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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Iklan 

Untuk memahami tentang iklan ada banyak pendapat para ahli tentang 

pengertian periklanan, dari beberapa teori adalah Iklan atau advertising menurut 

Ralph S. Alexander dalam Morissan (2010:17) dapat didefinisikan sebagai :  

 

“Setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, 

servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Adapun 

maksud „dibayar‟ pada definisi tersebut menunjukkan fakta bahwa ruang 

atau waktu bagi suatu pesan iklan pada umumnya harus dibeli. Maksud kata 

„nonpersonal‟ berarti suatu iklan melibatkan media massa (Tv, radio, 

majalah, koran) yang dapat mengirimkan pesan kepada sejumlah besar 

kelompok individu pada saat bersamaan”.  

 

Dengan demikian sifat nonpersonal iklan berarti pada umumnya tidak 

tersedia kesempatan umpan balik yang segera dari penerima pesan (kecuali dalam 

hal direct response advertising). 

Menurut Kotler & Armstrong (2008:117), Iklan adalah segala bentuk 

presentasi, promosi, ide yang bersifat non pribadi terkait barang atau jasa dan 

memerlukan biaya yang terukur. 

Sedangkan menurut Morissan (2010:18) iklan adalah satu instrumen 

promosi yang penting, terutama bagi perusahaan yang memproduksi barang atau 

jasanya untuk masyrakat luas. iklan juga adalah hal yang banyak dibicarakan 

orang karena jangkauannya cukup luas. 
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Dari definisi diatas iklan selalu bersifat umum, memiliki jangkauan luas 

sehingga dapat diterima oleh banyak audiens. Selain itu iklan juga harus 

bermuatan informasi yang efektif untuk memperkenalkan produk, karena iklan 

adalah pesan berbayar yang dibiayai oleh produsen atau perusahaan tertentu. 

Namun iklan pun harus memiliki unsur hiburan yang menarik agar melekat 

dibenak konsumen. Akan tetapi dengan sifat nonpersonalnya iklan tidak memiliki 

kesempatan untuk mendapat umpan balik secara langsung. 

 

B. Fungsi Iklan 

Pada pelaksanaannya iklan dapat disebut sebagai perpanjangan tangan 

perusahaan, salah satu alat komunikasi yang dapat menyampaikan pesan 

perusahaan pada konsumen atau bahkan pada perusahaan lainnya, menurut Shimp 

(2003:357-361) informing (memberi Informasi), persuading (membujuk), 

reminding (pengingat), adding value (memberi nilai tambah), bantuan upaya lain 

perusahaan. 

Informing dalam fungsi periklanan membuat konsumen sadar akan merek 

– merek baru, dan memberi edukasi konsumen terkait produk yang diiklankan. 

Adapun persuading membujuk konsumen untuk mau mencoba produk yang 

dijual, terkadang bujukan ini dapat mempengaruhi kebutuhan primer konsumen 

dalam memilih produk yang digunakan. Reminding untuk menjaga produk atau 

perusahaan tetap ada dalam benak konsumen, atau mengingatkan konsumen baru 

yang belum menggunakan produk yang dijual untuk mengubah pilihan produk 

pada barang yang diiklankan. Adding value, periklanan berfungsi memberikan 

inovasi dan penyempurnaan kualitas bahkan dapat mengubah persepsi konsumen. 
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Pada poin bantuan untuk upaya lain perusahaan yang dimaksud bahwa periklanan 

berfungsi untuk menghemat biaya juga survey pemasaran produk sebelum sampai 

pada konsumen. 

Adapun menurut Kotler (1992:267-268) fungsi iklan adalah awareness 

building (membangun kesadaran), comprehension building (menciptakan 

pengertian), efficient remainding (mengingatkan secara efisien), lead generatioan 

(pembuka jalan), legitimation (pengesahan). 

Dapat diuraikan fungsi iklan menurut Kotler bahwa iklan dapat 

membangun kesadaran adalah konsumen tahu soal keberadaan produk dan 

perusahaan. Sedangkan maksud dari menciptakan pengertian adalah iklan dirasa 

efektif bagi perusahaan untuk menampilkan penawaran atau produk baru, melalui 

iklan produsen dapat membri informasi dan konsumen mendapatkan informasi 

yang efektif pula. Pada bagian efficient remainding jika konsumen sudah 

mengetahui tentang produk ataupun perusahaan tapi belum berminat untuk 

menggunakan, iklan berperan sebagai pengingat yang efektif dibanding personal 

selling. Sebagai pembuka jalan dalam hal ini membantu wiraniaga untuk 

menampilkan kupon – kupon atau promo yang menarik bagi konsumen. Iklan 

sebagai pengesahan membantu perusahaan mendapatkan pengakuan atau 

pengesahan dari produk yang dijualnya.  

Dari dua definisi tentang fungsi iklan, bahwa iklan berfungsi sebagai 

media komunikasi perusahaan atau produsen pada konsumen. Konsumen dalam 

konteks ini dibagi menjadi dua konsumen personal (pembeli rumahan), dan 

konsumen perusahaan atau person dari perusahaan (pembeli bisnis). Maka iklan 

harus bisa membuat kedua konsumen ini tertarik, bahkan sampai pada perubahan 
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sikap konsumen pada produk dengan informasi yang ditawarkan oleh perusahaan 

produsen.  

 

C. Jenis – jenis Iklan 

Pembuat iklan atau perusahaan yang beriklan akan merencanakan bentuk 

dan tingkatan iklan. Misalnya, menurut Belch & Belch (2001) dalam Morissan 

(2010:20) iklan level nasional atau lokal dengan target yaitu konsumen secara 

umum, atau iklan untuk level industri atau disebut juga dengan business-to-

bussiness advertising atau professional advertising dan trade advertising yang 

ditujukan untuk konsumen industri perusahaan atau professional.  

Menurut Basu Swastha (1995:224) iklan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: a) Periklanan Barang (product advertising) pemasang iklan menyatakan 

kepada pasar tentang produk yang ditawarkannya. b) periklanan kelembagaan 

(institusional advertising) atau disebut juga dengan corporate image advertising 

dimaksudkan untuk membentuk rasa simpati bagi penjual dan ditunjukkan untuk 

menciptakan goodwill kepada perusahaan.  

Dari dua pendapat berikut soal periklanan, jenis iklan secara umum 

dibagi menjadi dua yaitu iklan untuk konsumen (business to consument) dan iklan 

untuk perusahaan (business to business) kedua jenis ini pada dasarnya adalah 

untuk meningkatkatn penjualan dan untuk memberikan informasi terkait produk 

atau jasa yang dijual perusahaan.  

D. Iklan Internet 

Saat ini komunikasi antara pelanggan dan konsumnen cenderung 

meningkat, penggunaan internet yang cukup mudah didapat menjadi satu 
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kelebihan dari media komunikasi yang ada. Seperti disebutkan Morissan 

(2010:318) internet seperti pedang bermata dua. Seorang pelanggan yang 

complain atas suatu merk dapat menyampaikan ketidakpuasannya melalui internet 

dan menyebarluaskan informasi tersebut dengan cepat keseluruh dunia dalam 

hitungan waktu yang singkat. 

Menurut George & Michael E. Belch dalam Morissan (2010:319) : 

 

“Tujuan perusahaan menggunakan internet dalam kegiatan bisnis pada 

awalnya adalah sekedar menyediakan informasi mengenai suatu produk 

kepada khalayak. Hal ini tidak lebih hanya sebagai katalog atau brosur 

elektronik yang dapat diakses secara online yang bertujuan sebagai 

informasi produk”. 

 

Dalam jurnal penelitiannya Hariningsih (2013:13) menyebutkan Jika 

dibandingkan dengan media tradisional, internet tidak hanya sebagai media 

komunikasi dua arah, tetapi juga digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan 

informasi, penerimaan pesanan sampai pembayaran dari konsumen. Kekuatan 

internet sebagai media penyebaran informasi sangat relevan, selain kecepatan juga 

kelebihan share yang bisa dilakukan oleh konsumen menjadi fitur perpanjangan 

tangan dari promosi suatu produk. 

Tujuan komunikasi (communication objectives) perusahaan dalam 

memasang iklan di internet menurut Morissan (2010:322-324) mencakup: 

penyebaran informasi, menciptakan kesadaran, tujuan riset, menciptakan persepsi, 

percobaan produk, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan distribusi. 

Pada dasarnya penggunaan internet sebagai media iklan adalah untuk 

menyebarkan informasi seluas-luasnya, selain jangkauan yang luas dan banyak 

diakses oleh personal, kekuatan internet adalah fitur share. Secara tidak langsung 
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konsumen yang diterpa iklan dalam internet bisa menjadi perpanjangan tangan 

perusahaan dalam menyebarluaskan iklannya. 

 

E. Format Iklan Internet 

Selayaknya media penyiaran atau media cetak, internet juga menjadi 

media untuk beriklan, perusahaan atau produsen suatu produk perlu 

mempertimbangkan bentuk atau format iklan. Iklan di internet mempunyai 

beberapa bentuk, disebutkan dalam Morissan (2010:324-326) bentuk atau format 

iklan internet mencakup spanduk (banner), sponsorship, pop-up, iklan sela, 

webcasting, dan link. Banner bentuk iklan yang banyak digunakan pengiklan 

bertujuan untuk mengenalkan atau mencipatakan kesadaran konsumen pada suatu 

produk atau untuk tujuan pemasaran langsung, Sponsorship yaitu dukungan 

pemasang iklan pada suatu itus internet. Pop up Iklan yang muncul tiba-tiba saat 

membuka halaman suatu web, iklan internet dengan bentuk pop-up ini memiliki 

ukuran lebih besar dari bentuk spanduk. Iklan sela, Iklan yang muncul dilayar 

monitor biasanya saat pengguna internet menunggu munculnya isi suatu situs web 

(proses download). Webcasting, yang memungkinkan pemasang iklan secara 

proaktif mengirimkan pesannya pada konsumen. Link melalui model ini 

konsumen mendapat informasi tambahan jika mengklik suatu ikon atau fitur pada 

satu situ web yang menghubungkan pada informasi lain. 

Dalam Jurnalnya Hariningsih (2013:14) menyebutkan Strauss dan Frost 

(2009) dan Laudon (2010) menjelaskan beragam jenis internet advertising antara 

lain display advertising, rich media, transition dan superstisial advertising, e-mail 

advertising, sponsorship, mobile advertising, dan website. Display advertising 
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yaitu jenis iklan yang terdiri dari lebih banyak grafik dibandingkan teks. Rich 

media merupakan jenis advertising yang memiliki beragam jenis dalam berbagai 

format pilihan, antara lain: banner, interstitial advertising, floating advertising, 

wallpapper advertising, trick banner, video advertising, dan lain-lain. Transition 

adalah jenis iklan dimana muncul ketika konten lain sedang loading (antar page), 

sedangkan superstisial adalah semacam mini video advertising yang muncul 

ketika pergerakan mouse pengunjung dari satu bagian situs ke bagian yang lain. 

Email advertising adalah bentuk iklan dalam format teks. Sponsorship adalah 

peraduan antara artikel editorial dengan iklan. Adapun mobile advertising adalah 

iklan dengan media telepon seluler. 

Dari dua pemaparan diatas mengenai ragam iklan di internet, maka dapat 

dimaknai web series (video advertising) masuk dalam bagian format iklan 

internet, jika melihat pendapat Morissan  web series masuk dalam kategori iklan 

sela, karena melihat pendapat Frost iklan sela masuk pada kategori iklan Rich 

Media yang mana didalamnya terdapat berbagai format yang digunakan baik iklan 

sela (interstitial) ataupun video advertising.  

 

F. Staretegi Kreatif Iklan 

Tim periklanan atau pemasaran dalam membujuk konsumen melalui 

iklan harus dapat menyeimbangkan antara iklan yang kreatif (creative advertising) 

dan iklan yang efektif (effective advertising) agar pesan iklan yang disampaikan 

dapat diterima dibenak konsumennya.  
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Dalam Morissan (2010:342) disebutkan: 

 

“Bahwa apa yang dimaksud dengan iklan kreatif memiliki banyak 

perbedaan, ada satu pandangan mengatakan bahwa iklan kreatif adalah iklan 

yang mampu meningkatkan angka penjualan. Pendapat lain mengatakan 

iklan kretaif adalah iklan yang berasal dari ide orisinil, memiliki nilai artistic 

dan estetik serta mampu mendapat penghargaan, adapun yang lainnya 

menybutkan iklan kreatif adalah iklan yang mampu menarik perhatian dan 

mampu memberi efek kepada konsumen”. 

 

Kreatif menurut Pujiyanto (2013) dalam Nisa (2015:160) jurnal strategi 

kretaif iklan layanan masyarakat dalam pemasaran soisal : 

 

“Merupakan suatu yang dimiliki manusia berupa kemauan untuk 

menemukan pendekatan-pendekatan, terobosan, pemikiran serta gagasan 

baru untuk menghadapi masalah yang paling mendesak untuk memecah 

masalah secara cepat dan akurat dengan caranya sendiri, untuk 

menghasilkan hal-hal baru serta unik yang berbeda dan lebih baik dari 

sebelumnya”. 

 

Pemikiran kreatif biasanya ada dalam dunia seni, music, film, dan iklan. 

Kreatifitas biasa ditunjukkan dengan kebaruan dan kebiasaan yang diluar 

kebiasaan juga cenderung memiliki daya tarik tertentu. Pada dunia periklanan 

menentukan daya tarik (advertising appeal) sudah pasti sangat diperlukan untuk 

menarik perhatian konsumen. Morissan (2010:342-345) menyebutkan pada 

dasarnya terdapat berbagai daya tarik yang dapat digunakan sebagai dasar dalam 

mempersiapkan pesan iklan. Secara umum dikelompokkan menjadi dua kategori: 

(1) daya tarik informatif/rasional (informational/rational appeal);(2) daya tarik 

emosional (emotional appeal). Daya tarik informatif atau rasional menekankan 

pada pemenuhan kebutuhan informasi konsumen terhadap fungsi, praktis dan 
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kegunaan suatu produk jika kita menggunakan suatu merk tertentu. Adapun daya 

tarik emosional adalah daya tarik yang menekankan atau berhubungan dengan 

kebutuhan sosial dan psikologis konsumen dalam penggunaan atau pembelian 

suatu produk. 

Pengiklan menggunakan daya tarik emosional bermaksud untuk 

membuat perasaan positif yang ditunjukkan iklan dapat berpindah pada merk dan 

produk yang diiklankan. Dalam Morissan (2010:346) penelitian Meryl Paula 

Gardner soal perilaku konsumen yang diambil dalam Belch & Belch (2001) 

bahwa perasaan atau suasana hati yang positif yang timbul dalam diri seseorang 

setelah melihat suatu iklan dapat menimbulkan efek positif terhadap penilaian 

orang pada suatu produk. 

Alasan lain pengiklan menggunakan daya tarik ini adalah pengalaman 

konsumen dalam menggunakan produk ini, Morissan (2010:347) menyebutkan 

menurut William D. Wells caranya adalah dengan menggunakan apa yang dikenal 

dengan istilah iklan transformasi (transformational ad) yang diartikan sebagai 

iklan yang mengasosiasikan pengalaman menggunakan suatu merk produk dengan 

karakter psikologis unik yang mana karakter bersangkutan tidak akan 

diasosiasikan dalam derajat yang sama tanpa terlebih dahulu menerima ekspos 

dari iklan merk bersangkutan. Dengan demikian konsumen memindahkan 

interpretasi mereka pada pengalaman menggunakan produk. 

Daya tarik iklan tak akan ada artinya jika tidak di eksekusi, setelah daya 

tarik dijadikan dasar untuk penyampaian pesan iklan maka tim kreatif dapat mulai 

mengeksekusi kreatifnya. Dalam Morissan (2010:351) disebutkan bahwa 

ekseskusi kreatif adalah cara bagimana suatu daya tarik iklan disajikan. Iklan yang 
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memiliki daya tarik dan memiliki pesan bermakana merupakan hal yang jelas 

penting, akan tetapi cara bagaimana mengeksekusi kreatif iklan juga tak kalah 

pentingya. 

Suatu pesan iklan dapat disajikan atau dieksekusi dengan berbagai cara 

menurut Belch & Belch dalam Morissan (2010:352-358), yaitu: 

a. Iklan Pesan Faktual 

Eksekusi ini adalah bentuk paling dasar dalam periklanan disebut 

dengan pesan factual (factual message) atau penjualan langsung (straight 

sell). Jenis iklan ini menyajikan penekanan pada pesan iklan secara 

langsung (to the point), eksekusi kreatif ini seringkali menggunakan daya 

tarik rasional yang menekankan pada informasi produknya secara 

langsung. 

b. Iklan Bukti Ilmiah 

Sebagai variasi dari iklan pesan faktual pengiklan seringkali 

menunjukkan bukti ilmiah mengani manfaat kegunaan suatu produk, atau 

pembuktian hasil penelitian laboratorium yang di klaim sebagai kelabihan 

produk atau perusahaan yang diiklankan. 

c. Iklan Demonstrasi 

Iklan ini dirancang untuk mengilustrasikan penggunaan dari suatu 

produk (actual use), iklan demonstrasi sangat efektif dalam meyakinkan 

konsumen mengenai kegunaan atau kualitas suatu produk. 

 

 

 



20 
 

d. Iklan perbandingan 

Pendekatan melalui eksekusi ini sering ditemukan karena 

cenderung mudah untuk menunjukkan kelebihan atau keunggulan 

disbanding dengan merek lain yang kurang memimpin pasar.  

e. Iklan kesaksian 

Iklan kesaksian di eksekusi dengan menggunakan kepuasan 

(testimony) dari pelanggan yang pernah menggunakan produk atau jasa 

tertentu. Ekseksusi kreatif yang sejalan dengan bentuk ini adalah iklan 

pengesahan (endorsement), seorang public figure berbicara mewakili 

produk atau perusahaan, dalam hal ini pembicara tidak harus berbicara 

sesuai dengan pengalamannya. 

f. Iklan Cuplikan Kehidupan 

Jenis iklan ini mencoba menggambarkan suatu masalah atau 

konflik yang dihadapi oleh konsumen dalam kehidupan sehari-harinya dan 

produk atau jasa yang diiklankan menjadi solusi dari penyelasian masalah 

yang dihadapi. 

g. Animasi  

Jenis ini menggunakan teknik animasi yang dibuat oleh seniman 

atau menggunakan computer. Cara ini memungkinkan tokoh animasi yang 

dibuat dapat berinteraksi dengan konsumen, kebanyakan teknik ini lebih 

disenangi oleh konsumen usia dini. 
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h. Fantasi  

Ekseskusi ini menekankan pada daya tarik emosional saat 

menggunakan barang atau jasa yang diiklankan, membawa konsumen 

keluar dari realita jika menggunakan prosuk atau jasa yang diiklankan.  

i. Dramatisasi  

Iklan dramatisasi menekankan pada penyampaian cerita pendek, 

pada akhir cerita produk akan dipromosikan tampil sebagai bintangya. 

Iklan dramatisasi mirip dengan iklan cuplikan kehidupan yang 

menggunakan pendekatan penyelesaian masalah, namun iklan dramatisasi 

banyak menggunakan ketegangan dan daya tarik dalam mengemukakan 

sebuah cerita. Tujuan iklan ini adalah membawa penonton megikuti cerita 

atau tenggelam dalam situasi yang digambarkan oleh iklan bersangkutan. 

j. Humor  

Iklan dengan teknik ini banyak digunakan oleh pemasang iklan 

karena dirasa lebih mempunyai daya tarik audiens dan cukup efektif untuk 

mempertahankan perhatian. Iklan ini cenderung sedikit mendpatkan 

kritikan terhadap merek atau produk yang diiklankan. 

Dari cara eksekusi kreatif iklan menurut Belch & Belch, web series dapat 

dikatakan menjadi bentuk dari eksekusi dramatisasi yang mana menggunakan 

bentuk cerita agar dapat membawa konsumen atau penontonnya kedalam cerita 

dan tidak menyadari bahwa cerita itu bagian dari penyampai iklan di akhir cerita. 
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G. Web Series 

Dalam tulisannya Alfajri, Irfansyah, dan Isdianto (2014:31) menyebutkan 

bahwa menurut Burton (2008) pembuat web series yang sukses dapat 

mengidentifikasikan penonton dengan kuat dan materi subyek dari 

pertunjukannya. Pembuat web series harus mendengarkan penonton dan membuat 

perubahan berdasarkan feedback dari mereka. Dengan menyampaikan berbagai 

hal yang relevan dengan penontonnya, juga membawa penonton ke dalam materi 

produk, dengan kata lain web series serupa dengan iklan, yang mana iklan 

berfungsi untuk memberi penawaran produk yang sesuai dengan konsumen. 

Web series sangat beragam bentuknya dari mulai video diary, tutorial, 

hingga film episode, seperti halnya film secara umum film dibagi menjadi tiga 

jenis, dalam bukunya Pratista (2008:4) menyebutkan jenis film yakni documenter, 

fiksi, dan eksperimental. Pembagian ini didasarkan atas cara bertuturnya yakni, 

naratif (cerita) dan non-naratif (non cerita). Film fiksi memiliki struktur naratif 

yang jelas sementara documenter dan eksperimental tidak memiliki struktur 

naratif. 

Dalam film ada unsur pembentuk film, menurut Pratista (2008:1) unsur 

yang mempengaruhi pembentukan film adalah unsur naratif dan unsur sinematik. 

Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain 

untuk membentuk sebuah film. Bisa dikatakan bahwa unsur naratif adalah bahan 

(materi) yang akan diolah, sementara unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk 

mengolahnya. 

Seperti dalam pembahasan sebelumnya bahwa kegiatan promosi dapat 

diselipkan dalam cerita (film,tayangan tv, dan web series) hal ini yang dapat 
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membentuk citra produk terjaga kredibilitasnya, karena penyampaian melalui 

cerita lebih terlihat halus. Namun, tetap saja penonton sangatlah beragam dalam 

menonton sebuah tayangan, penonton akan bersifat pasif atau bahkan aktif 

melakukan feedback tergantung pada pengalaman menontonnya. Web series 

menjadi salah satu bentuk iklan internet yang sedang ramai digunakan dalam 

pemasaran produk, salah satunya objek yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

H. Apresiasi 

Dalam Sayuti (1996:2) secara pengertian kata dan hubungannya, 

appreciation „apresiasi‟ mengacu pada pengertian pemahaman dan pengenalan 

yang tepat, pertimbangan, penilaian dan pernyataan yang memberikan penilaian. 

Apresiasi sastra ialah kegiatan mengenal karya sastra dengan sungguh-sungguh 

sehingga muncul pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis dan kepekaan 

perasaan yang baik terhadap karya sastra.  

Disebutkan oleh Aminuddin (2002:34) istilah apresiasi mengandung 

makna (1) pengenalan melalui perasaan atau kepekaan (2) pemahaman serta 

pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pembuat.Terdapat 

tiga unsur inti apresiasi, yakni (1) aspek kognitif, (2) Aspek emotif, dan aspek 

evaluatif. Aspek kognitif berkaitan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Aspek 

emotif berkaitan dengan unsur emosi dalam upaya menghayati unsur keindahan 

sastra yang dihadapi. Aspek evaluatif berkaitan dengan penilaian baik buruk, 

indah tidak indah, sesuai tidak sesuai dan sebagainya  

Kata apresiasi disebutkan Sumardjo dan Saini (1997:174-175) 

mengandung pengertian memahami, menikmati, dan menghargai atau menilai.  
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Jamaludin (2005: 20) mengungkapkan bahwa bentuk apresiasi yang 

diharapkan dapat berwujud kegiatan langsung maupun tak langsung. Apresiasi 

dapat diwujudkan dengan berbagai cara berupa menonton atau menyaksikan 

sebuah karya secara langsung, atau dengan lain yaitu menyaksikan dengan menilai 

menggunakan ulasan yang dibuat para ahli yang sesuai dengan konteks karya seni 

tersebut. 

 

H.1. Definisi Apresiasi dan Apresiasi Film 

Setiap bentuk kesenian memerlukan apresiasi seni, dalam Sumarno 

(1996:1) disebutkan bahwa kesenian baik itu seni musik, seni rupa dan seni 

lainnya memerlukan apresiasi dari penikmat, secara harfiah apresiasi seni berarti 

penghargaan pada sebuah karya seni. 

Dalam Siagian (1980:1) to appreciate berasal dari kata kerja latin 

appretiare, yang berasal dari kata pretium : nilai dan berarti apresiasi adalah 

menilai atau menghargai. Sebelum kita dapat menghargai sesuatu, kita harus 

menilainya terlebih dahulu. Dan penghargaan ini pun baru ada apabila hasil 

penilaian kita positif atau baik.  

Dari pendapat tersebut dapat dirangkum bahwa apresiasi adalah bentuk 

penghargaan, pengenalan, dan pengambilan informasi yang terkandung dalam 

karya seni. Tidak cukup dalam hal itu apresiasi pun harus memiliki pandangan 

yang jauh sehingga dapat menghasilkan makna yang lebih tepat. 

Berbicara apresiasi seni atau dalam hal ini seni audio visual tak lepas dari 

beberapa pandangan soal estetika, komposisi, irama dan unsur – unsur seni rupa. 

Dalam Anwar (1980:5) estetika berasal dari bahasa Yunani aesthesis, berarti 
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perasaan atau sensistivitas. Karena keindahan itu memang erat dengan lidah atau 

selera perasaan yang dalam bahasa inggiris “taste”. Tapi pada sekarang bahwa 

kata ini diartikan sebagai filosofis penilaian terhadap seni. 

Salah satu pandangan estetika diungkapkan oleh Feldman (1967:3-4) 

yaitu: (1) fungsi seni, (2) gaya seni, (3) struktur seni, (4) interaksi media dan 

makna.  

Menurut Feldman (1967:3-4), setiap wujud karya seni memiliki beragam 

fungsi, meliputi fungsi personal, fungsi sosial, dan fungsi fisik. Fungsi personal 

dalam seni terkait dengan karya seni yang difungsikan sebagai media ekspresi 

pribadi dari sang seniman. Ekspresi pribadi dapat berupa emosi pribadi, tentang 

persahabatan, dan pandangan-pandangan pribadi seniman terhadap suatu 

fenomena. Selain itu juga dapat berupa ekspresi mendasar pada manusia seperti 

tentang cinta, kematian, sakit, perayaan, dan lain sebagainya.  

Dijelaskan oleh Feldman (1967:36-37) bahwa fungsi sosial seni yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, memiliki ciri-ciri, yaitu: a) karya seni itu 

cenderung mempengaruhi perilaku kolektif orang banyak, b) karya itu diciptakan 

untuk dilihat atau dipakai khususnya dalam situasi-situasi umum, c) karya seni itu 

mengekspresikan atau menjelaskan aspek-aspek tentang eksistensi sosial 

Namun apresiasi harus dilakukan secara seimbang, seperti disebutkan 

Sumarno (1996:108) apresiasi film harus dilakukan secara seimbang antara unsur 

estetika (keindahan) dan unsur progresif (muatan ide–ide yang ditawarkan). 

Pendapat Feldman kemudian sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Sumarno (1967:29) keseimbangan apresiasi ini membuat seseorang tidak terjebak 
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pada pengertian seni adalah seni. Lebih dari itu, film menjadi medium yang sangat 

luas untuk dibicarakan. 

Selain itu dalam apresiasi memiliki pengertian yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Sumarno (1996:95) menyebutkan dalam konteks hubungan film 

dan pengalaman menikmati film  kata apresiasi mengandung pengertian: 

memahami, menikmati, dan menghargai. Jadi sangat jelas seseorang tidak dapat 

menikmati karya film jika tidak memahami dan merasakan apa yang ada dalam 

tayangan atau sebuah karya. 

Menurut James Monaco dalam Sumarno (1996:28) : 

 

“Apresiasi film dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan daya 

persepsi seseorang terhadap film–film yang ia saksikan setiap hari melalui 

televisi, bioskop umum, dan tempat–tempat pertunjukan lain”. 

 

Dengan kata lain kegiatan apresiasi dapat terlaksana jika penikmat karya 

seni mengenal apa yang akan dihargainya, dalam konteks ini video atau web 

series bahkan untuk dapat menilai dengan baik, penikmatnya dapat mengulang 

beberapa kali untuk menonton agar mendapat arti yang lebih dalam. 

Atau dengan anggapan lain bahwa film atau sebuah tayangan bisa sangat 

berkesan atau tidak berksesan tergantung pada individu yang melihatnya, karena 

penilaian dari tiap individu akan sangat berbeda dalam menilai sebuah karya. 

Sebut saja jika film itu berkesan dalam benak maka individu yang melihatnya 

akan terbawa suasana yang ada dalam film atau bahkan sebaliknya. 

Media audio visual dalam konteks penelitian ini adalah iklan dapat 

dikatakan sebagai perbuatan kreatif dari sisi pembuat dan akan menimbulkan 
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makna berbeda dari penerima pesan. Dalam Monaco (2009:29) disebutkan bahwa 

sebuah karya seni berasal dari kejadian yang sudah ada, kemudian ada peran 

pembuat untuk merekonstruksi jalan ceritanya, dan hal ini akan berbeda 

penerimaannya dari perspektif yang beragam. 

Monaco dalam Sumarno (1996: 27) menyatakan bahwa latar belakang 

sosial budaya justru mempengaruhi bagaimana seseorang menghayati film.  

Dalam Monaco (2009:171) juga disebutkan bahwa film memiliki tanda 

dan bahasa yang sebenarnya tanda ini dapat menimbulkan bahasa pada masa film 

bisu, yang kemudian teknologi berkembang. Maka akan muncul berbagai 

pemahaman ketika melihat sebuah tayangan audio visual yang mempertujukkan 

keduanya. 

Dari pendapat Monaco (2009) yang disebutkan diatas, maka apresiasi film 

dilakukan tidak hanya terkait soal estetik dan muatan ide dan sebatas apresiasi 

seni saja, akan tetapi harus dapat mengapresiasi kebudayaan yang berkembang. 

Adapun kegiatan apresiasi menurut Sumarno (1996:28) berguna untuk : 

(1) Memperoleh manfaat yang maksimal dari pertunjukan film. (2) Dapat 

menghargai film yang baik dan mengesampingkan film yang buruk. (3) Dapat 

menjaga diri dari pengaruh–pengaruh negatif yang mungkin timbul dari film. 

Dari kegunaan tersebut dengan mengapresiasikan film, penonton dapat 

mengambil makna yang lebih dalam dari sebuah tayangan dan memilih tayangan 

yang sesuai dengan kebutuhan individunya. 
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H.2. Tahapan Apresiasi Film 

Film sebagai medium komunikasi visual yang dapat diapresiasi haruslah 

mempunyai penggambaran yang kreatif dan berkesan dalam benak penontonnya, 

dalam konteks ini iklan yang menggunakan konsep cerita dan komunikasi visual 

harus mendapat respon dari penontonnya yang mana telah disebutkan bahwa 

fungsi iklan adalah menyampaikan pesan produk atau perusahaan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Dance (1967) dalam Rakhmat (2013:3) mengartikan komunikasi 

dalam kerangka psikologi behaviorisme sebagai usaha menimbulkan respon 

melalui lambang–lambang verbal. 

Dalam Morissan (1996:102-104) bahwa tahapan apresiasi adalah 

memahami, menikmati, dan menghargai. Memahami disini artinya memahami 

masalah, ide, ataupun gagasan yang ditampilkan dalam sebuah karya, kemudian 

menikmati diartikan sebagai pemahaman dan penghargaan penonton pada 

penguasaan pembuat, dan menghargai adalah menemukan hubungan pengalaman 

nyata dengan yang ada dalam film. 

Maka dari itu untuk melihat dan mengetahui sejauh mana respon, dan 

apresiasi yang diterima penonton, maka ada nilai - nilai yang harus diperhatikan 

oleh seorang yang akan mengapresiasi sebuah tayangan. Dalam Sumarno 

(1996:96-98) disebutkan bahwa nilai – nilai apresiasi terdiri dari :  

1. Nilai hiburan  

Hal ini harus ada dalam sebuiah tayangan terutama dalam iklan, karena 

sangat berpengaruh pada daya tarik penonton melihat sebuah tayangan. 

Apakah membosankan atau tidak ditentukan dari nilai hiburan. 

2. Nilai pendidikan 
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Hal ini tidak serupa dengan pendidikan formal yang ada disekolah, nilai ini 

bermakna seperti pesan yang terkandung dalam sebuah film atau biasa 

didebut moral film. Semakin baik nilai ini disampaikan maka penonton 

tidak merasa digurui, dan secara otomatis pesan yang ingin disampaikan 

lebih mudah diterima. 

3. Nilai artistik.  

Memang sebaiknya sebuah tayangan atau sebuah karya diartikan secara 

arttisktik bukan secara rasional, sebab jika rasionalitas menjadi ukurannya 

film artistik bisa jadi tidak memiliki nilai dan makna. 

 

Selain ketiga hal diatas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

proses menilai film menurut Mangunhardjana (1976:135-138) adalah : 

1. Lingkungan film 

Segala hal yang disajikan dalam film seperti keindahan suasana, lingkungan 

masyarakat (miskin/kaya/kota/desa). Dalam pengamatan ini akan timbul 

beberapa pertanyaan. Bagaimana lingkungan yang disajikan ? apakah sesuai 

dengan penceritaan ? apakah menimbulkan kesan berkesniambungan 

dengan karakter yang ditampilkan? Apakah lingkungan itu cocok dengan 

kenyataan? dsb. 

2. Situasi film  

Situasi yang ditampilkan dalam layar, dapat berupa kegiatan yang terjadi 

seperti bekerja, liburan, perjalanan, romansa percintaan atau hiburan. 

Kemudian hal ini akan menimbulkan pertanyaan bagaimana situasi itu 
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digambarkan ? mendetil atau sepintas saja ? apakah kegiatan itu dilakukan 

dengan sungguh – sungguh ?, dsb. 

3. Tema film 

Tema yang disajikan dalam tayangan, yang ideal adalah tema yang sesuai 

dengan penceritaan dan mempunyai fokus gagasan yang jelas. Kemudian 

dalam tayangan film pun kadang memiliki tema sampingan, hal ini juga 

menjadi bahan penilaian apakah tema sampingan ini mempengaruhi tema 

pokok, berkesinambungan atau malah mengganggu tema pokok. 

4. Jalan cerita 

Jalan cerita memiliki banyak macam, bisa berupa jalan cerita yang lambat, 

lancer, membosankan atau loncat-loncat. Penilaian dalam segini adalah 

bagaimana jalan cerita disusun, ukurannya adalah jelas atau tidak jelasnya 

jalan cerita yang ditampilkan. 

5. Tokoh – tokoh film 

Tokoh yang ditampilkan dalam film sangat berpengaruh pada penonton 

karena tokoh ini yang membawakan maksud jalan cerita sampai atau 

tidaknya. Selain itu ada penilaian pada karakter yang dimainkan missal, 

laki-laki apakah dia cocok memerankan karakter usia dalam film tersebut 

atau tidak. 

6. Maksud dan gagasan moral film 

Film atau tayangan film memiliki maksud yang ingin disampaikan, secara 

adat, agama ataupun kepercayaan yang disampaikan. Hal ini harus relevan 

dengan realitas dan tidak melenceng jauh bila diangkat dari berbagai 
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perspektif. Karena anggapan penonton akan lebih kritis apalagi hal semacam 

ini dialami oleh penonton itu sendiri. 

7. Maksud sutradara film 

Maksud dari sutradara membuat sebuah karya sangat beragam, seperti 

menungkapkan fakta, menghibur atau menceritakan kehidupan pribadi atau 

orang lain. Hal ini pun menjadi salah satu yang harus diperhatikan penonton 

dalam melihat sebuah tayangan. 

8. Penggarapan film 

Penggarapan film adalah bagaimana susunan dramatis film dibentuk, hal ini 

meliputi dari penyusunan cerita, efek audio sampai gambar yang 

ditunjukkan memiliki maksud tertentu, sebagai penonton yang ingin 

mengapresiasi baiknya dapat menjangkau hingga bagian ini. 

 

Adapun menurut materi yang disampaikan Cinemapoetica (2016) dalam 

acara Temu Komunitas Film Indonesia apresiasi film dilakukan dengan menilai 

hal yang tampak dan tidak tampak.  

1. Hal yang tampak : Konten, adalah segala hal yang muncul di layar, apapun 

yang terlihat oleh mata, apapun yang terdengar oleh telinga, adegan, 

ekspresi, sampai pada urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita.  

2. Hal yang tidak tampak : Konsep, dan Konteks. Konsep adalah pola atau cara 

bagaimana gambar dan suara terekspresikan dalam film lewat cerita, tema, 

isu, dan pesan, konteks adalah keterkaitan film dengan hal-hal yang 

diluarnya baik itu kondisi waktu atau lokasi tempat sebagai latar cerita. 
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Maka apresiasi dikatakan ideal jika penilaian atau perasaan penonton dapat 

melihat film secara seimbang, argument baik atau buruknya sebuah tayangan 

dapat keluar dari penonton jika ada kesesuaian dengan nilai-nilai film baik secara 

konten, konsep dan konteks dari sebuah tayangan tersebut. Akan tetapi kembali 

pada pengalaman menonton dalam menilai sebuah tayangan akan sangat beragam. 

Dalam konteks penelitian ini melihat 3 pendapat diatas peneliti 

menggunakan cara atau tahapan apresiasi yang disebutkan oleh Cinemapoetica, 

karena pendapat tahapan apresiasi yang disebutkan dalam Sumarno (1996:102-

104) memahami, menikmati, dan menghargai, dimana poin memahami yang

disebutkan Sumarno (1996) dapat disesuaikan dengan memahami hal yang 

tampak (Konten), menikmati sebuah tayangan dapat diartikan sebagai mencermati 

bagaimana gambar dan suara menyampaikan pesan atau tema (Konsep), dan 

menghargai adalah dengan menempatkan sebuah karya pada tahap kesesuaiannya 

dengan kenyataan (Konteks). 




