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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Massa

Stanley J. Baran dalam bukunya Pengantar Komunikasi Massa

mengatakan bahwa komunikasi adalah transmisi pesan dari suatu sumber kepada 

penerima. Yaitu proses penyampaian suatu informasi dari pihak pengirim kepada 

pihak penerima. Harold D. Lasswell(dalam Baran: 2012) mengatakan bahwa cara 

paling nyaman untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab 

pertanyaan: Siapa berkata apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa? 

Komunikasi digunakan dalam hal tersederhana misalnya pada proses interaksi 

antar manusia. Komunikasi sebagai suatu proses interaksi adalah suatu proses 

sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian (Winarni: 2003).  

Komunikasi massa adalah salah satu bagian dari komunikasi. Sementara 

media sendiri bisa menjadi komunikator bagi khalayak-khalayak tertentu. 

Nurudin(2007: 2) mengatakan bahwa 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 bisa 

menggunakan komunikasi secara langsung antara komunikator kepada komunikan 

ataupun menggunakan saluran perantara seperti media sosial atau media 

elektronik. Komunikasi massa sendiri merupakan juga proses penciptaan makna 

bersama antara media massa dan khalayak (Baran: 2012).  

Pengertian komunikasi massa sendiri dapat ditinjau dari komponen-

komponen komunikasi dan bagaimana varibel ini memliki dampak dan bekerja 
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dalam komunikasi massa. Winarni(2003) menyebutkan 5 komponen yang 

dimaksud yaitu : 

1. Sumber. Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang 

bersedia dan mampu mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan 

mengirimkan pesan. 

2. Khalayak. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan 

anonim. 

3. Pesan. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang memiliki pesan 

yang bersifat umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan 

komunikasi massa dari media massa. 

4. Proses. Ada dua proses dalam komunikasi massa yaitu :  

Komunikasi massa merupakan proses satu arah (proses mengalirnya 

pesan). Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima dan tidak secara 

langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda. 

Komunikasi massa merupakan proses dua arah (proses seleksi). Media 

menyeleksi khalayaknya, sedangkan khalayakpun menyeleksi dari semua 

media yang ada, pesan manakah yang akan mereka ikuti. 

5. Konteks. Komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. 

Media mempengaruhi konteks sosial dalam masyarakat, dan begitupun 

sebaliknya konteks sosial yang ada dalam masyarakat ikut pula 

mempengaruhi media massa. 

Media massa menjadi penunjang utama adanya komunikasi massa ini, 

sebab media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan 
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pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen 

(Nurudin:2007,9). Dengan kemampuan media yang terus meningkat, media massa 

mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dengan baik. 

B. Kebudayaan 

Kebudayaan berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam suatu 

peradaban, baik fisik maupun non fisik. Selo Soemardjan dan Soelaeman 

Soemardi(dalam Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi, 2006: 28) 

mengatakan bahwa “kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta 

masyarakat”. Soelaeman(2001: 20) mengatakan bahwa kebudayaan terdiri atas 

berbagai pola, bertingkah laku mantap, pikiran, perasaan dan reaksi yang 

diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun 

pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk di 

dalamnya perwujudan benda-benda materi; pusat esensi kebudayaan terdiri atas 

tradisi cita-cita atau paham, dan terutama keterikatan terhadap nilai-nilai. 

Kebudayaan merupakan penjelmaan manusia dalam menghadapi dimensi 

waktu, peluang, kesinambungan dan perubahan yakni sejarah(Sujatmoko dalam 

Sujarwa, 2013: 31). Kebudayaan merupakan salah satu bentuk respon manusia 

untuk beradaptasi dengan kehidupan pada suatu zaman. Gagasan-gagasan, tingkah 

laku atau tindakan manusia itu ditata, dikendalikan dan dimantapkan pola-polanya 

oleh berbagai sistem nilai dan norma yang seolah-olah berada di 

atasnya(Koentjaraningrat, 2009 :180). 

Nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep yang hidup di dalam alam 

pikiran sebagian besar dari masyarakat mengenai apa yang mereka anggap 

bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga berfungsi sebagai pedoman 
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yang dapat memberikan arah dan orientasi terhadap kehidupan masyarakat. 

Tingkah laku yang dianggap tidak lagi cocok, melanggar norma dan adat istiadat 

dengan tingkah-laku umum dianggap sebagai masalah sosial, maka dalam 

perkembangan sering menimbulkan budaya baru(Sujarwa, 2013: 43). 

C. Representasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online(kbbi.web.id), representasi 

memiliki arti perbuatan mewakili, keadaan mewakili, apa yang mewakili, 

perwakilan. Representasi adalah sesuatu yang mewakilkan sesuatu, semisal 

seorang duta besar adalah representasi negara untuk menjalin kerja sama dan 

persahabatan dengan negara lain yang dengan kata lain duta besar ini adalah 

perwakilan dari negara yang kurang lebih harus bisa mewakilkan negaranya 

secara menyeluruh.  

Menurut Stuart Hall(dalam Gita Aprianta, 2011: 16), ada dua proses 

representasi. Awalnya adalah proses representasi mental, yaitu konsep tentang 

sesuatu yang ada di dalam alam ide(peta konseptual), proses ini masih dalam 

bentuk sesuatu yang abstrak. Proses selanjutnya adalah bahasa, yang berperan 

lebih banyak dalam proses pembentukan makna. Peta konseptual tentang sesuatu 

yang ada di dalam alam ide kita, diterjemahkan dengan bahasa yang biasa 

digunakan, agar konsep dan ide tentang sesuatu dapat dihubungkan dengan tanda 

dari simbol-simbol tertentu. Proses perepresentasian berlangsung dalam setiap 

individu yang kemudian terus berkelanjutan hingga masuk kedalam kehidupan 

sosial dan kebudayaan.  
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Menurut Stuart Hall(dalam Gita Aprianta, 2011: 16-17), ada tiga 

pendekatan representasi : 

1. Pendekatan Reflektif, bahwa makna diproduksi oleh manusia melalui 

ide, media objek dan pengalaman-pengalaman di dalam masyarakat 

secara nyata.  

2. Pendekatan Intensional, bahwa penutur bahasa baik lisan maupun 

tulisan yang memberikan makna unik pada setiap hasil karyanya. 

Bahasa adalah media yang digunakan oleh penutur dalam 

mengkomunikasikan makna dalam setiap hal-hal yang berlaku khusus 

yang disebut unik.  

3. Pendekatan Konstruksionis, bahwa pembicara dan penulis, memilih 

dan menetapkan makna dalam pesan atau karya (benda-benda) yang 

dibuatnya. Tetapi, bukan dunia material (benda-benda) hasil karya seni 

dan sebagainya yang meninggalkan makna tetapi manusialah yang 

meletakkan makna. 

D. Iklan Sebagai Media Pemasaran 

Iklan adalah salah satu bagian dari strategi pemasaran yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan target pasar terhadap sesuatu hal yang 

ditawarkan oleh pihak pengiklan. Melalui iklan, orang dapat mempelajari sejarah 

peradaban manusia pada suatu masa(Kasali, 1992: 3). Iklan adalah bagian dari 

promosi. Di samping iklan masih ada banyak bentuk promosi lainnya yang 

memiliki peranan yang sama pentingnya dalam strategi pemasaran. Maka dari itu, 

iklan, oleh Kasali (1992: 9-10) disebut sebagai bagian dari bauran promosi. Iklan 

yang baik memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar menyampaikan 
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pengetahuan tentang produk, yaitu iklan mampu mempengaruhi atau setidaknya 

menimbulkan rasa penasaran dalam benak target pasar. Iklan menyampaikan 

pesan dengan maksud mempersuasi khalayak sasaran tertentu untuk menerima 

produk, jasa atau gagasan dengan menngeluarkan biaya untuk ruang, waktu dalam 

bentuk tertentu (Kasali, 1992:9). 

Jefkins (1997:5) berpendapat bahwa periklanan merupakan pesan-pesan 

penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang 

paling potensial atas produk atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-

murahnya. 

Pemilihan media primer dan sekunder dalam beriklan memiliki pengaruh 

terhadap efektifitas promosi. Pemilihan media primer dan sekunder juga 

bergantung pada apa yang akan diiklankan. Bauran media primer dan sekunder ini 

merupakan kombinasi sesedikit mungkin media untuk meraih dampak/pengaruh 

iklan dan respon para konsumen yang sebesar-besarnya(Jefkins, 1997: 86-87) 

E.  Tinjauan Umum Semiotika 

1. Konsep Semiotika 

Semiotika adalah ilmu tanda. Berasal dari bahasa Yunani semion yang 

berarti tanda. Dikutip dari Sobur(2013: 13), istilah semiotika yang dimunculkan 

oleh Charles Sanders Pierce merujuk kepada doktrin formal tentang tanda-tanda. 

Sobur sendiri melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang menjadi dasar dari 

semiotika adalah konsep tentang tanda. Tanda-tanda(signs) adalah basis dari 

seluruh komunikasi, kata Littlejohn(dalam Sobur, 2013:15). Jadi tanda-tanda yang 

digunakan dalam seluruh proses komunikasi dapat dijabarkan lebih lanjut dengan 

menggunakan semiotika.  
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Semiotika adalah studi tentang tanda dan segala yang berhubungan 

dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, 

pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang 

menggunakannya(Sudjiman dan Van Zoest, 1991:5). Tanda-tanda terdapat di 

mana saja, lampu merah, lambang pria dan wanita di pintu toilet, apapun dan di 

manapun bisa menjadi tanda. Segala sesuatu dapat menjadi tanda(Sudjiman dan 

Van Zoest, 1991: vii). 

2. Konsep Semiotika Roland Barthes 

Roland Barthes adalah seorang pemikir struktualis yang mempraktikkan 

model linguistik dan semiologi Ferdinand de Saussure. Ia lahir pada tahun 1915 

dari keluarga kelas menengah Protestan di Cherbourg dan dibesarkan di Bayonne, 

kota kecil dekat pantai Atlantik di sebelah barat daya Prancis. Pada tahun 1943-

1947, Barthes menderita TBC hingga ia harus beristirahat. Selama masa itu, ia 

banyak membaca dan akhirnya menerbitkan artikel pertamanya tentang Andre 

Gide. 

Seorang Saussurean biasanya tertarik pada cara kompleks pembentukkan 

kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan makna, tetapi kurang tertarik 

pada pertanyaan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang 

berbeda pada orang yang berbeda situasinya. Lalu Roland Barthes meneruskan 

pemikiran tersebut yang dikenal dengan istilah “order of signification”.  

 Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, 

dalam hal mana objek-objek itu hendak dikomunikasikan, tetapi juga 

mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Salah satu wilayah penting yang 4 

dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran pembaca. Konotasi 
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adalah sifat asli tanda yang membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat 

berfungsi.  

Menurut Barthes, ekspresi dapat berkembang dan membentuk tanda baru, 

sehingga ada lebih dari satu dengan isi yang sama. Pengembangan ini disebut 

sebagai gejala meta bahasa dan membentuk apa yang disebut kesinoniman. Setiap 

tanda selalu memperoleh pemaknaan awal yang dikenal dengan istilah denotasi 

dan oleh Barthes disebut sistem primer. Kemudian pengembangannya disebut 

sistem sekunder. Sistem sekunder ke arah ekspresi disebut metabahasa. Sistem 

sekunder ke arah isi disebut konotasi yaitu pengembangan isi sebuah ekspresi. 

Barthes menggunakan konsep connotation-nya Hjemslev untuk menyingkap 

makna-makna yang tersembunyi (Dahana,2001:23 dalam Sobur, 2013:264). 

Konsep ini menetapkan dua cara pemunculan makna yang bersifat promotif, yakni 

denotatif dan konotatif 

3. Denotasi, Konotasi dan Mitos Semiotika Roland Barthes 

1. Denotasi 

Denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkat pertama pada sebuah 

kata yang secara bebas memegang peranan penting di dalam ujaran. Makna 

denotasi bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda, 

dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda (Berger, 

2000b:55 dalam Alex Sobur, 2013:263). 

2. Konotasi 

Konotasi adalah sebagai aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang 

didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada 

pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca). Dalam konsep Barthes, tanda 
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konotatif tidak sekadar memiliki makna tambahan, namun juga mengandung 

kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaanya.(Sobur, 2013: 69). 

Makna konotatif bersifat subjektif, dalam pengertian bahwa ada pergeseran dari 

makna umum(denotatif) (Sobur, 2013:264). 

3. Mitos 

Mitos dalam pemahaman Barthes adalah pengkodean makna dan nilai-nilai 

sosial(yang sebetulnya arbiter atau konotatif) sebagai sesuatu yang dianggap 

alamiah. Mitos adalah yang berhubungan dengan kepercayaan primitive tentang 

kehidupan alam gaib, yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak 

berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan dunia atau alam di 

sekitarnya. Di dalam mitos pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa 

penanda(Sobur, 2013:71). 

F. Teknik Pengambilan Gambar 

Untuk memperjelas makna visualisasi gambar dalam iklan Wonderful Indonesia 

Versi ‘The Limitless Wonderful Words to Portray Indonesia’, ada beberapa 

elemen penting yang perlu diketahui dalam pengambilan gambar yaitu 

pengambilan gambar yang dapat menandakan sesuatu. Dalam Ghufranaka 

Aldrien(2013), sudut pengambilan gambar terhadap suatu objek dapat dilakukan 

dengan lima cara: 

1. Bird Eye View 

Pengambilan gambar dilakukan dari atas ketinggian tertentu sehingga 

memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas dengan benda-benda lain yang 

tampak di bawah sedemikian kecil. Pengambilan gambar biasanya menggunakan 

helicopter maupun dari gedung-gedung  tinggi. 
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2. High Angle 

Sudut pengambilan gambar tepat di atas objek, pengambilan gambar seperti ini 

memiliki arti dramatis yaitu kecil atau kerdil. 

3. Low Angle 

Pengambilan gambar diambil dari bawah objek, sudut pengambilan gambar ini 

merupakan kebalikan dari high angle. Kesan yang ditimbulkan dari sudut pandang 

ini yaitu keagungan atau kejayaan. 

4. Eye Level 

Pengambilan gambar sejajar dengan mataobyek, tidak ada kesan dramatic tertentu 

yang didapat, yang ada hanya memperlihatkan pandangan mata seseorang yang 

berdiri. 

5. Frog Eye 

Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas/dasar 

kedudukan obyek atau lebi hrendah. Hasilnya akan tampak seolah-olah mata 

penonton mewakili mata katak. 

Ukuran gambar biasanya dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar, tingkat 

emosi, situasi dan kondisi objek. Terdapat bermacam-macam teknik pengambilan 

gambarantara lain: 

1. Extreme Close Up(ECU/XCU 

Pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti hidung pemain atau 

bibir atau ujung tumit dari sepatu. 

2. Big Close Up (BCU) 

Pengambilan gambar dari sebatas kepala hingga dagu. 
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3. Close Up(CU) 

Gambar diambil dari jarak dekat, hanya sebagian dari objek yang terlihat 

seperti hanya mukanya saja(sebatas hanya dari ujung kepala hingga leher) 

atau sepasang kaki yang bersepatu baru. 

4. Medium Close Up(MCU) 

Gambar yang diambil sebatas dari ujung kepala hingga dada. 

5. Medium Shot(MS) 

Pengambilan dari jarak sedang, jika objeknya orang maka yang terlihat 

hanya separuh badannya saja(dari perut/pinggang ke atas). 

6. Knee Shot(KS) 

Pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut. 

7. Full Shot(FS) 

Pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki. 

8. Long Shot(LS) 

Pengambilan secara keseluruhan. Gambar diambil dari jarak jauh,seluruh 

objek terkena hingga latar belakang objek. 

9. Medium Long Shot(MLS) 

Gambar diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika misalnya terdapat 3 

objek maka seluruhnya akan terlihat. Bila objeknya satu orang maka 

tampak dari kepala sampai lutut. 

10. Extreme Long Shot(ELS/XLS) 

Gambar diambil dari jarak sangat jauh, yang ditonjolkan bukan objek lagi 

tetapi latarbelakangnya. Dengan demikian dapat diketahui posisi objek 

tersebut terhadap lingkungannya. 
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11. One Shot(1S) 

Pengambilan gambar satu objek. 

12. Two Shot(2S) 

Pengambilan gambar dua objek. 

13. Three Shot(3S) 

Pengambilan gambar tiga objek. 

14. Group Shot(GS) 

Pengambilan gambar sekelompok objek. 

Gerakan kamera akan menghasilkan gambar yang berbeda. Oleh karenanya maka 

dibedakan dengan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Zoom In/Zoom Out 

Kamera bergerak menjauh dan mendekati objek dengan menggunakan 

tombol zooming yang ada di kamera. 

2. Panning(left/right) 

Gerakan kamera menoleh ke kiri dan ke kanan dari atas tripod. 

3. Tilting(up/down) 

Gerakan kamera ke atas dan ke bawah. Tilt Up jika kamera mendongak 

dan Tilt Down jika kamera mengangguk. 

4. Dolly(in/out) 

Kedudukan kamera di tripod dan di atas landasan rodanya. Dolly In jika 

bergerak maju dan Dolly Out jika bergerak mundur. 

5. Follow 

Gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. 
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6. Crane Shot 

Gerakan kamera yang dipasang di atas roda crane. 

7. Fading 

Pergantian gambar secara perlahan. Fade in jika gambar muncul dan Fade 

Out jika gambar menghilang. Cross Fade jika gambar 1 dan 2 saling 

menggantikan secara bersamaan. 

8. Framing(in/out) 

Gerakan yang dilakukan oleh obyek untuk masuk(in) atau keluar(out) 

framing shot. 

Teknik pengambilan gambar tanpa menggerakkan kamera, jadi cukup objek yang 

bergerak, yaitu: 

1. Objek bergerak sejajar dengan kamera. 

2. Walk In: Objek bergerak mendekati kamera. 

3. Walk Out: Objek bergerak menjauhi kamera. 

G. Gradasi Warna 

Unsur yang turut mempengaruhi pemaknaan dari iklan adalah teknik dan makna 

dari warna. Pembuat iklan biasanya menggunakan warna untuk mempengaruhi 

sisi psikologis penonton. C.S. Jones(2015) menguraikan beberapa warna dan 

penggunaanya dalam memberi efek emosi dalam video: 

1. Merah 

Warna merah bisa menggambarkan reaksi fisik terkuat dari diri kita 

sendiri. Arti warna ini juga bisa disebut mengartikan kehidupan, seperti 

darah dan juga kehangatan (warm). Disebut juga sebagai warna kehebatan 

dalam dunia romansa serta dalam dunia kekuasaan.  
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2. Pink 

Pink atau merah muda merupakan warna campuran antara warna merah 

dan putih. Makna warna ini merepresentasikan prinsip feminim 

(relatif/beda arti di beberapa kebudayaan), memberi benak kita nuansa 

kelemahlembutan, peduli, dan romansa. 

3. Kuning 

Warna kuning mengarah pada warna yang paling bahagia, menyolok dan 

juga menyatu dengan ektroversion (ekstrovert:). Warna ini disebut warna 

matahari yang terlihat alami. Warna ini biasanya digunakan oleh orang 

yang ingin mudah dilihat (mudah diperhatikan) oleh orang lain. 

4. Oranye 

Oranye merupakan warna ketenangan yang berkaitan dengan kehangatan. 

Warna ini menyatu dengan nuansa musim gugur dan juga nuansa matahari 

terbenam (sunset). Warna yang hangat ini punya kulitas tersendiri. Seperti 

alasan kenapa orang sering menggunakan warna kuning dan oranye untuk 

sebuah peringatan.  

5. Coklat 

Warna ini merupakan warna yang bernuansa kotor, karena penggambaran 

psikologi kita semua, rata-rata merefleksikan hal itu. Warna ini terasa 

tanpa semangat atau gairah hidup namun bisa dipercaya. Kebaikan dan 

kejujuran nuansa warna ini mungkin tidak terasa ada. Namun bisa 

dijadikan suatu dasar/pondasi kekokohan akan sesuatu. 
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6. Biru 

Biru adalah warna cool (sejuk, tenang, dingin, kagum, keren dll) yang 

paling akhir. Biru dengan cahaya yang dikurangi (menjadi agak gelap) 

dapat memberikan nuansa ketenangan.  

7. Ungu 

Warna ini tersambung dengan pikiran dan imajinasi seseorang. Disebut 

sebagai warna mewah sehingga memberi pemikiran atau penggambaran 

pada benak kita akan sesuatu yang bersifat kesenangan dan kemewahan 

hidup. 

8. Hijau 

Warna hijau terang bisa fokus secara langsung pada reseptor (sel 

rangsangan) mata kita. Makna warna hijau itu mengarah pada sesuatu yang 

menenangkan, karena sebagai warna mayoritas tumbuhan, dan juga makna 

warna ini bernuansa mata uang.  

Dalam Deddy Mulyana(2007: 429-430), terdapat uraian suasana hati yang 

diasosiasikan dengan warna: 

Suasana Hati Warna 

Menggairahkan, Merangsang 

Aman, Nyaman 

Tertekan, Terganggu, Bingung 

Lembut, Menenangkan 

Melindungi, Mempertahankan 

Sangat sedih, Patah hati, Tidak bahagia 

Kalem, damai, tenteram 

Berwibawa, Agung 

Menyenangkan, Riang, Gembira 

Menantang, Melawan, Memusuhi 

Berkuasa, Kuat, Bagus sekali 

Merah 

Biru 

Oranye 

Biru 

Merah, Coklat, Biru, Ungu, Hitam 

Hitam, Coklat 

Biru, Hijau 

Ungu 

Kuning 

Merah, Oranye, Hitam 

Hitam 

 


