbol-simbol tertentu yang 

menghasilkan suatu reaksi dalam diri orang yang meyakininya. Namun 

nasionalisme lebih kuat dari semua karena simbol-simbolnya terkadang 

menghasilkan reaksi bahkan dalam diri seorang yang tidak percaya. 

Nasionalisme mempengaruhi individu secara mendalam dan hanya 

membutuhkan kekuatan yang sedikit dibanding ideologi lainnya (Sargert, 

1986:24). Mengenai definisi nasionalisme, banyak rumusan yang dapat 

dikemukakan dalam buku Badri Yatim, diantaranya: 
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E.7.1 Encyclopedia Britannica 

 Nasionalisme merupakan keadaan jiwa, dimana individu 

merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan dalam 

keduniaan (sekuler) tertinggi kepada negara kebangsaan. 

E.7.2 Huszer Nasionalisme 

 Nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai 

rasa cinta secara alami kepada tanah airnya. 

E.7.3 International Encyclopedia of the social sciences 

 Nasionalisme adalah suatu ikatan politik yang mengikat 

kesatuan masyarakat modern dan memberi pengabsahan 

terhadap klaim (tuntutan) kekuasaan. 

E.7.4 L. Stoddard 

 Nasionalisme adalah keadaan suatu jiwa dan suatu 

kepercayaan, dianut oleh sejumlah besar manusia atau 

perseorangan sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. 

Nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan sebagai 

suatu bangsa. 

E.7.5 Hans Kohn 

 Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan 

adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi 
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politik, bahwa bangsa adalah sumber dari semua tenaga 

kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi 

E.8 Sejarah Nasionalisme 

 Nasionalisme bukanlah sesuatu yang kaku, baku dan statis. Setiap 

zaman memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda sehingga 

membutuhkan wujud nasionlisme yang dinamis. Sebagai konsep sosial, 

nasionalisme muncul, berkembang dan mengalami evolusi makna 

melalui media bahasa. Dalam studi semantik Guido Zerbatto dalam buku 

Badri Yatim, kata Nation berasal dari kata natio secara peyoratif dipakai 

untuk mengolok-olok orang asing. Beberapa ratus tahun kemudian pada 

abad pertengahan, kata nation digunakan sebagai nama kelompok pelajar 

asing di Universitas-universitas. 

 Sejarah munculnya konsep bangsa negara di Eropa sekitar abad ke-

18 yang merupakan bagian dari gelombang revolusi kerakyatan dalam 

meruntuhkan hegemoni kelas aristokrat. Ini memberi indikasi asal muasal 

nasionalisme sebagai anak modernitas yang lahir dari rahim pencerahan. 

Suatu revolusi berpikir yang membawa semangat Nasionalisme. 

Perkembangan nasionalisme berada di titik persinggungan antara 

politik, teknologi dan transformasi sosial. Nasionalisme tidak hanya 

dilihat sebagai sebuah proses dari atas kebawah dimana kelas dominan 

memiliki peranan lebih penting dalam pembentukan nasionalisme 

daripada kelas yang terdominasi. Pemahaman komprehensif tentang 

nasionalisme sebagai bentuk modernitas hanya dapat dilakukan dengan 

melihat pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan, 
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kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi 

tersebut meresap dan berakar secara kuat. Pada level ini elemen-elemen 

sosial seperti bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu dan 

solidaritas sosial menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme 

(www.wikipidea.com diakses pada 28 Agustus 2008). 

E.9 Karakteristik Nasionalisme 

 Karakteristik Nasionalisme yang melambangkan kekuatan suatu 

Negara dan aspirasi yang berkelanjutan, kemakmuran, pemeliharaan rasa 

hormat dan penghargaan untuk hukum. Nasionalisme tidak berdasar pada 

beberapa bentuk atau komposisi pada pemerintah tetapi seluruh badan 

negara, hal ini diletakkan pada berbagai cerita oleh rakyat atau hal yang 

lazim, kebudayaan atau lokasi geografi tetapi rakyat berkumpul bersama 

dibawah satu gelar rakyat dengan konstitusi yang sama. 

a. Mambanggakan pribadi bangsa dan sejarah kepahlawanan pada 

suatu negara. 

b. Pembelaan dari kaum patriot dalam melawan pihak asing. 

c. Kebangkitan pada tradisi masa lalu sebagai mengagungkan tradisi 

lama karena nasionalisme memiliki hubungan kepercayaan 

dengan kebiasaan kuno. 

d. Suatu negara cenderung mengubah fakta sejarah untuk kemuliaan 

dan kehebatan negaranya 

 

 

 

http://www.wikipidea.com/
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E.10 Jenis-Jenis Nasionalisme 

 Synder membedakan empat jenis nasionalisme, yaitu: 

E.10.1 Nasionalisme revolusioner  

  Negeri dikatakan memiliki nasionalisme revolusioner, 

ketika elite politik sangat berkeinginan untuk melakukan 

demokratisasi, tapi lembaga perwakilan yang ada jauh dari 

memadai untuk mengimbanginya. 

E.10.2 Nasionalis Kontrarevolusioner 

  Negeri yang bernasionalisme kontraevolusioner, para elite 

politiknya menggangap diri selalu benar dan untuk itu lewat 

lembaga perwakilan yang ada, mereka menyerang pihak yang 

mereka anggap sebagai musuh atau melawan kepentingan mereka. 

E.10.3 Nasionalisme Sipil 

  Suatu negara dikatakan memiliki nasionalisme sipil ketika 

ia memiliki lembaga perwakilan yang kuat dan para elite politiknya 

memiliki kelenturan dalam berdemokrasi. 

E.10.4 Nasionalisme SARA 

  SARA disini merujuk pada akronim zaman Orde Baru, 

yakni suku,agama, ras dan antar golongannya, yang sering kali 

ditabukan untuk dibicarakan dalam negeri yang sangat plural ini. 

Dikatakan nasionalisme SARA jika para elite politik negara 

tersebut tidak menganut paham demokrasi dan mengekspresikan 
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kepentingannya hanya untuk membela satu kelompok tertentu 

lewat lembaga perwakilan yang ada. 

  Synder memilih empat jenis nasionalisme tersebut dan ia 

membedakannya dari interaksi kuat atau lemahnya lembaga 

perwakilan politik dan lentur atau tidak lenturnya kepentingan elite 

politik terhadap demokrasi (www.kompas.com diakses pada 28 

Agustus 2009). 

  Di Indonesia saat ini lebih mengarah pada nasionalisme 

kontraevolusioner yang transparan dapat dilihat oleh kaum awam, 

karena elite politik kita selalu saja merasa dirinya benar dan apabila 

melihat sesuatu tidak sesuai dengan kepentingannya mereka tidak 

akan sungkan melawan musuhnya. Nasionalisme yang digunakan 

oleh penguasa adalah jenis nasionalisme artikuaris, yaitu 

nasionalisme yang selalu mengaitkan dengan sejarah kejayaan 

masa lalu tanpa melihat keterkaitan dengan masa sekarang terlebih 

masa depan. Nasionalisme yang selalu mengagung-agungkan 

sejarah dan kebudayaan bangsa, namum pelaksanaannya pada 

keadaan aktual justru nol atau sebaliknya, menginjak-injak budaya 

dan sejarah bangsa serta memanfaatkannya untuk kepentingan 

kekuasaan. Maka, jual beli ideologi dan penghianatan atas 

kepercayaan rakyat tidak terhindarkan. 

  Hubungan antara nila-nilai antik yang dimuliakan itu dan 

tingkah laku sosial politik kian serba tidak jelas, seringkali sambil 

membanggakan kebudayaan bangsa, dengan mudahnya mencabut 

http://www.kompas.com/
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nyawa orang. Atau sambil menyerukan toleransi, tanpa malu-malu 

menculik orang-orang yang berbeda pendapat 

(www.parasindonesia.com diakses pada 28 Agustus 2009). 

 

F. Metode Penelitian 

F.1 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan dasar penelitian kerangka analisis isi. Analisis isi adalah 

menurut Berelson dan Kerlinger, merupakan suatu metode untuk 

mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, obyektif, 

dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer dan 

Dominick,2000 : 135). Sedangkan menurut Budd (1967), analisis isi 

adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah 

pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku 

komunikasi yang terbuka dari komunikator yang di pilih. Dengan begitu 

peneliti dapat menginterpretasikan permasalahan berdasarkan teori yang 

di pakai dan tujuan utama peneliti ini adalah mendeskripsikan apa saja 

pesan-pesan yang terdapat rasa nasioanlisme dalam iklan "Karya 

Indonesia adalah Kita" 

F.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah iklan layanan masyarakat yang 

berjudul "Karya Indonesia adalah Kita" karya "Kaya Indonesia" iklan ini 

adalah iklan layanan masyarakat yang berdurasi 1 menit, iklan adalah 

hasil ide dari public figure indonesia untuk membangkitkan rasa 

http://www.parasindonesia.com/
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nasioanlisme anak muda indonesia agar lebih mengharagai karya 

indonesia ataupun budaya indonesia itu sendiri. 

F.3 Unit Analisis 

Unit Analisis adalah sesuatu yang dapat diukur, merupakan elemen 

yang terekecil dan terpenting dari analisis isi. Dalam unit analisis ini 

peneliti menggunakan unit analisis sesi dialog, gerakan, dan adegan agar 

mempermudah pengelompokkan kategori. Dan ada  shoot yang di teliti 

dalam iklan layanan masyarakat "Karya Indonesia adalah Kita" ini. 

F.4 Satuan Ukur 

 Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan tiap 

shoot atau indikator mengenai pesan rasa nasionalisme untuk mengetahui 

adanya pesan nasioalisme pada iklan ini. 

 Dari hasil analisis terhadap kategorisasi tersebut, dapat dihitung 

jumlah kemunculan pesan-pesan nasionalisme dalam tiap shoot yang ada 

dalam iklan “Karya Indonesia adalah Kita”. Kemudian, setiap satu 

kesepakatan antar koder diberi nilai 1, dan untuk tidak kesepakatan antar 

koder diberi nilai 0. 

F.5 Struktur Kategorisasi 

 Dalam membuat kategorisasi nasionalisme ini peneliti membuat 

struktur kategorisasi milik Deutsman dimana kategori ini sesuai dengan 

maksud dan tujuan dari penelitian ini (flornoy, 1989: 29). Kategori 

nasionalisme sebagai berikut: 
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F.5.1 Cinta tanah air 

  Adalah rasa, emosi, keinginan, harapan terhadap tanah 

airnya yang merupakan hasil dari sejarah perjuangan bangsa 

indonesia. Indikatornya adalah : 

a. Membanggakan pribadi bangsa pada suatu negara. 

b. Mengenang sejarah kepahlawanan pada pendiri bangsa. 

F.5.2 Cinta produk dalam negeri 

  Upaya untuk menggukanan dan selalu menghargai hasil 

produksi dalam negeri daripada produk luar negeri. Indikatornya 

adalah : 

a. Senang menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk 

dalam negeri. 

F.5.3 Kepribadian 

  Totalitas nilai-nilai yang membentuk pola kelakuan serta 

gaya hidup bangsa. Indikatornya adalah: 

a. Membanggakan kepribadian bangsa yang ramah dan santun 

sebagai bangsa Indonesia. 

b. Menjaga toleransi terhadap umat beragama dan menjunjung 

tinggi sopan santun sebagai bangsa Indonesia yang ramah. 

c. Mengagungkan tradisi masa lalu sebagai jati diri bangsa. 
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F.5.4 Kebudayaan 

  Warisan masa lalu bangsa yang menjadi budaya dasarnya, 

yang merupakan jati diri asli bangsa untuk mampu bertahan terhadap 

pengaruh budaya luar, dengan menyaring dan mengelola untuk 

memajukan bangsanya sendiri. Indikatornya adalah : 

a. Mencintai kebudayaan dalam negeri dan melestarikan serta 

menjaga kebudayaan bangsa. 

F.5.5 Kebangsaan  

 Ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Indikatornya adalah: 

a. Cita-cita yang sama 

b. Ideologi yang sama untuk persatuan bangsa 

 

F.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan periset/peneliti untuk mengumpulkan data (Rachmat 

Kriyantono,2009 :93). Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang 

dilakukan ada dua yaitu (Hamidi,2010 :140): 

a) Data Primer  

  Melalui dokumentasi dengan cara memutar Iklan Karya 

Indonesia adalah Kita di Komputer. Setelah itu dilakukan 

pengkategorian terhadap obyek yang diteliti, kemudian dibagi 

menjadi unit analisis terkecil dan hasilnya di masukan dalam 

lembar koding (cooding sheet) yang dibuat berdasarkan kategori 
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yang ditetapkan dalam tahap pembuatan alat ukur. Kemudian data-

data tersebut dianalisa sesuai dengan teknik analisis dan tujuan 

penelitian. 

   Untuk langkah pertama, peneliti memilih 2 orang secara 

terpisah untuk melakukan pengkodingan data sambil menonton 

film, sehingga dapat menghitung frekuensi kemunculan data yang 

diinginkan. Untuk dapat menandai atau menghitung frekuensi 

kemunculan, peneliti mempersiapkan lembar koding sebagai 

berikut. 

Tabel 1.1 

Lembar Koding (coding sheet) 

  

Kategorisasi 

 

Unit 

Analisis 

 

Cinta 

Tanah 

Air 

 

Cinta 

Produk 

dalam 

Negeri 

Keprib

adia 

 

Kebuday

aan 

 

Kebang

saan 

 

Shot      

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti dan 2 peneliti lain yang 

dilakukan secara terpisah 

 

Tabel diatas diisi dengan tanda 

 = menyatakan ada penggambaran unsur nasionalisme 

 = menyatakan tidak ada penggambaran unsur nasionalisme 

Langkah selanjutnya peneliti pengkoderan kedua yaitu 

pengkodingan gabungan antara peneliti, orang pertama (K1), dan 

orang ke dua (K2), dengan tabel sebagai berikut 
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Tabel 1.2 

Pengkoderan antara (peneiliti, koder 1, dan koder 2) pada 

iklan layanan masyarakat “Karya Indonesia adalah Kita”. 

 

Unit 

Analisi

s 

Kategori Unsur Nasionalisme 

Cinta 

Tanah 

Air 

Cinta 

Produk 

dalam 

Negeri 

Kepriba

dian 

 

Kebuday

aan 

 

Kebangs

aan 

 

Shot P K

1 

K

2 

P K

1 

K

2 

P K

1 

K

2 

P K

1 

K

2 

P K

1 

K

2 

1                

2                

Dst                

Total 

kesepa

katan 

               

 

  Terakhir menganalisis gambar atau dialog secara deskriptif 

yang mengandung pesan unsur nasionalisme. 

b) Data Sekunder  

  Merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku, 

jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta internet. Dari data-data yang 

telah diperoleh selanjutnya dimasukkan ke dalam coding sheet 

(lembar pengkodean) yang berdasarkan kategorisasi yang telah 

ditetapkan seperti contoh diatas. 

F.7 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukan sejauh mana 

seluruh alat pengukur ( kategorisasi) dapat di percaya atau di andalkan 

apabila di pakai lebih dari satu kali pengukuran . Uji reliabilitas 

dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi dahulu ke dalam lembar 

koding sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Kemudian, peneliti 
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menggunakan koder untuk membantu uji reliabilitas terhadap 

kategorisasi dengan cara yang sama yang di lakukan oleh peneliti. Dari 

hasil reliabilitas ini akan di ketahui beberapa yang disetujui yang didapat 

oleh peneliti dan koder. Hasil pengkodean dari peneliti dan koder akan 

dihitung dengan rumus Holsty (1969) sebagai berikut: 

 

Coeficient Reability = 

 

Keterangan : 

CR   : Coeficient Reliability 

M   : Jumlah pernyataan yang di setujui peneliti dan  

    pengkoding 

N1, N2 : Jumlah pernyataan yang di beri kode oleh peneliti      

    dan pengkoding 

 Dari hasil Coeficient Realibility, Observed Agreement(persetujuan 

yang di peroleh dari penelitian), kemudian untuk memperkuat hasil uji 

realibilitas, tentunya dengan persetujuan para koder, hasil yang di peroleh 

dari rumus di atas kemudian dihitung kembali dengan menggunakan 

rumus Scoot ( 1955 ) ( Roger D. Wimmerand Josept R. Dominic, op.cit.) 

sebagai berikut : 

 

Pi   =  

 

Keterangan Pi  = Nilai Keterandalan 

    2M 

N1 + N2 

 

% persetujuan yang diamati – % persetujuan yang diharapkan 

 

1 – % persetujuan yang diharapkan 
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Observed agreement = Persentase persetujuan yang ditemukan dari 

 pernyataan yang disetujui antar pengkode ( 

 Nilai CR ) 

Expected agreement =  Persentase persetujuan yang di harapkan 

 apabila tingkat kesepakatan 0,75 atau lebih, 

 maka data yang diperoleh dinyatakan 

 reliable. 

 


