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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Fungsi Televisi Sebagai Media Massa 

Pada hakikatnya media televisi sebagai media komunikasi pandang dan 

dengar mempunyai tiga fungsi utama  menurut Heru Efendy, 2008, yaitu : 

a. Fungsi Informasi (The Information Function) 

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana informasi tidak hanya 

dalam bentuk siaran pandang mata, atau berita yang dibacakan penyiar, 

dilangkapi gambar-gambar yang faktual, akan tetapi juga menyiarkan bentuk 

lain seperti ceramah, diskusi dan komentar. Televisi dianggap sebagai media 

massa yang mampu memuaskan pemirsa dirumah jika dibandingkan dengan 

media lainnya. Hal ini dikarenakan efek audio dan visual yang memiliki unsur 

immediacy dan realism. 

Immediacy, mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yng 

disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar olah para pemirsa pada 

saat periatiwa itu berlangsung. Penyiar yang sedang membaca berita, pemuka 

masyarakat yang sedang membaca pidato atau petinju yang sedang melancarkan 

pukulannya,  tampak  dan  terdengar  oleh  pemirsa,  seolah-olah  mereka    

berada ditempat peristiwa itu terjadi, meskipun mereka berada dirumah masing-

masing jauh dari tempat kejadian, tapi mereka dapat menyaksikan pertandingan 

dengan jelas dari jarak yang amat dekat. Lebih-lebih ketika menyaksikan 

pertandingan sepekbola, misalnya mereka akan dapat melihat wajah seorang 

penjaga gawang lebih jelas, dibandingkan dengan jika mereka berdiri di tribun 
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seagai penonton. Realism, yang berarti bahwa stasiun televisi menyiarkan 

informasinya secara audio dan visual dengan perantara mikrofon dan kamera 

apa adanya sesuai dengan kenyataan ketika suatu acara ditayangakan secara 

langsung (Live). Jadi pemirsa langsung dapat melihat dan mendengar sendiri. 

Bedanya televisi dengan media cetak adalah berita yang disampaikan langsung 

direkam dan hanya menggunakan sedikit editan untuk mendapatkan inti dari 

kajadian yang ingin disampaikan, sedangkan bila di media cetak, berita yang 

sama harus mengalami pengolahan terlebih dahulu oleh wartawan baru 

kemudian disajikan pada  pembaca. 

b. Fungsi Pendidikan (The Education Function) 

Televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan pendidikan 

kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak dan disampaikan secara 

simultan. Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan 

dan penalaran masyarakat televisi menyiarkan acaranya secara teratur dan 

terjadwal seperti pelajaran bahasa indonesia, matematika, dan lainnya. Selain 

itu televisi juga menyajikan acara pendidikan yang bersifat informal seperti 

sandiwara, legenda dan lain-lain. 

c. Fungsi Hiburan (The Entartaint Function) 

Dalam negara yang masyarakatnya masih bersifat agraris, fungsi hiburan 

yang melekat pada televisi siarannya tampaknya lebih dominan. Sebagian besar 

dari alokasi waktu siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Hal ini dapat dimengerti 

karena pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya 

bagaikan kenyataan, dan dapat dinikmati di rumah-rumah oleh seluruh keluarga, 
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serta dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak dimengerti bahasa asing bahkan 

yang tuna aksara. 

2.2 Iklan 

Dunn dan Barban dalam buku Pengantar Periklanan menuliskan bahwa 

iklan merupakan bentuk kegiatan komunikasi non personal yang disampaikan 

lewat media dengan membayar ruang yang dipakainya untuk menyampaikan pesan 

yang bersifat membujuk (persuasif) kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga 

non komersil, maupun pribadi yang berkepentingan (Widyatama, 2007:15). Dan 

juga menurut Lovelock dan Wright (2005) dalam buku komunikasi serba ada serba 

makna, iklan adalah bentuk komunikasi komunikasi nonpribadi yang dilakukan 

pemasar untuk diinformasikan, mendidik, atau membujuk pasar sasaran (Liliweri, 

2011:537). 

Dalam hal ini bisa di lihat bagaimana pengaruh iklan terhadap masyarakat 

walaupun komunikasi lewat iklan heterogen dan cepat tetapi pengaruh iklan sangat 

kuat karena di dalam iklan banyak mengandung unsur persuasif dan informatif. 

Pada dasarnya iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan komunikator 

dalam hal ini perusahaan atau produsen untuk menyampaikan informasi tentang 

barang atau jasa kepada publik, khususnya pelanggannya melalui suatu media 

massa.  

Banyak sekali ilmuwan yang tertarik dengan iklan,  selain definisi 

perorangan juga disampaikan oleh organisasi profesional semacam AMA ( The 

American Marketing Association ). Disebutkan oleh AMA bahwa iklan merupakan 

setiap bentuk pembayaran terhadap suatu proses penyampaian dan perkenalan ide-
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ide, gagasan, dan layanan yang bersifat non personal, atas tanggungan sponsor 

tertentu (Liliweri, 2011:21). 

2.3 Proses Pembuatan Iklan 

 Dalam perencanaan program pembuatan iklan, agar iklan tersebut tepat 

mengenai sasaran dan berhasil meraih tujuannya. Adalah dengan menggunakan 

rumus 5W + 1H.  

WHAT - Apa tujuan penurunan/pemasangan iklan tersebut? 

WHO  - Siapa khalayak yang akan dijangkau? 

WHEN - Kapan iklan tersebut akan diturunkan? 

WHERE - Di mana iklan tersebut akan diturunkan/dipasang? 

WHY  - Mengapa harus demikian? 

HOW  - Bagaimana tentang: 

a) Pembiayaannya? 

b) Bentuk naskah atau produk (iklan) yang akan digunakan? 

Bahkan ada baiknya apabila ditambah lagi dengan pertimbangan security 

(keamanan). Maka rumus perencanaan program pembuatan iklan pun menjadi 5W 

+ 1H + 1S, sehinggaa pemasangannya kelak terjamin keamanannya dalam arti 

aman bagi semua pihak terkait. 

Didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan diatas, program 

perencanaan menurut (Morissan. 2010).: 

1. Mengenali Khalayak Sasaran 

Langkah pertama dalam mengembangkan atau merencanakan  program 

pembuatan iklan adalah mengenali khalayak sasaran iklan yang dimaksud, 
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yaitu meneliti kelompok calon pembeli (produk yang ditawarkan) yang 

langsung akan dikenai iklan tersebut. 

2. Penetapan Tujuan Pemasangan Iklan 

Aspek terpenting dalam setiap upaya manajemen adalah 

mengembangkan tujuan yang berarti. Tanpa tujuan yang baik, sungguh sangat 

mustahil pengambilan keputusan bisa terarah dan terkendali. 

3. Penyusunan Naskah Iklan 

Unsur sentral dalam rencana penyusunan program periklanan adalah 

naskah iklan, berupa pesan iklan yang diharapkan dapat dilihat atau ditonton 

Khalayak sasaran (pada majalah, surat kabar, TV, dan internet) serta 

didengarnya (dari radio). 

4. Penyusunan Anggaran Biaya 

Setelah menyusun tujuan pemasangan iklan dan naskah yang akan 

digunakan, perusahaan harus menentukan banyaknya biaya yang akan 

dikeluarkan. Menentukan jumalah anggaran yang ideal sangatlah sulit, sebab 

tidak ada ukuran pasti dalam menentukan besarnya biaya bagi suatu iklan agar 

berhasil.   

5. Jadwal Pemasangan Iklan 

Penyusunan tujuan merupakan awal dari penentuan proses pembuatan 

iklan, dan penentuan kapan mengemukakan pesan (mengampanyekan) 

merupakan langkah berikutnya. Tahap-tahap tersebut melibatkan cara 

bagaimana suatu iklan bisa diulang penyajiannya dan menentukan berapa 

banyak orang (konsumen) yang harus diraihnya. 

6. Pemilihan Media Yang Tepat 



12 
 

Setiap pemasang iklan harus bisa memutuskan di mana iklannya akan 

ditempatkan. Keputusan dimaksud berhubungan erat dengan khalayak 

sasarannya, jenis produk, persedian dana, dan tujuan kampanye. 

7. Menentukan Media Pilihan 

Memilih media yang tepat sangat sulit dan tergantung pada beberapa 

faktor. Pertama, pengetahuan tentang kebiasaan khalayak sasaran dalam 

memilih media yang digemarinya. Kedua, kadang-kadang sifat produknya 

sendiri menuntut untuk menggunakan media tertentu (khusus). Contohnya, 

kalau warna menjadi aspek utama dalam penampilan produknya, maka radio 

tidak bisa digunakan. 

 

2.4 Iklan Berdasarkan Pilihan Media 

 Dalam iklan banyak sekali media yang bisa dipilih, ada media elektronik,  

ada media cetak, film dan segala macamnya seperti dalam buku (Agoeng 

Noegroho, 2010) : 

1. Iklan Televisi  

Ikan televisi merupakan iklan yang paling mahal, karena pengiklan 

membayar penayangan iklan berdasarkan perhitungan per detik. Pola perhitungan 

ini masih dapat dikategorikan lagi berdasarkan waktu penayangan, misalnya 

penayangan pada prime time. 

2. Infokomersil  

Format iklan televisi ini umumnya berdurasi antara lima menit atau lebih. 

Kata infomercial berasal dari kata information dan commercial, jadi pesan iklannya 

berisi informasi tentang produk yang dikemas dengan bahasa komersial, kadang-
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kadang diiringi music pengantar tujuan utama iklan info komersial untuk 

menciptakan impulse purchase bagi audiens, seketika audiens mendengar jingle 

maka mereka akan mengingat produk dan segera berhubungan dengan produk ini. 

3. Iklan Radio  

Prinsip kerja iklan radio mirip dengan iklan televisi dimana para pengiklan 

membayar durasi tayangan berdasarkan airtime dalam hitungan rupiah/detik-menit 

dan frekuensi tayangan dalam satuan waktu tertentu. 

4. Iklan Cetak 

Adalah iklan yang disebarkan melalui media cetak seperti surat kabar dan 

majalah. Para pengiklan menyewa ruang atau tempat yang disebut kolom. Cara 

pembayarannya dengan menghitung rupiah/millimeter/kolom. 

5. Iklan Online 

Adalah iklan yang disebarluaskan melalui internet dan world wide web. 

Beberapa contoh jenis ini meliputi search engine result pages, banner advertising, 

in text advertising, rich media advertising, social network advertising, online 

classified advertising, advertising network, dan e-mail marketing termasuk e-mail 

spam.  

6. Billboard Advertising 

Merupakan iklan yang dipajang pada papan-papan besar yang disebut 

billboards. Pemasangan papan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat umum atau 

ditempat ramai, perempatan jalan, pelabuhan, terminal, dan halte bis. Iklan ini 

dapat dikatakan sebagai iklan outdoor yang pesannya dirumuskan dalam bentuk 

slogan. 
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7. Mobile Billboard Advertising 

Iklan yang dipasang pada tubuh mobil. Isi pesan umumnya berupa 

informasi tentang produk tertentu; kadang-kadang menampilkan informasi tentang 

even olahraga, kesenian, asuransi, lingkungan hidup, dan antirokok. Kontrak 

pemasangan iklan ini dapat dilakukan dalam satuan waktu tertentu dapat per bulan 

atau per tahun yang disesuaikan dengan perjanjian. 

8. In-store Advertising 

Adalah iklan yang ditempatkan di pertokoan. Fungsi iklan ini membantu 

pengunjung toko untuk mencari produk yang tersedia di dalam toko tersebut, atau 

menunjukan bahwa toko itu merupakan dealer dari produk tertentu. Covert 

advertising, atau yang sering disebut guerrilla advertising, terjadi ketika suatu 

merek diperkenalkan melalui media, katakanlah dalam film tertentu sang bintang 

utama memakai produk tertentu. Rahasia iklan terletak pada manipulasi pesan yang 

disembunyikan dalam program hiburan. 

Contoh, dalam sebuah film, tokoh utama memakai item produk tertentu, 

John Anderton yang diperankan oleh Tom Cruise dalam film Minority Report 

memakai telepon dengan logo nokia. 

Dari semua pilihan media diatas yang paling efektif dan banyak ditonton 

adalah televisi, walaupun biaya mengiklan di televisi sangat mahal, tetapi para 

pengiklan tetap memilih televisi. Karena sampai saat ini televisi masih menjadi 

media yang paling banyak digunakan. Hampir semua rumah mempunyai televisi 

dan juga setiap orang setiap hari pasti berhubungan dengan televisi. 

 

2.5 Kelemahan Siaran Iklan 
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 Media penyiaran juga memiliki kelemahan selain kekuatan sebagaimana 

dikemukakan oleh (Agoeng Noegroho, 2010). 

 Biaya Mahal. Biaya yang dikenakan kepada pemasang iklan televisi 

dihitung berdasarkan detik. Di Indonesia, pada tahun 2005, rata-rata iklan televisi 

dengan durasi 30 detik harus membayar paling murah 20 juta rupiah untuk sekali 

tayang pada saat prime time. 

 Informasi Terbatas. Dengan durasi iklan yang rata-rata hanya 30 detik 

dalam sekali tayang, maka pemasang iklan tidak memiliki cukup waktu untuk 

secara leluasa memberikan informasi yang lengkap. 

 Penayangan Singkat. Siaran iklan radio dan televisi hanya ada pada saat 

iklan itu betul-betul ditayangkan kecuali audiens merekamnya. Dengan kata lain,-

-  jika dibandingkan dengan iklan pada media cetak—audien tidak dapat melihat 

kembali siaran iklan untuk mengetahui atau mencek kembali informasi yang 

terdapat pada iklan dimaksud misalnya nomor telepon pemasang iklan atau 

informasi lain yang ingin diketahuinya. 

 Penghindaran. Kelemahan lain dari siaran iklan adalah, adanya 

kecendrungan audien untuk menghindari siaran iklan pada saat iklan ditayangkan. 

Penelitian menunjukan bahwa audien televisi menggunakan kesempatan 

penayangan iklan untuk melakukan pekerjaan lain misalnya ke kamar mandi, 

mengambil sesuatu atau melakukan hal-hal lainnya. 

Tempat Terbatas. Tidak seperti media cetak, stasiun penyiaran tidak dapat 

seenaknya memperpanjang waktu siaran iklan dalam suatu program. Pada media 

cetak, jika jumlah pemasang iklan meningkat, maka jumlah halaman media cetak 
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itu dapat ditambah sesuai dengan peningkatan jumlah pemasang iklan. Namun hal 

ini tidak dapat ditiru pada siaran iklan di radio dan televisi.   

 

2.6 Kekuatan Siaran Iklan 

 Stasiun penyiaran berkeinginan untuk mendapatkan sebanyak mungkin 

pemasang iklan. Namun hal ini sulit dilakukan tanpa memperhitugkan jenis media 

massa lainnya yang menjadi pesaing stasiun penyiaran dalam menjaring iklan. 

  

Staff pemasaran stasiun penyiaran tentu saja harus mengetahui kelebihan 

atau kekuatan dan kelemahan atau kekurangan siaran iklan, agar dapat menyusun 

strategi penjualannya dan dapat meyakinkan para pemasang iklan untuk mau 

beriklan. Menurut Wilis-Aldridge keuntungan siaran iklan mencakup daya jangkau 

luas, wilayah tertentu, audien tertentu, waktu tertentu, focus perhatian, sentuhan 

personal, kemampuan menunjukan, kemampuan menghibur dan memberikan 

prestise. 

 Daya Jangkau Luas. Penetrasi pesawat radio dan televisi saat ini sudah 

sangat luas. Harga pesawat televisi dan radio yang semakin murah dan daya 

jangkau siaran yang semakin luas menyebabkan banyak orang yang sudah dapat 

menikmati siaran radio atau televisi. Siaran televisi atau radio saat ini sudah 

dinikmati oleh kelompok masyarakat dari kelas sosial yang paling rendah 

sekalipun. 

 Wilayah Tertentu. Selain audien yang besar, radio, dan televisi juga 

menawarkan fleksibilitasnya dalam hal audien yang dituju. Jika suatu perusahaan 

manufaktur ingin mempromosikan barangnya pada suatu wilayah tertentu maka 
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perusahaan itu dapat memasang iklan pada stasiun televisi atau radio yang terdapat 

di wilayah itu. 

 Audien Tertentu. Stasiun  televisi dapat menayangkan program siaran 

yang mampu menarik perhatian kelompok audien tertentu yang menjadi target 

promosi suatu produk tertentu. Menurut penelitian di AS, penggemar olaharaga, 

mengonsumsi minuman bir lebih banyak daripada audien lain pada umumnya. 

Menempatkan siaran iklan pada suatu program pertandingan olaharaga di televisi 

merupakan langkah yang logis bagi pabrik pembuat bir. 

 Waktu Tertentu. Suatu produk dapat diiklankan di televisi atau radio pada 

waktu-waktu tertentu ketika pembeli potensialnya berada di depan  televisi atau 

tengah mendengarkan radio. Dengan demikian, pemasang iklan akan menghindari 

waktu-waktu tertentu pada saat target audien  mereka tidak menonton televisi atau 

mendengarkan radio. 

 Fokus Perhatian. Siaran iklan akan selalu menjadi pusat perhatian audien 

pada saat iklan itu ditayangkan. Jika audien tidak memencet remote control-nya 

untuk melihat stasiun televisi lain, maka ia harus menyasikan tayang televisi itu 

satu per satu. Perhatian audien akan tertuju hanya kepada siaran iklan dimaksud 

ketika iklan itu ditayangkan di radio atau muncul dilayar televisi, tidak kepada hal-

hal lain. 

  

Sentuhan Personal. Iklan yang disiarkan radio dan  televisi dapat 

menggunakan kekuatan personalitas manusia untuk menjual produknya. Cara 

seseorang berbicara dan bahasa tubuh (body language) yang ditunjukkannya dapat 

membujuk audien untuk membeli produk yang diiklankan itu. Terlebih lagi, orang 
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yang berbicara dan berkomentar tentang produk tersebut adalah para selebritas atau 

orang terkenal yang sudah mendapat kepercayaan masyarakat secara luas. 

 Kemampuan Menunjukan. Televisi merupakan media iklan yang paling 

ampuh daripada yang lainnya karena dapat menunjukkan cara bekerjanya suatu 

produk pada saat  produk itu digunakan. Iklan mobil yang mulus mengilap terkena 

sinar matahari yang meluncur dengan anggunnya di jalan raya dapat menimbulkan 

keinginan untuk membeli yang tak tertahankan bagi kelompok audien tertentu. 

Iklan deterjen dapat menunjukkan bagaimana bahan pembersihnya dapat 

mengangkat kotoran yang menempel pada baju anak-anak. 

 Kemampuan Menghibur. Pemasang iklan terkadang ingin menekankan 

pada aspek hiburan dalam iklan yang ditayangkannya dan tidak ingin menunjukkan 

aspek komersil secara mencolok. Dengan demikian, pesan iklan yang ditampilkan 

tidak terlalu menonjol tetapi tersamar oleh program yang tengah ditayangkan. Cara 

ini dipercaya oleh sebagian orang memiliki kemampuan untuk bisa lebih menjual. 

Memberikan Prestise. Perusahaan yang mengiklankan produknya di 

televisi biasanya akan menjadi sangat dikenal orang. Baik perusahaan yang 

memproduksi barang tersebut maupun barangnya itu sendiri akan menerima status 

khusus dari masyarakat. Dengan kata lain, produk tersebut mendapatkan prestise 

tersendiri. Produsen barang yang diiklankan di televisi terkadang menggunakan 

kesempatan ini untuk lebih mengeksploitasi keuntungan tersebut pada saat mereka 

memasang iklan di media cetak, misalnya dengan menyebutkan “sebagaimana 

diiklankan di televisi,” atau “sebagaimana yang anda lihat di televisi”. 

 

2.7 Iklan Televisi 
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Iklan televisi atau iklan  TV adalah sebuah tayangan yang dibuat dan 

diproses untuk menayangkan sebuah produk, jasa, atau informasi kepada 

masyarakat yang di minta oleh perusahaan atau pemerintah. Dan iklan televisi 

adalah salah satu dari iklan lini atas (above-the-line). Umumnya iklan televisi 

terdiri atas iklan sponsorship, iklan layanan masyarakat, iklan spot (Bovee, 1995: 

405), promo Ad, dan iklan politik. Dalam buku Konstruksi Sosial Media Massa : 

kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta 

Kritik Terhadap PETERL. BURGER & THOMAS LUCKMAN, yang ditulis oleh 

Burhan Bungin bahwa iklan televisi adalah the magic system. Burhan Bungin 

mengatakan selain menawarkan dunia instan, iklan terutama iklan televisi 

merupakan pertunjukan ‘kecil’ dalam dunia komunikasi dengan kesan – kesan 

yang ‘besar’ sebagai suatu sistem magis (the magic system). 

 Untuk menggambarkan lebih jauh bahwa periklanan sebagai sistem magis, 

Raymon Williams (1993: 320) dalam buku Burhan Bungin pernah memuat 

tulisannya yang orisinil dalam buku ‘The Long Revolution’. Ada dua hal yang 

dikatakan Williams : pertama, studi budaya bukanlah masalah sejarah budaya. 

Perkembangan iklan hanya dapat dimengerti dalam kondisi saat ini apabila 

dikaitkan dengan fungsi kontemporernya. Kedua, periklanan bukan kepentingan 

kaum kapitalis belaka, tetapi untuk kebutuhan seluruh anggota masyarakat. 

2.8 Fenomena Adegan Kekerasan Di Media Televisi 

 Gerbner (meminjam istilah Bandura) berpendapat bahwa gambaran tentang 

adegan kekerasan di televisi lebih merupakan peran simbolik tentang hukum dan 

aturan. Dengan kata lain, perilaku kekerasan yang diperlihatkan di televisi lebih 

merupakan refleksi kejadian sekitar kita. Jika adegan kekerasan itu mereflesikan 
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aturan hukum yang tidak bisa mengatasi situasi seperti yang digambarkan dalam 

adegan televisi, ada kemungkinan yang sebenarnya terjadi juga begitu. Jadi, 

kekrasan televisi dianggap sebagai kekerasan yang memang sedang terjadi di dunia 

ini. Aturan hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi perilaku kejahatan yang 

di pertontonkan di televisi akan memperlihatkan seperti itulah hukum kita sekarang 

ini (Nurudin, 2007:170). 

 Pesan kekerasan yang ditunjukkan di televisi sekarang ini makin 

mengkhawatirkan salah satunya  iklan. Banyak iklan di televisi yang telah tayang, 

tetapi tidak sedikit juga pada iklan-iklan tersebut yang menambahkan bumbu 

adegan dan kata-kata kekerasan di dalamnya. Seperti adegan melempar benda yang 

keras atau senjata tajam, atau dengan kata yang kasar seperti membentak terhadap 

perempuan. Hal ini seakan diabaikan oleh perusahaan yang mengiklankan produk 

atau jasanya di televisi, padahal konsumen yang melihat tidak semuanya adalah 

orang dewasa bisa jadi yang banyak menonton adalah anak kecil atau remaja. 

Karena anak kecil dan remaja mudah dipengaruhi tindakan imitasi dengan apa 

yang dilihatnya melalui adegan dan kata kasar di televisi.  

 Dengan demikian, dalam hal ini tayangan di televisi harus di perhatikan 

dan juga diawasi dengan serius seperti iklan, film, sinetron dan juga berita. Karena 

dampaknya melihat tayangan kekerasan sangat berbahaya karena yang menonton 

tidak semua orang dewasa tetapi anak kecil  dan juga remaja, apalagi anak kecil 

dan remaja perilaku dan juga persepsi mudah sekali  dipengaruhi oleh apa yang 

mereka lihat dan dengar.  

 

2.9 Fenomena Iklan jual Beli Online 
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 Dalam kehidupan yang hampir serba instan dan praktis sekarang ini, tentu 

juga diikuti teknologi yang juga semakin maju dan canggih. Teknologi baru saat 

ini telah memudahkan manusia dalam segala bentuk kemudahan. Bisa dibilang, 

kita sudah ketergantungan dengannya, dimana dalam sehari kita tak dapat hidup 

tanpa bersentuhan dengan teknologi, diantaranya adalah televisi dengan internet 

dikehidupan sekarang ini hampir semua orang diseluruh dunia setiap harinya 

berhubungan dengan denga televisi dan internet. Hampir setiap rumah pasti 

mempunyai televisi dan juga seiring meningkatnya pemakai internet di Indonesia, 

sebagian orang yang lebih menyukai belanja online daripada belanja offline karena 

tidak perlu repot datang langsung ke toko. Banyak online shop yang menjual 

dagangannya lewat facebook, twitter, instagram, line, dan juga perusahaan online 

shop seperti Tokopediaa, olx, bukalapak, trivago, dan situs berbagai situs lain. 

Kenapa sekarang semakin banyak orang yang beli dengan cara online karena 

mereka melihat iklan jual beli online di televisi,  karena perusahaan online shop 

juga mengiklankan video iklannya di televisi. Dan didalam video iklannya 

perusahaan online shop memberikan informasi bagaimana mudahnya membeli 

barang online  dengan cara online. Karena sampai saat ini media yang paling 

digunakan adalah televisi, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan jual beli online 

berbondong-bondong bersaing mengiklan diri di televisi, dan sebisa mengkin 

membuat video iklan sebagus dan semenarik mungkin untuk menarik perhatian 

dan para penonton.  

 

2.10 Tujuan Iklan 
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 Praktisi iklan selalu merumuskan tujuan iklan dari produsen suatu produk 

atas tiga tujuan, yaitu (Liliweri, 2011:540) :  

1. Mengirimkan Informasi 

Ketika produsen untuk pertama kali memproduksi suatu produk, maka dia 

akan melakukan tugas pertama yaitu “mengirimkan Informasi”kepada khalayak 

bahwa telah hadir sebuah produk baru. 

2. Mempersuasi Audiens 

Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasive, yaitu 

komunikasi yang bertujuan untuk “membujuk” para penerima informasi agar 

mengubah sikap atau persepsi mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh 

pengirim informasi. 

3. Mengingatkan audiens 

Pada dasarnya setiap produsen tidak mau kehilangan pasar atas semua hasil 

produksinya. Karena itu, perusahaan selalu menempuh pelbagai cara untuk 

mengingatkan audiens yang mungkin sudah mulai lupa terhadap produk yang 

pernah mereka pakai, atau mengingatkan audiens agar segera membeli produk 

yang sama dengan kemasan atau daya guna yang lebih sempurna, atau 

mengingatkan audiens atau calon konsumen untuk membeli produk baru 

bersama-sama dengan produk yang mereka telah gunakan. 

2.11 Kekerasan 

Kekerasan mungkin  masalah global yang hingga saat ini tidak ada 

habisnya di perbincangkan. Kekerasan terjadi hampir setiap saat dan dimanapun di 

seluruh dunia. Kekerasan adalah perbuatan/kegiatan yang  menyakiti atau 

merugikan seseorang atau pun sekelompok orang yang dilakukan secara fisik, 
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ataupun verbal  yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang juga. 

Kekerasan yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan 

terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan 

dengan hukum (Johan Galtung, 2003). 

Media massa diyakini sebagian besar kalangan digunakan sebagai 

transformasi kekerasan. Artinya media massa dapat mengajarkan kekerasan 

kepada sebagian besar khalayaknya, sehingga secara tidak langsung dapat 

menuntun mereka kepada perilaku kekerasan yang sesungguhnya. 

 

2.12 Bentuk-Bentuk Kekerasan 

Memahami kekerasan tidak cukup dengan memahami definisinya saja. 

Adalah hal yang penting untuk juga memahami apa saja yang dikategorikan 

sebagai tindak kekerasan. Berdasarkan hal ini, Galtung (2003) mencoba menjawab 

dengan membagi yaitu: 

1. Kekerasan Langsung. Kekerasan langsung disebut juga sebagai sebuah 

peristiwa (event) dari terjadinya kekerasan. Kekerasan langsung terwujud dalam 

perilaku, misalnya: pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. 

Kekerasan langsung merupakan tanggungjawab individu, dalam arti individu 

yang melakukan tindak kekerasan akan mendapat hukuman menurut ketentuan 

hukum pidana. 

2. Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya: 

membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebar 

gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan 

umum dengan lisan, dll. 
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3. Kekerasan psikologis/psikis: kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. 

Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan, 

mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir & 

memelototi. 

4. Kekerasan Seksual (sexual abuse) Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan 

seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 

tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya 

dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan 

hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan caratidak wajar dan 

atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

komersil dan atau tujuan tertentu. 

5. Kekerasan Ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi seseorang atau istri 

untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, 

termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara si 

suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami juga tidak 

memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami 

menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja 

yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri 

memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengijinkan istri untuk 

meningkatkan karirnya. 

2.13 Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual yaitu definisi mengenai batasan tentang pengertian 

yang diberikan terhadap variabel-variabel (kotnsep) yang hendak diukur, diteliti, 
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dan digali datanya, dengan tujuan agar peneliti dan pembaca memiliki tanggapan 

atau pemahaman yang sama terhadap konsep tersebut. 

1. Kekerasan  

Kekerasan adalah perlakuan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. 

Didalam kekerasan terdapat dua bentuk kekerasan, yang pertama, kekerasan fisik. 

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang 

lain dengan cara langsung seperti, memukul atau menggunakan benda. Kekerasan 

fisik ini bisa menimbulkan bekas seperti luka, memar, atau juga yang paling adalah 

cacat seumur hidup. Yang kedua, kekerasan psikis/psikologis. Kekerasan 

psikologis adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain 

secara tidak langsung seperti, mengancam, membentak, memelototi, atau juga 

bullying. Kekerasan Psikologis menimbulkan rasa takut, trauma, rasa tidak percaya 

diri, dan lebih parah bisa membuat seseorang depresi lalu bunuh diri (SEJIWA. 

2008) 

 

2. Iklan Televisi  

Iklan televisi adalah media atau alat komunikasi yang digunakan untuk 

menayangkan produk, jasa, maupun Informasi kepada masyarakat. Iklan televisi 

adalah salah satu tayangan yang paling banyak dilihat karena ditayangkan secara 

berulang-ulang, dan juga memiliki jangkauan yang luas, selain itu, iklan televisi 

juga memiliki dampak yang kuat karena didalam tayangannya walaupun durasinya 

pendek setiap adegan dan kata-katanya memilik makna dan ada juga iklan yang 

setiap adegan dan kata-katanya tidak memiliki makna tetapi dikemas secara 
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menarik dan menghibur. Bahkan sebuah iklan membuat sebuah trend bahasa, atau 

perilaku karena ditayangkan secara berulang-ulang (Kustadi Suhandang,. 2016). 

 

2.14 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variable diukur 

(Hamidi, 2007: 142). Maka definisi opersional dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

A. Kekerasan Fisik 

Mengenai kekerasan fisik, bentuk-bentuk tindakan atau shot-shot adegan 

kekerasan fisik dalam iklan Tokopedia di NET TV,secara jelas dapat dirasakan 

efeknya oleh objek sasaran dari tindakan kekerasan fisik tersebut. Adapun bentuk 

dari tindakan kekerasan fisik ini adalah melempar benda tajam, menendang, 

menampar, memukul. 

B. Kekerasan Verbal  

Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata di dalam iklan 

Tokopedia di NET TV. Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, 

meneriaki, memfitnah, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan 

umum dengan lisan, dll. 

C. Kekerasan Psikologis 

Tindakan kekerasan psikologis ini juga dapat mempengaruhi fisik dari 

seseorang. Dimana ketika seseorang menerima tindakan kekerasan psikologis 

tubuh mereka akan berkontraksi seperti detak jantung bertambah cepat, tubuh 

menjadi lemas dan tidak berdaya, dll. Inilah yang menjadi efek atas tindakan 

kekerasan psikologis didalam Iklan Tokopedia di NET TV. Kekerasan psikologis 
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ini merupakan masalah yang umum kita hadapi. Bahkan anak-anak dalam 

pergaulannya dalam kehidupan sehari-haripun melakukan tindak kekerasan 

psikologis ini. Hal ini merupakan masalah penting yang harus kekrkita hadapi agar 

anak-anak dapat memperoleh pendidikan emosional yang sesuai untuk tumbuh 

kembang mereka (Galtung dalam Windhu, 1992: 68). Contoh kekerasan psikologis 

meneriaki, membanting meja, membawa pedang, mengancam, mengucilkan. 

D. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. 

Ibarat awan dan hujan, demikianlah hubungan antar seks dan kekerasan. Di mana 

terdapat seks maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Termasuk dalam kekerasan 

seksual adalah perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan perendahan terhadap 

lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk prostitusi, dan kekerasan oleh 

pasangan yang dilakukan secara nyata, di media massa ataupun dikondisi lain. 

 

 

 

E. Kekerasan Ekonomi 

Kekerasan ekonomi contohnya adalah suatu tindakan yang membatasi istri 

untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, 

termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara si suami 

tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak 

memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami 

menyembunyikan gajinya,mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang 

mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri 



28 
 

memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengijinkan istri untuk 

meningkatkan karirnya. 

 

Dan di dalam definisi operasional terdapat juga struktur kategorisasi, dimana 

dalam hal ini, peneliti membuat struktur kategori mengenai kekerasan yang 

terdapat dalam adegan iklan Tokopedia edisi “Isyana VS Gangster” di Net TV 

untuk memfokuskan pada unsur visual berupa tindakan dan kalimat yaitu dikaitkan 

dengan peran yang dijalankan pemain dalam menokohkan karakter seseorang yang 

terlibat dalam iklan. Adapun struktur kategorinya adalah sebagai berikut : 

   

1. Kekerasan Fisik/langsung 

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik disini adalah perlakuan kasar 

seseorang kepada orang lain secara langsung atau nyata misalnya seperti 

melempar benda tajam, memukul, menampar, menendang. 

a. Melempar Benda Tajam/keras 

Melempar benda adalah tindakan melontarkan benda dimana dalam 

iklan ini adalah melempar piring atau senjata tajam kepada orang lain 

dengan disengaja.   

b. Menendang  

Menendang adalah tindakkan yang dilakukan seseorang kepada orang 

lain mengayunkan kaki dengan sengaja untuk menyakiti. 

c. Menampar  
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Menampar adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan 

mengayunkan tangan ke wajah seseorang dengan sengaja untuk 

melukai 

 

d. Memukul  

Memukul adalah tindakan seseorang untuk menyakiti dengan cara 

mengayunkan kepalan tangan atau juga dengan alat seperti kayu atau 

benda lainnya. 

2. Kekerasan Verbal 

Kekerasan verbal yang dimaksud disini adalah perbuatan kasar 

seseorang kepada orang lain dengan kata-kata seperti misalnya: Meneriaki, 

memfitnah,, mempermalukan orang di depan umum dengan lisan,, mencaci 

maki. 

a. Meneriaki 

Meneriaki adalah berbicara atau menyebut nama orang lain 

menggunakan suara yang keras karena perasaan marah. 

 

b. Memfitnah 

Memfitnah merupakan sebuah aktifitas atau perbuatan yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain dengan mengatakan sesuatu hal yang tidak 

sesuai dengan kenyataan. 

c. Mempermalukan Di Depan Umum Dengan Lisan 
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Merupakan kekerasan yang dilakukan seseorang kepada orang lain 

dengan cara menyebut kekerungan atau derajat orang lain didepan 

umum dengan sengaja. 

d. Mencaci Maki 

Merupakan aktivitas berupa obrolan atau omongan yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan kata yang tidak 

pantas, tidak sopan, dan keji. 

3. Kekerasan Psikologis 

Kekerasan yang dilakukan seseorang kepada orang lain lewat bahasa tubuh 

yang dilakukan dengan disengaja seperti: mengancam, mengucilkan, 

memelototi, membanting sesuatu, membawa senjata tajam. 

a. Membanting Meja 

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang  dengan cara membanting 

meja agar seseorang  sadar bahwa dia lagi mengancam 

b. Membawa Pedang 

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan 

cara menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan 

atau untuk mencelakakan orang lain dengan membawa senjata tajam. 

 

c. Mengancam  

Kekerasan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan 

maksud (niat) untuk mencelakakan atau merugikan orang lain, atau 

juga memeberi pertanda atau peringatan hal buruk akan terjadi. 

d. Mengucilkan  
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Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan  cara menjauhi orang lain dengan 

gestur tubuh tidak menyukai orang tersebut. 

4. Kekerasan Seksual  

Yang dimaksud kekerasan seksual adalah seseorang kepada orang lain dengan 

cara memperkosa, melecehkan lawan jenis, pelecehan dibawah umur, dan 

kekerasan oleh pasangan. 

a. Memperkosa 

Kekerarasan yang dilakukan kepada orang lain dengan memaksa 

melakukan hubungan seksual. 

b. Melecehkan Lawan Jenis  

Kekerasan yang dilakukan kepada orang lain dengan menyentuh 

bagian intim orang lain. 

c. Pelecehan Dibawah Umur 

Kekerasan yang dilakukan kepada orang lain dengan cara memaksa 

atau mengajak melakukan hubungan seksual kepada orang yang 

dibawah umur atau anak. 

d. Kekerasan Oleh Pasangan 

Kekerasan yang dilakukan kepada pasangan atau istri dengan 

mengeksploitasi atau melakukan hubungan seksual secara berlebihan 

sehingga menyakiti. 

e. Kekerasan seksual sesama jenis 

Kekerasan ini merupakan aktivitas atau perbuatan seksual yang 

dilakukan oleh orang sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau 
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perempuan dengan perempuan). Kekerasan ini disebut dengan 

pasangan Homo, Gay atau lesbi 

5. Kekerasan Ekonomi

Yang dimaksud kekerasan ekonomi adalah membayar orang tidak

sepantasnya, tidak menafkahi istri, dan menyelewengkan uang keluarga.

a. Tidak Membayar Orang Sepantasnya

Merupakan tindak kekerasan yang dilakukan kepada orang lain dengan

cara tidak membayar orang tersebut sesuia kerjanya atau sesuai

kesepakatan.

b. Tidak Menafkahi Istri

Merupakan perbuatan dari suami yang dilakukan kepada pasangan atau

istri dengan cara tidak memenuhi kebutuhan istri atau pasangan.

c. Menyelewengkan Uang Keluarga

Merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan kepada saudara atau

orang tua dengan cara mengambil uang atau menyelewengkan uang

yang suda dititipkan atau bukan haknya.




