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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Televisi sebagai media iklan 

Iklan televisi memiliki dua jenis karakter yakni iklan televisi akan mendapatkan 

pengakuan penonton apabila iklan tersebut cukup baik, dan iklan  televisi dapat lebih menarik 

perhatian penontonnya apabila iklan tersebut dapat menggugah rasa ataupun membangkitkan 

minat. iklan televisi adalah media pemilik produk yang diciptakan oleh biro iklan, kemudian 

disiarkan televisi dengan berbagai tujuan, diantaranya sebagai informasi produk dan mendorong 

penjualan. Oleh karena itu iklan televisi harus memiliki segmen berdasarkan pilihan segmen 

produk, untuk memilih strategi media, agar iklan itu sampai kepada sasaran. Dalam produksi 

iklan televisi, diperlukan beberapa strategi, misalnya membuat iklan televisi yang terkesan 

eksklusif namun hanya memerlukan biaya produksi yang rendah dan atau membuat iklan 

tersebut untuk sedapat mungkin mengkomunikasikan seluruh informasi tentang produk yang 

ditawarkan menjadi lebih menarik. 

Monle lee dan Carla Johnson, membagi fungsi dari periklanan menjadi: pertama, 

memberikan informasi, periklananan dapat menambah nilai suatu produk dengan memberikan 

informasi tentang produk, ciri-ciri dan lokasi penjualan dan juga menginformasikan tentang 

produk-produk baru kepada konsumen; kedua, persuasif atau membujuk atau mempengaruhi 

para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu atau mengubah sikap merekea terhadap 

produk atau perusahaan; ketiga, pengingat, terus menerus mengingatkan konsumen tentang 

sebuah produk sehingga mereka akan tertap membeli produk yang diiklankan tanpa 

memperdulikan merek-merek pesaingnya. 
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Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan para pengiklan di televisi, 

seperti message strategy  (strategi penyampaian pesan), Action (tindakan) dan Motion (gerakan), 

strorytelling (naskah ataupun cerita iklan), emotion (emosi), demonstration (demonstrasi), sight 

(unsur pandangan visual) dan sound (unsur audio atau suara), elements (unsur-unsur iklan), serta 

filming and taping (proses produksi iklan). (Effendy,2009:4)Hal ini dapat dijelaskan, sebagai 

berikut: 

1.Message Strategy (strategi penyampaian pesan) merupakan strategi dalam menyampaikan 

pesan iklan kepada para penonton televisi. Hal terpenting yang harus diingat adalah televisi 

merupakan media massa elektronik yang menampilkan unsur visual dan audio sekaligus. Oleh 

karena itu pesan iklan haruslah menampilkan kedua unsur tersebut dan memadukannya menjadi 

suatu kesatuan yang saling mengisi satu sama lain.   

2.Action (tindakan) dan Motion (gerakan) lebih menyangkut kepada televisi yang merupakan 

media visual dan pesan-pesan yang disampaikannya didominasi oleh unsur-unsur visual. Media 

cetak seperti majalah dan tabloid juga banyak juga menampilkan unsur-unsur visual. Namun 

yang membedakan televisi dan media cetak adalah tampilan visual berupa gambar bergerak yang 

hanya dapat ditampilkan oleh televisi. Inilah yang membuat televisi begitu memikat daripada 

media cetak. Iklan televisi yang baik harus dapat memanfaatkan dampak keunggulan televisi ini 

agar dapat menarik perhatian khalayaknya. 

3.Storytelling ataupun Naskah iklan, secara tidak langsung juga merupakan suatu jalinan cerita 

yang teratur. Televisi merupakan media terbaik dalam menyampaikan suatu jalinan cerita kepada 

khalayaknya. Iklan-iklan televisi yang efektif juga menggunakan  jalinan cerita baik itu sebagai 

nilai-nilai hiburan ataupun tujuan-tujuan tertentu lainnya. Naskah ataupun jalinan cerita tersebut 

bisa saja bersifat lucu, hangat, konyol, ataupun “mengoyak hati” kita  seperti dalam kehidupan 
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sehari-hari. Dalam unsur emosi (emotion) dibandingkan dengan media massa lainnya, televisi 

lebih memiliki kemampuan untuk menyentuh emosi para khalayaknya. Kemampuan televisi 

dalam menyentuh emosi khalayaknya ini mengakibatkan iklan-iklan di televisi bersifat 

menghibur, mengasyikkan, menggelikan, dan menyentuh unsur-unsur emosi lainnya. Situasi 

dalam kehidupan nyata seperti rasa marah, rasa takut, rasa bangga, rasa cemburu, ataupun rasa 

cinta semuanya dapat langsung tersajikan di layar televisi.(Sandra,Nancy,dan Wiliam,2011:509) 

1.Demonstrasi (demonstration) sebuah produk yang akan cukup berhasil apabila disajikan dalam 

tayangan televisi. Hal ini biasanya disebabkan karena realitas yang langsung kita lihat dengan 

“mata kepala” kita sendiri akan lebih kita percayai. Sight and Sound (unsur visual dan audio) 

adalah ciri khas dari televisi sebagai media elektronik. Oleh karena itu iklan televisi yang efektif 

menggabungkan unsur audio dan unsur visual sekaligus. Salah satu kekuatan televisi adalah 

kemampuannya untuk menguatkan pesan verbal secara visual ataupun pesan visual secara verbal. 

Kombinasi yang sempurna dari unsur audio dan visual dapat menjadi alat jual yang cukup 

potensial bagi produk yang diiklankan. 

2.Elements (unsur-unsur) yang merupakan elemen-elemen yang harus ada pada sebuah iklan 

televisi yang harus dipadukan agar dapat menciptakan sebuah iklan yang “sempurna”. Elemen- 

elemen tersebut antara lain berupa video, audio, tokoh iklan, produk yang diiklankan, lokasi 

pembuatan iklan, efek pencahayaan, desain  grafis, dan kecepatan suatu iklan. 

3.Filming and Taping (proses pembuatan iklan) sebuah iklan merupakan suatu proses yang 

melibatkan cukup banyak sumber daya manusia. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang 

cukup baik agar memiliki satu visi tentang iklan yang akan diproduksi. Iklan yang telah siap 

berikutnya akan mengalami proses pengeditan agar tidak terdapat kesalahan sekecil apa pun 

yang dapat mengurangi esensi dari pesan iklan tersebut.(hofman,1994:54) 
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Iklan  televisi pada dasarnya cukup beragam. Kasali dalam bukunya Manajemen 

Periklanan memaparkan setidaknya ada empat jenis bentuk iklan televisi yaitu pensponsoran, 

partisipasi,  spot announcements, dan  public service announcements.  Pensponsoran oleh para 

pihak sponsor telah memberi dampak yang kuat pada pemirsa, khususnya karena pengiklan, yang 

benar-benar menjaga mutu dan isi program serta siaran sponsornya. Akan tetapi, biaya yang 

harus ditanggung oleh pengiklan untuk membuat suatu acara yang panjangnya sekitar 30-60 

detik itu cukup besar. Itu sebabnya muncul sponsor yang melakukan kerja sama untuk 

menghasilkan suatu acara. Bentuk ini mulai popular dimana-mana dan masing-masing sponsor 

membagi waktu dan segmennya sekitar 15 menit. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi kreatif periklanan, 

diantaranya adalah: 

a) Sebuah iklan yang baik harus memiliki kebenaran dalam konsep bukan sekedar 

merebut perhatian khalayak. 

b) Iklan yang baik harus memiliki tujuan jangka panjang. Mampu menciptakan 

hubungan yang stabil dan kuat serta bertahan lama. 

c) Iklan yang kreatif dan sukses seringkali sangat unik dan menarik perhatian 

konsumen. Iklan yang disenangi konsumen akan menjadi kenangan dan lebih 

menarik perhatian. 

Sedangkan iklan televisi dengan bentuk partisipasi agak berbeda dengan bentuk 

sebelumnya, namun bentuk iklan seperti ini akan mengurangi beban biaya dan resiko. Melalui 

iklan sepanjang 15,30 atau 60 detik, iklan disisipkan di antara satu atau beberapa acara (spots). 

Pengiklan dapat membeli waktu yang tersedia, baik atas acara yang tetap maupun tidak tetap. 

Pendekatan ini juga fleksibel dalam arti dapat memilih jangkauan pasar, khalayak sasaran, 

jadwal, dan anggaran. 
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Meski demikian, dampak bentuk ini tidak sekuat pensponsoran, dan pihak pengiklan 

tidak dapat mengontrol isi dan mutu program yang bersangkutan. Sedangkan waktu yang 

tersedia untuk dipilih biasanya sudah habis dibeli oleh pengiklan besar. Akibatnya pengiklan 

kecil hanya memperoleh jam sisa yang menurut penelitian pengiklan besar tidak efektif. 

B. Periklanan 

1. Definisi dan Sejarah Periklanan 

Secara Etimologi iklan berasal dari bahasa Latin, yakni ”ad-vere” yang berarti 

mengoperkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Sedangkan advertensi dalam bahasa 

Indonesia berasal dari bahasa Inggris yakni ”advertising”. Rhenald Kasali mendefenisikan  iklan 

sebagai pesan  yang menawarkan suatu produk yamg ditujukan kepada masyarakat lewat suatu 

media. 

Iklan pada awal perkembangannya berupa pesan berantai yang disampaikan untuk 

membantu kelancaran jual beli dalam masyarakat, yang kala itu masyarakat masih belum 

mengenal huruf. Iklan pertama kali dikenal lewat pengumunan-pengumuman yang disampaikan 

secara lisan atau komunikasi verbal. Penggunaan wahana simbol-simbol visual sebagai wahana 

periklanan telah digunakan di Babylonia sejak 3000 tahun yang lalu yang biasanya berisikan 

pengumuman tentang budak yang lari dari tuannya. Sementara itu dalam masyarakat Yunani dan 

Romawi, ketika itu iklan pada terakota dan perkamen sudah mulai digunakan untuk kepentingan 

lost & found. 

Era Kreatif dalam Periklanan Modern dipelopori oleh perusahaan jasa periklanan Lord 

& Thomas di Amerika Serikat tahun 1898 yang mencoba memberikan nilai-nilai kreatif pada 

iklan yang di rancangnya. Jhon E Kennedy dan Claude Hopkins dari perusahaan periklanan 

tersebut percaya bahwa iklan bukanlah semata-mata pengumuman, melainkan merupakan 
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salesmanship in print. Atas dasar itu mereka mulai mengajukan pertanyaan ; “Mengapa orang 

mau membeli barang-barang yang diklankan“, atau dengan kata lain, “Mengapa barang yang 

diklankan itu berdampak positif/efektif”. 

Berikutnya revolusi di dunia iklan terjadi pada saat Johannes Guttenberg menemukan 

mesin cetak yang memungkinkan iklan-iklan disampaikan lewat lembaran-lembaran cetakan. 

Perkembangan iklan semakin dipacu ketika pada abad ke-17 Nicholas Bourne dan Thomas 

Archer menerbitkan surat kabar pertama di Inggris yaitu The Weekly News. Sedangkan di 

Amerika Serikat perkembangan dunia iklan dirintis oleh Benjamin Franklin, yang dijuluki 

sebagai Bapak Periklanan Amerika Serikat. Ia menerbitkan surat kabar periklanan pada tahun 

1729 yang diberi nama Pennsylvania Gazette. Salah satu contoh iklan terbaik yang merupakan 

bukti sejarah yang dikenal di Amerika Serikat adalah iklan yang dimuat di Pennsylvania Evening 

Post edisi 6 Juli 1776. Pesan yang disampaikan, tidak lain adalah Proklamasi Kemerdekaan 

Amerika Serikat.  

Iklan dan Cultural Studies tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya Cultural 

Studies atau kajian budaya merupakan bidang yang majemuk  denganperspektif dan produksi 

teori yang kaya dan beraneka ragam. Dalam ranah keilmuan parapengkaji budaya meyakini 

bahwa tidaklah mudah untuk menentukan batas-batas dan wilayah-wilayah kajian budaya secara 

khas dan komprehensif, terlebih ditengah perkembangan globalisasi diberbagai bidang.  

2. Jenis-Jenis Iklan 

Iklan begitu kompleks karena cukup banyak kriteria pengiklan yang ingin merangkul 

semua jenis khalayak. Oleh karena itu William Wells, (1992) membagi iklan atas beberapa 

macam, yakni: 

1). Brand Advertising (Iklan Merek) 
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Iklan ini memfokuskan pada perkembangan dari merek suatu produk. Iklan jenis ini 

berusaha untuk menciptakan citra dan identitas dari suatu merek produk untuk jangka 

waktu yang lama. Iklan ini juga berusaha membangun citra tersendiri bagi merek 

produk yang  diiklankan. Iklan ini berusaha menjangkau konsumen secara luas dalam 

skala nasional. 

2).  Retail Advertising (Iklan eceran) 

Iklan jenis ini lebih bersifat lokal. Iklan ini lebih memfokuskan untuk mempromosikan 

suatu toko yang menjual berbagai macam produk yang cukup lengkap dengan kualitas 

pelayanan yang maksimal. Iklan jenis ini mencoba untuk menciptakan citra tersendiri 

dari toko tersebut. Iklan eceran lebih memfokuskan pada harga, ketersediaan barang, 

lokasi, serta waktu beroperasinya toko. 

3).  Political Advertising (Iklan Politik) 

Iklan ini merupakan jenis iklan untuk mempromosikan para tokoh politik ataupun partai 

politik sehingga akhirnya diharapkan masyarakat akan memilih ataupun memihak 

kepadanya. 

 

4). Directory Advertising (Iklan Direktori) 

Jenis iklan yang berikutnya adalah iklan direktori, dimana konsumen dapat langsung 

melihat sebuah iklan pada sebuah media iklan sehingga akhirnya ia mengetahui 

bagaimana membeli sebuah produk baik yang berupa barang atau jasa. Iklan jenis ini 

cukup banyak kita jumpai seperti di Yellow Pages. 

5). Direct Response Advertising (Iklan Tanggapan Langsung) 

Iklan jenis ini dapat menggunakan media iklan apapun, termasuk direct mail. 
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Selanjutnya konsumen dapat langsung memberikan respons ataupun tanggapan baik itu 

melalui email ataupun telepon. Apabila konsumen tertarik maka barang tersebut akan 

langsung diantarkan ke tangan konsumen. 

6). Business-to-Business Advertising (Iklan Antar Bisnis) 

Iklan antar bisnis adalah mempromosikan barang-barang dan jasa non- konsumen. 

Artinya, baik pemasang maupun sasaran iklan sama-sama perusahaan. Produk yang 

diiklankan adalah barang antara yang harus diolah atau menjadi unsur produksi. 

Termasuk disini adalah pengiklan bahan-bahan mentah, komponen, suku cadang dan 

aksesoris, fasilitas pabrik dan mesin, serta jasa-jasa seperti asuransi, pasokan alat tulis 

kantor, dan sebagainya. 

7). Institutional Advertising (Iklan Perusahaan) 

Fokus utama yang ditonjolkan oleh pesan pada iklan ini adalah mendirikan identitas 

serta citra suatu perusahaan di mata masyarakat sesuai tujuan ataupun sudut pandang 

perusahaan itu sendiri 

8). Public Service Advertising (Iklan Layanan Masyarakat) 

klan ini lebih memfokuskan pada pelayanan masyarakat. Iklan ini biasanya bertujuan 

menyebarluaskan pesan-pesan yang bersifat informatif, edukatif, serta penerangan agar 

membentuk sikap masyarakat sehingga lebih bertanggung jawab terhadap masalah 

ataupun fenomena-fenomena sosial tertentu. 

3. Fungsi Iklan 

Iklan sebagai teknik penyampaian pesan dalam bisnis yang siftanya  non-personal secara 

teknis melaksanakan fungsi-fungsi yang diemban media massa lainnya. Fungsi-fungsi  

periklanan  tersebut adalah fungsi pemasaran, fungsi komunikasi, fungsi ekonomi dan fungsi 
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sosial. Dalam hal fungsi pemasaran, iklan berfungsi untuk mengidentifikasi produk dan 

menjelaskan perbedaannya dengan produk lain. Selain itu iklan juga berfungsi untuk 

mengkomunikasikan informasi mengenai produk.. Dalam hal ini, fungsi pemasaran adalah untuk 

merangsang dan akhirnya berakibat pada peningkatan penggunaan  produk serta rasa cinta dan 

kedekatan terhadap produk. 

Fungsi komunikasi dalam iklan antara lain memberikan penerangan dan informasi mengenai 

suatu barang dan jasa serta gagasan yang lebih dahulu diketahui oleh satu pihak dan dijual 

kepada pihak lain agar ikut mengetahuinya. Selain itu fungsi komunikasi dalam iklan juga 

berfungsi untuk memberikan pesan yang berbau pendidikan dalam arti mempunyai efek jangka 

panjang serta mengedepankan suatu gagasan. Fungsi ekonomi dalam sebuah iklan 

mengakibatkan orang semakin tahu tentang produk-produk tertentu, bentuk pelayanan jasa 

maupun kebutuhan serta memperluas ide-ide yang mendatangkan keuntungan finansial. 

Sedangkan dalam fungsi sosialnya, iklan mempunyai fungsi untuk membantu menggerakkan 

suatu perubahan standard hidup yang ditentukan oleh kebutuhan manusia di seluruh dunia. 

Misalnya iklan dapat digerakkan dengan bantuan keuangan, bahan-bahan makanan kepada 

bangsa-bangsa yang kekurangan. Melalui publikasi iklan mampu menggugah pandangan orang 

akan suatu peristiwa, fenomena sosial yang terjadi kemudian meningkatkan sikap, afeksi yang 

positif dan diikuti tindakan pelaksanaan nyata dan tindakan sosial. 

C. Komunikasi Sebagai Suatu Proses Simbolik 

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin  communis    yang artinya membuat 

kebersamaan atau membangun kebersamaan antar dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal 

dari akar kata dalam Bahasa Latin communico yang artinya membagi. Sedangkan Thomas M. 

Scheidel mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan  dan 
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mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial  dengan orang di sekitar kita, dan 

untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita  

inginkan. 

Komunikasi sebagai sebuah proses pertukaran simbol verbal dan nonverbal antara 

pengirim dan penerima untuk merubah tingkah laku kini melingkupi proses yang lebih luas. 

Jumlah simbol-simbol yang dipertukarkan tentu tak bisa dihitung dan dikelompokkan secara 

spesifik kecuali bentuk simbol yang dikirim, verbal dan non verbal. Memahami komunikasi pun 

seolah tak ada habisnya. Mengingat komunikasi sebagai suatu proses yang tiada henti 

melingkupi kehidupan manusia. 

Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan  ciri khas manusia, 

yakni komunikasi atau pertukaran simbol  yang diberi makna. Perspektif interaksi simbolik 

berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan 

bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk 

dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspetasi orang lain yang menjadi 

mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan 

bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka. Manusia bertindak hanya 

berdasarkan definisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling  mereka. Dalam 

pandangan interaksi simbolik, sebagaimana ditegaskan Blumer, proses sosial dalam kehidupan 

kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan aturan-aturan, bukan sebaliknya. Dalam 

konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu 

medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya melainkan 

justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial. 

Menurut teoritisi interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi 
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manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Secara ringkas, interaksionisme simbolik 

didasarkan pada premis-premis berikut: pertama, individu merespons suatu situasi simbolik. 

Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik dan sosial berdasarkan makna yang 

dikandung  komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Kedua, makna adalah 

produk interaksi sosial, karena itu makna  tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan  

melalui penggunaan bahasa. Ketiga, makna diinterpretasikan individu dapat  berubah dari waktu 

ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi  yang ditemukan  dalam interaksi sosial. 

D. Definisi Makna dan Jenis-Jenisnya 

Makna menurut pendapat Kridalaksana, merupakan maksud dari pembicara, pengaruh 

dari unit bahasa dalam memahami pandangan atau tingkah laku manusia, atau makna merupakan 

hubungan kesepakatan atau ketidaksepakatan antara bahasa dan aspek diluar bahasa atau antara 

ujaran dan tanda. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa makna merupakan maksud 

yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar yang berhubungan dengan aspek-aspek di 

luar bahasa. 

Lyons, menyatakan, “meanings are ideas or concepts which can be transferred from the 

mind of the hearer by embodying them as they were, in the form of one language or another”. 

Pernyataan yang diutarakan oleh Lyon tentang makna adalah maksud dari pembicara yang 

disampaikan dengan cara mengutarakannya melalui bahasa. Makna adalah maksud ujaran 

pembicara melalui kata-kata atau kalimat yang berbeda. Makna itu sendiri di bagi kedalam dua 

bagian: 

1. Maksud dari pembicara atau makna yang dibawa oleh pembicara. 

2.Maksud dari kalimat atau kata yang terkandung dalam kata atau kalimat itu sendiri. 

Keraf, mengatakan bahwa makna adalah unit dari kata dalam suatu bahasa yang 
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mengandung dua aspek, yaitu: bentuk atau ekspresi dan makna atau isi. Bentuk adalah aspek 

yang dapat ditangkap oleh panca indera yaitu pendengaran dan penglihatan. Sedangkan isi 

adalah aspek yang menyebabkan reaksi yang hadir dalam pikiran pendengar atau pembaca 

karena stimulasi dari bentuk.  

Makna dari kata dapat juga disamakan dengan indera, ide, konsep, pernyataan, pesan, 

informasi, isi, pemikiran, dan prasangka. Aminudin,  menjelaskan bahwa makna yang 

terkandung di dalam kata atau makna kata berhubungan dengan: 

1.Sistem sosial dan budaya 

2.Pengguna dan pembicara 

3.Pemakai konteks situasional. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna merupakan ide atau pemikiran 

dari pembicara yang dapat diwujudkan dalam bentuk ujaran atau tulisan. 

Pada dasarnya para ahli bahasa memliliki opini berbeda tentang jenis-jenis makna. Tetapi 

pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan jenis-jenis makna berdasarkan teori yang 

diberikan Larson pada bukunya yang berjudul Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-

language Equivalence. Larson membagi jenis makna ke dalam tiga kategori, yaitu: 

1.Makna Referensial 

Menurut pendapat Larson, menyebutkan bahwa makna referensial biasa disebut juga 

sebagai makna acuan atau rujukan. Disebut makna acuan atau makna rujukan karena 

makna ini langsung mengacu kepada benda, kejadian, atribut, atau relasi tertentu yang 

dapat dilihat atau dibayangkan. Makna referensial merupakan isi informasi atau 

sesuatu yang dikomunikasikan. Contohnya kata apel. Orang mengetahui makna dari 

kata apel karena sebelumnya sudah mengetahui bentuk dari apel tersebut. 
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2.Makna Organisasional 

Pada buku yang sama, Larson menjelaskan makna organisasional atau makna 

kontekstual merupakan makna kata yang sudah dirujuk pada suatu teks kemudian 

makna itu dirujuk lagi maka makna kata tersebut merupakan bagian dari makna 

organisasional atau kontekstual. Makna kontekstual menggabungkan informasi 

referensial ke dalam teks yang utuh. Makna organisasional ini ditandai dengan detik, 

pengulangan, pengelompokan, dan ciri-ciri yang lain dalam struktur gramatikal 

sebuah teks. Seperti kata apel yang sebelumnya sudah dirujuk kemudian dirujuk 

kembali pada teks yang sama. 

3.Makna Situasional 

Makna situasional merupakan amanat teks yang dihasilkan dalam situasi komunikasi. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi makna situasional, seperti hubungan antar 

penulis atau pembicara dengan orang yang disapanya, tempat dan waktu komunikasi 

itu dilangsungkan, umur, gender, status sosial, praanggapan yang muncul pada saat 

komunikasi berlangsung, dan latar belakang kebudayaan pembicara dan pendengar. 

Sebagai contoh, seorang ibu mengatakan “jangan!” ketika anaknya sedang bermain 

api. Makna kata “jangan!” disini dapat menegaskan bahwa jangan bermain api, itu 

sangat berbahaya. 

E. Strategi Periklanan 

Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari yang namanya  iklan.  

Dalam  dunia  periklanan  komunikasi  merupakan  hal terpenting  untuk  menarik  minat  dan  

daya  jual  produk  kepada  konsumen melalui komunikasi yang tepat. “Di lain pihak  

komunikasi pun memiliki 126 defenisi  komunikasi”,  yang dikumpulkan  oleh  Frank  E.X.  
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Dance  dalam Pilliang.  Yang  dapat  dikategorikan  menjadi  10  komponen  konseptual. 

Kesepuluh  komponen  konseptual  tersebut merupakan  kerangka  acuan  yang dapat  dijadikan  

dasar  dalam  menganalisa  fenomena  peristiwa  komunikasi. Komponen-komponen  tersebut  

baik  secara  tersendiri,  secara  gabungan  atau secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai fokus 

perhatian. Diantaranya: 

a. Pengertian atau pemahaman, proses di mana dapat memahami dan dipahami orang lain. 

Komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan 

situasi yang berlaku. 

b. Interaksi atau hubungan sosial. Interaksi merupakan perwujudan komunikasi. Tanpa 

komunikasi tidak akan terjadi interaksi.   

c. Pengurangan rasa ketidakpastian. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan 

untuk mengurangi ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau 

memperkuat ego.   

d. Proses, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian 

melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka dan sebagainya.  

e. Menghubungkan atau menggabungkan. Komunikasi merupakan proses yang 

menghubungkan satu bagian kehidupan dengan bagian lainnya.  

f. Kebersamaan. Komunikasi merupakan proses yang membuat sesuatu yang semula dimiliki 

seseorang menjadi milik dua orang atau lebih.  

g. Saluran atau alat. Komunikasi merupakan alat pengirim pesan. Misalnya telegraph, telepon, 

radio, kurir dan sebagainya.  

h. Replikasi memori. Komunikasi merupakan proses mengarahkan perhatian dengan 

menggugah ingatan. 
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i.  Stimuli, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai penyampaian informasi yang 

berisikan stimuli diskriminatif, dari suatu sumber terhadap penerima.  

j. Tujuan/kesengajaan, komunikasi pada dasarnya penyampaian pesan yang disengaja dari 

sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku pihak penerima. 

Komunikasi juga dapat dikategorikan kedalam tiga jenis. yaitu verbal, tertulis dan non-

verbal, diantaranya: 

1.  Komunikasi tertulis 

Komunikasi  tertulis  merupakan  salah  satu  bentuk  komunikasi  yang sering  digunakan  

dalam  bisnis,  seperti  komunikasi  melalui  surat menyurat,  pembuatan memo,  laporan,  

iklan  di  surat  kabar  dan  lain- lain. 

2. Komunikasi verbal 

Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara  tatap muka melalui  

pembicaraan.  Kata-kata  merupakan  alat  atau  simbol  yang dipakai  untuk  

mengekspresikan  ide  atau  perasaan,  membangkitkan respon  emosional.  Sering  juga  

untuk  menyampaikan  arti  yang tersembunyi,  dan menguji minat  seseorang. Keuntungan  

komunikasi verbal  dalam  tatap  muka  yaitu  memungkinkan  tiap  individu  untuk 

berespon secara langsung. 

3. Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi  non-verbal  merupakan  pemindahan  pesan  tanpa menggunakan kata-kata. 

Hal  ini  cara  yang paling meyakinkan untuk menyampaikan  pesan  kepada  orang  lain.  

Salah  satu  contoh komunikasi  non  verbal  ini  termasuk  kedalam  hal  yang  dinamakan 

bahasa  tubuh.  Bahasa  tubuh  merupakan  pesan  non  verbal  yang diimplementasikan 

untuk mengomunikasikan suatu pesan. 
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Sebagai sarana informasi dari produsen kepada konsumen, periklanan merupakan salah 

satu pilar penting untuk mencapai tujuan pemasaran, baik untuk menggerakkan konsumen untuk 

membeli atau untuk membentuk citra merk  dalam ingatan konsumen. Iklan diperbagai media 

misalnya, televisi, surat kabar  dan radio dibuat untuk menonjolkan kelebihan produk yang 

ditawarkan, untuk itu  perlu daya pikat tersendiri agar dapat memberikan brand image kepada  

konsumen. Maka dari itu banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen agar 

memperhatikan iklan yang bermunculan diberbagai media massa. Menurut Djajakusumah, 

menjabarkan faktor tersebut diantaranya. 

a. Permanent  interest,  menyangkut  kepribadian  orang  yang bersangkutan,  misalnya  

pemusik  berkecenderungan  melihat  iklan musik.  

b. Immediate  concers,  perhatian  timbul  karena  membutuhkan  Spon of attention; 

kemampuan seseorang  terbatas dalam melihat obyek pada suatu saat.  

c. Flucultion  attention,  seseorang  tidak  dapat  berkonsentrasi  dalam waktu yang lama untuk 

memperhatikan sesuatu .  

d.  Attitute and opinion, perhatian seseorang akan mendukung sikap dan pendapatnya,  

mereka  cenderung  menghindari  kata-kata  yang bertentangan dengan sikapnya. 

e.  Need, kebutuhan dapat mempengaruhi perhatian. Untuk lebih menimbulkan perhatian 

konsumen menangkap pesan iklan maka Djayakusumah merinci kedalam beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhinya antara lain: 

1) Faktor keindahan, iklan yang secara visual terlihat artistik lebih menarik perhatian.  

2) Faktor kejelekan, iklan yang secara visual sangat jelek akan menarik  perhatian 

seseorang, meskipun ia tidak akan menyenangi tetapi ia akan teringat akan pesan itu.  

3) Faktor kebosanan, iklan yang ditampilkan secara terus menerus dan dimana-mana akan 

 



 22 

menimbulkan kebosanan.  

4) Faktor kontras dan mudah diingat, iklan yang mempunyai tatanan warna simpel, kontras 

dengan ciri khas produksi atau gambar logo  yang mudah diingat akan lebih 

mempengaruhi daya tarik.  

5) Faktor tokoh, yang dikenal dalam masyarakat mempunyai daya tarik. 

Semuanya ini dapat bertujuan untuk menarik perhatian target audience  terhadap 

kemunculan-kemunculan iklan yang sudah begitu banyak beragam di media, baik cetak maupun 

elektronik “Periklanan merupakan penggunaan media  bayaran oleh seorang penjual untuk 

mengkonsumsikan informasi persuasif  tentang produk (ide, barang, jasa) ataupun organisasi 

yang merupakan alat promosi yang kuat”. Maka dari itu Iklan tak terlepas pada yang namanya  

komunikasi iklan dimana pada dasarnya sama, yakni penerapan pada suatu  bentuk komunikasi 

persuasi terhadap komoditi atau produk dan jasa yang erat kaitannya dengan masalah pemasaran. 

Tujuan dasarnya untuk mencakup  pemberian informasi pada suatu produk atau layanan dengan 

cara dan strategi persuasif, agar berita atau pesan dapat dipahami, diterima dan disimpan-diingat. 

“Serta adanya tindakan tertentu (membeli) yang ditingkatkan dengan cara  menarik perhatian 

konsumen, sehingga menimbulkan asosiasi-asosiasi yang  dapat menggugah selera, agar 

bertindak sesuai keinginan komunikator”. 

G. Pendekatan Semiotik Dalam Iklan Televisi 

1. Lambang verbal dan visual dalam iklan 

 Iklan biasanya mengandung lambang verbal dan lambang visual yang keduanya saling 

mengisi. Pengalaman dunia nyata dapat dimanipulasi oleh pengiklan melalui pengasosiasian. 

Manipulasi ini dimungkinkan dengan menempatkan kata-kata yang disusun dengan cerdik dan 

penggunaan taktik citra dalam iklan. Pengiklan mengetahui benar bahwa unsur visual dapat 
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mengisi kekurangan yang ada pada penggunaan unsur verbal dan unsur visual ini dapat 

digunakan dengan cerdik untuk membangkitkan  kekuatan yang efektif untuk mempengaruhi 

pembacanya. Dalam komunikasi periklanan, tidak hanya menggunakan bahasa sebagai alatnya, 

tetapi juga alat komuniksi lainnya seperti gambar, warna, dan bunyi. Iklan dapat disampaikan 

melalui dua saluran media massa, yaitu: 

1.Media  cetak,  seperti  surat  kabar, majalah,  brosur,  dan  papan iklan atau billbord  

2.Media elektronika, seperti radio, televisi, dan film 

Untuk  mengkaji  iklan  dalam  perspektif  semiotika,  dapat melalui  pengkajian  sistem  

tanda  dalam  iklan.  Iklan  menggunakan sistem tanda yang terdiri atas lambang, baik yang 

verbal maupun yang berupa  ikon.  Iklan  juga mengunakan  tiruan  indeks,  namun  biasanya 

terdapat dalam iklan radio, dan televisi. 

Pada  dasarnya,  lambang  yang  digunakan  dalam  iklan  terdiri atas dua jenis, yaitu 

yang verbal dan yang nonverbal. Lambang verbal merupakan  bahasa  yang  sering  digunakan  

seperti  percakapan. Lambang  nonverbal  merupakan  bentuk  dan  warna  yang  disajikan dalam  

iklan. Kajian  sistem  tanda  dalam  iklan  juga mencakup  objek. Objek  iklan merupakan hal 

yang diiklankan. Untuk menganalisa  iklan dapat menggunakan  tanda-tanda dan sistem  tanda  

pada  iklan  tersebut.  Sehingga  penganalisa  dan tahapannya  tidak  luput  dari  beberapa  hal-hal  

berikut  Berger  dalam Tinarbuko: 

 

1. Mencari makna keseluruhan dari iklan.  

2.Mencermati  hubungan  yang  muncul  antara  elemen  gambar  dan elemen tertulis 

3.Mengamati  tanda-tanda  dan  lambang-lambang  serta  peran  yang dimainkan  oleh  

tanda  dan  simbol  yang  terdapat  dalam  iklan tersebut. 
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4.Memahami ekspresi-ekspresi, pose, yang ditampilkan oleh model iklan atau figur iklan 

5.Pemahaman background dan forground pada iklan 

6.Pemahaman bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut 

Paul Messaris dalam bukunya Visual Persuasion: The Role of Images in Advertising, 

mengatakan image atau citra yang digunakan dalam iklan dapat membangkitkan kekuatan yang 

besar terhadap pembaca. Dikatakan juga bahwa kita dapat mempunyai  perasaan berbeda ketika 

melihat sebuah lukisan yang sama, karena assosiasi kita berhubungan dengan bentuk, warna, dan 

penempatan bagian-bagian dari lukisan tersebut dengan apa yang pernah kita alami dengan dunia 

nyata diluar lukisan tadi. Dengan kata lain, warna, bentuk dan bentuk tulisan dalam suatu iklan 

didesain sedemikian rupa sehingga dapat menghidupkan kembali kenangan yang ada pada 

pembacanya. 

Dalam susunan kata, iklan yang berusaha untuk membujuk khalayak agar membeli 

produk yang ditawarkan biasanya tidak memakai kata-kata yang berterus terang misalnya 

“Belilah produk kami”. Hal yang sering dilakukan, pengiklan mengatur suatu hubungan antara 

produk dengan kebutuhan manusia dengan cara yang membuat khalayak mempercayai bahwa 

produknya layak untuk dibeli. Misalnya untuk produk makanan, penekanan pada rasa dan 

keuntungan dari kesehatan yang didapat dengan mengkonsumsinya. Pengiklan kosmetik 

memberikan iming-iming tentang keuntungan efek awet muda dan kecantikan dari para 

pemakainya. Iklan rokok menekankan tentang gaya hidup, kenyamanan, status yang akan didapat 

dari pemakaiannya. 

Roland Barthes, menggunakan istilah “the concept of duplicity” untuk memberikan 

gambaran pada bahasa iklan yang menggambarkan objek pada tingkat hubungan denotatif dan 

konotatif. “Semua iklan menjelaskan tentang produknya tapi sebenarnya mengatakan sesuatu 
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yang lain dengan membungkus produk yang ditawarkan dalam bahasa-bahasa iklan yang 

memberikan makna pada pembacanya sehingga mengubahnya sesuatu yang sederhana menjadi 

yang istimewa dalam pemikirannya. 

Kita menyadari bahwa memberikan arti ganda bukanlah suatu penipuan tapi  merupakan 

fungsi dari tanda–penanda dan petanda–pada bidang semiotika dan denotasi dan konotasi pada 

bidang linguistik, meskipun kadang kita temukan bahwa sebenarnya hal ini lebih kompleks dari 

pada asumsi dengan persepsi ganda. Kombinasi ini menyebabkan timbulnya keefektifan dari 

bahasa iklan. 

Dengan kata lain, semiotika membantu kita menafsirkan dan menjelaskan aturan-aturan 

yang tidak kelihatan dibalik produksi tanda dan tafsiran, sebab semiotika memfokuskan pada 

studi dan analisis  tentang tanda. 

2. Teori Semiotika 

Semiotika melihat semua aspek dalam sebuah kebudayaan sebagai tanda misalnya bahasa, 

bahasa tubuh, isyarat, pakaian, kelakuan, tata rambut dan lain-lainnya. Tanda yang digunakan 

untuk menyampaikan pikiran, informasi dan perintah serta penilaian, memungkinkan kita untuk 

mengembangkan persepsi dan pemahaman terhadap sesama dalam dunia ini.(Sobur:2003:120)  

Semiotik sebagai model dari ilmu pengetahuan sosial untuk memahami dunia sebagai sistem 

hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan “tanda”. Umbergo Eco menyebut tanda 

tersebut sebagai “kebohongan” dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi dibaliknya dan bukan 

merupakan tanda itu sendiri. 

Semiotika membantu kita memahami serta mengerti bagaimana cara berkomunikasi, juga 

membantu menerangkan kebiasaan dan kaidah-kaidah di semua unsur yang membentuk 

lingkungan komunikasi kita. Bahasa tulis maupun bahasa lisan, gambar-gambar, film, televisi, 
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pakaian,  bahasa tubuh, isyarat semua adalah unsur-unsur yang kita ciptakan, kita terlibat, dan 

didalamnya terdapat banyak sekali variasi-variasi. Saussure berpendapat bahwa, persepsi dan 

pandangan kita tentang realitas dikontruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang 

digunakan dalam kontek sosial. Hal itu berarti tanda membentuk persepsi manusia lebih sekedar 

merefleksikan realitas yang ada. Banyaknya macam semiotika, menggambarkan banyaknya pula 

tanda yang terdapat di dunia ini yang butuh untuk ditelaah lebih mendalam. Semua aspek 

kehidupan di alam ini adalah tanda atau simbol yang penuh makna. 

 


