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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Media Massa dan Iklan 

2.1.1 Media Massa 

Menurut Effendy (2004: 22-26), lahirnya media massa merupakan salah satu 

kemajuan dari dunia informasi dan komunikasi. Media massa menyebarkanpesan-

pesan yang mampu mempengaruhi khalayak yang mengkonsumsinya dan 

mencerminkan kebudayaan masyarakat, dan mampu menyediakan informasi 

secara simultan ke khalayak yang luas, dan membuat media menjadi bagian dari 

kekuatan institusional dalam masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa media massa dapat menjadi jembatan yang dapat 

melintasi jarak, waktu, bahkan pelapisan sosial dalam suatu masyarakat untuk 

menghubungkan komunikator dengan komunikan. Media massa juga mempunyai 

pengaruh yang besar dalam pembentukan respon dan kepercayaan. Dalam 

penyampaian informasi sebagai tugas pokok media massa membawa pula 

pesanpesan persuasif yang dapat mempengaruhi bahkan mengarahkan respon 

seseorang. 

2.1.2 Media Iklan 

Iklan merupakan salah  satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan 

gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak 

agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi, 

membujuk, dan meyakinkan (Sudiana, 1986:1). 
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Iklan adalah komunikasi non komersil dan non personal tentang sebuah 

organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target 

melalui media bersifat massal, seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail, 

reklame luar ruang, atau kendaraan umum. Sedangkan menurut Suyanto, 

periklanan adalah penggunaan media bayaran oleh seseorang penjual untuk 

mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk (ide, barang dan jasa) 

ataupun organisasi yang merupakan alat promosi yang kuat (2004:3). 

Iklan dapat menjadi media dan cara agar budaya di Indonesia terus terjaga 

kelestariannya dan terus dikenal oleh generasi yang akan datang. Salah satu 

contohnya adalah melalui iklan pariwisata.Melalui iklan pariwisata, khalayak 

tidak hanya mendapat informasi mengenai potensi wisata alam saja melainkan 

juga potensi wisata seni dan budaya.Kebudayaan sebagai salah satu aspek dalam 

pariwisata dapat dijadikan sebagai suatu potensi dalam pengembangan pariwisata 

itu. Melalui iklan pariwisata, sebuah negara dapat memperkenalkan khasanah 

budayanya kepada negara lain dan kepada masyarakat lokal sendiri 

sehinggabudaya tersebut tak punah begitu saja. Baik itu budaya asli maupun 

budaya yang telah mengalami proses akulturasi. 

2.2. Representasi Akulturasi Budaya Dalam Iklan 

Representasi adalah penghubungan antara konsep-konsep dan bahasa yang 

membuat manusia mampu merujuk dunia objek-objek, orang-orang, dan kejadian-

kejadian fiksional yang bersifat imajiner. Representasi akan dapat dipahami ketika 

ia berfungsi secara ideologis dalam memproduksi relasisosial yang berbentuk 

dominasi dan eksploitasi. Dalam proses representasi tersebut, ada tiga elemen 

yang terlibat yaitu objek sebagai sesuatu yang direpresentasikan, tanda, 
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representasi itu sendiri, dan coding, yakni seperangkat aturan yang menentukan 

hubungan antara tanda dengan pokok-pokok persoalan (Noviana, 2002:61). 

 Gambar dan tanda visual, semirip apapun dengan benda yang mereka acu, 

adalah tanda yang membawa makna.Dengan demikian maka harus 

diinterpretasi.Foto, iklan, dan visual yang bersifat ikonis dan indeksikal, 

merupakan representasi dari objek sebenarnya. Iklan sebagai bagian dari media 

massa merupakan media representasi. Sebab, gambar maupun tulisan, caption atau 

kata-kata yang dikandungnya merupakan tanda dan representasi dari objek 

sebenarnya di dunia nyata. Meski demikian terkadang makna yang dihasilkan 

penonton/pembaca iklan bisa berbeda dari makna yang dimaksudkan oleh 

produsen atau pencipta iklan (Hal, 2002:32). 

 Dalam penelitian ini, iklan pariwisata “Wonderful Indonesia” episode East 

Java merepresentasikan akulturasi budaya di Jawa Timur yang ditunjukkan dalam 

bentuk gambar-gambar yang menampilkan wujud budaya material dan 

nonmaterial yang mengalami proses akulturasi.Tak hanya melalui gambar secara 

visual, namun ditunjang juga dengan latar musik dan narasi yang merupakan 

tanda dan representasi dari objek sebenarnya. 

2.3. Komunikasi Antarbudaya Dalam Akulturasi 

 Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi (1980) 

mendefinisikan akulturasi sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok 

manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari 

suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur 

kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dalam 
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hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan 

terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (covert culture), dengan 

bagiankebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur 

kebudayaan asing (overt culture) 

 Covert culture misalnya: 1) sistem nilai-nilai budaya, 2) keyakinan-keyakinan 

keagamaan yang dianggap keramat, 3) beberapa adat yang sudah dipelajari sangat 

dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan 4) beberapa adat 

yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan Overt 

Culture misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan bendabenda yang 

berguna, tetapi juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang 

berguna dan memberi kenyamanan. 

 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa akulturasi diartikan 

percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling 

mempengaruhi(KUBI, 2001:24).Suyono (1985:15), menyatakan bahwa akulturasi 

merupakan pengembilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan 

yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling 

berhubungan atau bertemu.Sedangkan (Lauer, 1993:403) memberi pengertian 

akulturasi adalah meliputi fenomena yang dihasilkan sejak kedua kelompok atau 

individu yang berbeda kebudayaan mulai melakukan kontak langsung, yang 

diikuti perubahan pola kebudayaan asli dari salah satu atau kedua kelompok 

itu.Dohrenwend dan Smith (1962) menyatakan bahwa individu lebih terakulturasi 

dalam menerima norma-norma, dan cepat mengikuti segala aktivitas struktural 

pada suatu kebudayaan baru (Tangkudung, 2000:29). 
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 Berbagai pendapat para ahli tersebut menganai akulturasi dapat dipahami 

bahwa akulturasi lahir apabila kontak antara dua kebudayaan atau lebih itu 

berlangsung terus menerus dengan intensitas yang cukup. Menurut Joyomartono 

(1991:41), akulturasi sebagai akibat kontak kebudayaan ini dapat terjadi dalam 

salah satu kebudayaan pesertanya tetapi dapat pula terjadi di dalam kedua 

kebudayaan yang menjadi pesertanya. Akulturasi memiliki makna yang berbeda 

dengan difusi. Suatu kebudayaan dapat mengambil anasir kebudayaan lain tanpa 

terjadinya akulturasi. 

 Terkait dengan persoalan tingkat intensitas perpaduan dua kebudayaan atau 

lebih, para ahli antropologi mengajukan beberapa istilah yaitu: (1) substitusi; (2) 

sinkretisme; (3) adisi; (4) dekulturasi; (5) orijinasi;  dan (6) penolakan (Haviland, 

1988:263). 

 Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Haviland tersebut, maka  

penjabarannya sebagai berikut: 

a. Substitusi, ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa unsur atau 

kompleks unsur-unsur kebudayaan yang ada sebelumnya diganti dengan unsur-

unsur baru yang memenuhi fungsinya, yang melibatkan perubahan struktural 

dalam tingkat yang lebih kecil. 

b. Sinkretisme, ialah istilah untuk menunjukkan adanya unsur-unsur lama 

bercampur dengan yang baru dan membentuk sebuah sistem baru. Dalam hal ini 

kemungkinan terjadi adanya perubahan yang berarti. 

c. Adisi, yaitu istilah untuk menunjukkan tingkat perpaduan kebudayaan, dimana 

unsur atau kompleks unsur-unsur baru ditambahkan pada yang lama. Dalam hal 

ini mungkin terjadi atau tidak terjadi adanya perubahan struktural. 
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d. Dekulturasi, ialah istilah untuk menunjukkan tingkat perpaduan kebudayaan, 

dimana bagian substansi sebuah kebudayaan mungkin hilang. 

e. Orijinasi, ialah istilah untuk menunjukkan tingkat perpaduan kebudayaan, 

dimana ada unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang 

timbul karena perubahan situasi. 

f. Penolakan, ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kondisi dimana 

perubahan mungkin terjadi begitu cepat, sehingga sejumlah besar orang tidak 

dapat menerimanya. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan penolakan total, 

pemberontakan, atau kebangkitan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui kerancuan dalam 

penggunaan kata budaya dan kebudayaan.Tetapi ada perbedaan yang mendasar 

antara kata budaya dan kebudayaan.Budaya adalah daya dari budi yang berupa 

cipta, karsa dan rasa.Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa danrasa 

itu.Talcott Parsons dan A.L. Kroeber (dalam Panuju, 1994) membedakan 

kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. 

Kebudayaan dan tindakan kebudayaan adalah segala tindakan yang harus 

dibiasakan oleh manusia dengan belajar (learned behavior). Untuk memahami 

kebudayaan yang menjadi penekanan utama adalah persepsi dari pesan dan makna 

yang terkandung dari setiap fenomena, tingkah laku maupun peristiwa. 

Menurut Gerry Phillipsen (seorang profesor komunikasi dari University of 

Washington) budaya sebagai sebuah konstruksi sosial dan transmisi sejarah dalam 

bentuk simbol, arti, dasar pikiran dan peraturan (EM Griffin 2003: 420). 

Menurut ilmu antropologi, kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 
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yang dijadikan milik manusia dengan belajar.Budaya sebagai suatu perkembangan 

darikata majemuk budi-daya memiliki arti daya dan budi. (Darmastuti, 2013:38) 

Menurut Liliweri (2003 : 120) dalam Darmastuti, budaya terdiri dari budaya 

material dan non material. Budaya material adalah hasil produksi suatu budaya 

berupa benda yang dapat ditangkap oleh indera, misalkan pakaian, alatalat dan 

sebagainya.Budaya material tidak hadir dengan sendirinya, tetapi dia dibangun 

berdasarkan nilai tertentu.Budaya material dibagi menjadi dua yaitu overt 

material dan covert material.Overt material mereflesikan benda nyata menjadi 

simbol budaya.Sedangkan covert material merupakan nilai-nilai kebudayaan yang 

bersifat abstrak. Contoh overt material dan covert material adalah keris yaitu 

sebagai nilai overt material, sedangkan tingkat kedigdayaan dan kekuatan 

merupakan covert material (2013: 39-40). 

Budaya nonmaterial merupakan budaya yang diwujudkan dalam bentuk 

gagasan atau ide-ide yang diikuti dengan kesadaran penuh bahkan dengan penuh 

ketakutan kalau orang tidak menjalankannya. Budaya nonmaterial terdiri dari : 

1. Nilai 

Nilai merupakan komponen evaluatif dari kepercayaan kita, mencakup 

kegunaan, kebaikan, estetika dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, memberitahu 

suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk atau benar dan 

salah.Nilai membentuk sikap kita tentang sesuatu apakah itu bermoral atau tidak 

bermoral, benar atau salah dari suatu objek, peristiwa, tindakan atau kondisi. 

2. Norma 

Norma merupakan komponen yang mengatur baik atau buruk suatu 

tindakan yang ada dimasyarakat.Norma mengatur standar perilaku dalam 
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kehidupan suatu komunitas. Yang dipertukarkan dalam norma adalah nilai-nilai 

budaya yang merupakan standar kelompok, dasar dari kehidupan sebuah 

kelompok. Norma merujuk pada perilaku rata-rata yang kita temui dalam 

masyarakat. Para sosiolog membedakan norma dalam : 

a. Statistical Norms merupakan bentuk yang berulang-ulang dan sering 

dipraktekan dalam kehidupan masyarakat. 

b. Ideal Norms merupakan seperangkat aturan atau standar perilaku yang 

diharapkan dalam semua situasi. 

 Norma yang kita sering temui dalam kehidupan kita sejari-hari memiliki 

bentuk yang bermacam-macam. Bentuk-bentuk norma tersebut adalah cara, 

kebiasaan, tata kelakuan (mores), adat kebiasaan (custom), kepercayaan (belief) 

dan bahasa. 

 Budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat tampil dalam tiga wujud. Tiga 

wujud kebudayaan tersebut adalah : 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilainilai, 

peraturan dan sebagainya. Budaya dalam wujud ini sering disebut dengan adat 

atau adat istiadat. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. Wujud dalam ini sering disebut sistem sosial 

karena manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda dari hasil karya manusia. Ini sering 

disebut dengan kebudayaan fisik, wujudnya adalah berupa bendabenda yang dapat 

diraba, dilihat dan difoto. 
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Pada beberapa penjelasan di buku-buku pelajaran Sosiologi (Soekanto, 1990), 

proses akulturasi tersebut dapat digambarkan seperti berikut:   

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Unsur kebudayaan dari masing-masing kebudayaan yang berbeda saling bercampur 

satu sama lain sebagai dari akibat dari pergaulan atau interaksi yang intensif dalam 

waktu yang lama namun tidak menyebabkan munculnya budaya baru. 

Gambar 1.1 Proses Akulturasi 

2.4. Semiotika Dan Teks Iklan 

 Semiotika adalah salah satu tradisi dalam ilmu komunikasi yang 

mempelajari tentang tanda.Dalam kajian semiotik, secara luas kajian ini merujuk 

pada dunia yang terbentuk atas tanda-tanda, dimana melalui tanda-tanda tersebut 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Dua kebudayaan berbeda membentuk sebuah kebudayaan baru dengan tidak 

menghilangkan ciri masing-masing kebudayaan 
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yang kemudian menghubungkan manusia dengan realitas.Tanda merupakan 

bagian penting dalam kehidupan manusia. 

 Konsep tanda juga muncul pada hubungan antar manusia, dimana tanda 

tersebut dalam konteks sosial merupakan basis dari segala komunikasi yang 

terjadi antar manusia.Manusia melalui tanda melakukan komunikasi dengan 

sesamanya.Tanda terdiri dari dua unsur, penanda dan petanda.Penanda adalah 

bentuk citraan atau kesan mental dari sesuatu yang bersifat verbal atau visual, 

seperti suara, tulisan atau benda.Sedangkan Petanda adalah konsep abstrak atau 

makna yang dihasilkan oleh tanda. 

 Sedangkan simbol merupakan sejenis tanda, dimana hubungan antara 

penanda dan petanda seakan-akan bersifat arbitrer, Simbol adalah sesuatu yang 

berdiri atau ada untuk sesuatu yang lain, kebanyakan di antaranya tersembunyi 

atau tidaknya tidak jelas. Sebuah simbol dapat berdiri sebagai bagian dari budaya, 

institusi, identitas, keyakinan, cara berpikir, ideologi, harapan. Misalnya dalam 

penggunaan simbol tertentu sebagai lambang Negara. 

 Dalam prakteknya, eksistensi tanda dan simbol membutuhkan kode untuk 

dapat dipahami maknanya. Kode merupakan cara pengombinasian tanda yang 

disepakati secara sosial, untuk memungkinkan satu pesan disampaikan kepada 

yang lain. Kode ini terikat pada suatu sistem sosial dan budaya tertentu.Misalnya 

hal ini digambarkan ketika manusia berkomunikasi melalui bahasa.Maka tanda 

dalam hal itu dapat dipahami sebagai penggunaan kata dan penggunaan kode 

digambarkan sebagai jenis bahasa yang digunakan.Makna dari kata atau tanda 

tersebut dapat dipahami ketika bahasa atau kode tersebut terkait dengan 

kesepakatan sosial diantara komunitas pengguna bahasa yang bersangkutan.Tanda 
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terangkai dalam kode-kode yang terkait dengan kesepakatan sosial dan budaya 

yang berlaku diantara pengguna kode tersebut. 

 Dalam prakteknya teks kemudian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu 

teks verbal dan teks visual.Dimana teks verbal terdiri teks oral dan teks tertulis. 

Teks verbal yang secara sempit disebut sebagai discourse, dan teks tertulis yang 

secara sempit disebut sebagai teks, yang termasuk didalamnya adalah puisi, novel, 

teks hukum, surat, piagam, nota. Teks visual adalah yang didalamnya 

melibatkanunsur-unsur visual seperti gambar, ilustrasi, foto, lukisan, citra rekaan 

komputer atau system animasi komputer. Termasuk dalam teks visual ini adalah 

teks fashion, teks televisi, teks seni (lukisan, patung, tari dan teater), teks 

arsitektur, teks film, teks animasi dan juga teks iklan. 

 Sebagai salah satu bentuk teks dan produk budaya maka iklan pun dapat 

dipahami sebagai beragam teks yang dibentuk serangkaian tanda atau simbol yang 

terikat oleh kode-kode atau konvensi dari suatu kebudayaan tertentu serta 

mempunyai makna yang membentuk wacana atau sebuah pemikiran tertentu.Hal 

ini misalnya dapat digambarkan dalam iklan melalui gambar / visual, suara / 

musik (audio) dan teks atau narasi dari iklan tersebut. 

2.5. Membaca Visual Iklan dengan Semiotik Pierce 

 Berdasarkan klasifikasi Pierce, sesuai dengan deskripsi iklan, maka 

peneliti membaca iklan dengan menggunakan klasifikasi tanda yang berelasi 

dengan objek.Ikon mencakup pada suara dan gambar yang ada dalam iklan, suara 

yang dimaksud adalah suara tokoh atau narator dalam iklan, voice over, dan latar 

musik.Kemudian yang dimaksud dengan gambar adalah segala sesuatu yang 

bergerak, berwarna, dan menyerupai sesuatu yang sesuai dengan aslinya. 



 

22 

 

 Simbol mencakup tuturan dan tulisan yang ditampilkan iklan, seperti 

merk, atau kalimat dari pemeran iklan.Bentuk tanda Pierce bisa saling tumpang 

tindih, dalam artian bahwa elemen yang dianggap ikon, bisa juga menjadi simbol 

untuk makna tertentu.Teks dalam bentuk visual memungkinkan adanya ideologi 

yang tersembunyi. Pierce menyatakan ideologi di balik teks adalah unsur konotatif 

yang patut diamati selain dari unsur denotatif berupa objek ataupun tanda itu 

sendiri. Teks dalam bentuk iklan dan film memasukkan unsur teknis seperti posisi 

kamera (angle dan shot), pencahayaan dan editing,selain dari elemen-elemen fisik 

lain yang ada dalam iklan. 

2.6. Membaca Representasi Lewat Semiotik 

 Membaca representasi dalam bentuk tanda merupakan kajian dari studi 

semiotik. Menurut Umberto Eco, semiotik berkaitan dengan segala sesuatu yang 

dapat dianggap sebagai tanda (Sobur, 2003 : xiii).  

Semiotik merupakan metode yang berupaya menemukan makna tanda 

termasuk hal-hal yang tersembunyi dibalik sebuah tanda baik termasuk dalam 

bentuk teks, iklan, dan berita. Semiotik memelajari sistem-sistem,aturan, 

konvensi,yang memungkinkan tanda-tanda tersebut memiliki arti (Kriyantono, 

2006 : 263-264).  

Semiotika memandang komunikasi sebagai pembangkitan makna dalam 

pesan, baik oleh penyampai maupun penerima (encoder atau decoder). Maka 

bukan saja konsep yang mutlak dan statis yang bisa ditentukan dengan kemasan 

pesan, namun pemaknaan merupakan proses aktif. Makna merupakan hasil dari 

interaksi dinamis di antara tanda,objek, dan interpretant. Sehingga makna secara 

historis ditetapkan dan mungkin akan berubah seiring perjalanan waktu. 



 

23 

 

2.7. Teori Triadic (Segitiga Makna) Charles Sanders Peirce 

Peirce melihat subjek sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses 

signifikasi. Model Triadic Peirce memperlihatkan peran besar subjek dalam 

proses transformasi bahasa. Tanda menurut Peirce selalu berada didalam proses 

perubahan tanpa henti, yang disebut proses semiosis tak berbatas, yaitu proses 

penciptaan rangkaian interpretan yang tanpa akhir (Piliang, 2010 : 310). 

Dalam teori Triadic (segitiga makna) Peirce terdapat tiga elemen utama 

pembentuk tanda, yaitu sign/representamen (tanda), object (objek), dan 

interpretant (interpretan). Peirce berpandangan bahwa salah satu bentuk tanda 

adalah kata, sedangkan objek adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara 

interpretan adalah tanda yang dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk 

sebuah tanda. Jika ketiga elemen makna ini berinteraksi dalam benak seseorang, 

maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Teori 

Triadic atau segitiga makna Peirce ini berusaha mencari tahu bagaimana makna 

muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang pada waktu 

berkomunikasi. Berdasarkan objeknya, menurut Peirce tanda (sign/representamen) 

terbagi atas tiga jenis yaitu icon (ikon), index (indeks), symbol (simbol). (Fiske 

2007 : 63) 

Gambar1.2 

Teori Segitiga Makna (Triangle Of Meaning) 

 

                                           Sign 

 

 

  Interpretant                                                     Object  
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Teori segitiga makna adalah sebuah teori yang mengupas tentang bagaimana 

makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda tersebut digunakan untuk 

berkomunikasi. Menurutnya, semiotika berangkat dari tiga unsur utama yang 

disebut dengan teori segitiga makna atau triangle of meaning, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Sign (tanda) adalah bagian tanda yang merujuk pada sesuatu menurut cara 

berdasarkan kapasitas tertentu. 

b) Object adalah sesuatu yang merujuk oleh tanda. Biasanya objek 

merupakan sesuatu yang lain dari tanda itu sendiri atau objek dan tanda 

merupakan entitas yang sama. Ada beberapa macam objek dalam teori semiotika 

yang dikemukakan oleh Charles, yaitu: 

• Objek representasi yaitu objek sebagaimana di representasikan oleh tanda. 

• Objek Dinamik yakni objek yang tidak tergantung pada tanda, objek inilah yang 

merangsang penciptaan tanda 

c) Interpretant merupakan efek yang ditimbulkan dari proses penandaan atau bisa 

juga interpretan adalah tanda sebagaimana diserap oleh benak kita, sebagai hasil 

penghadapan kita dengan tanda itu sendiri. (Wibowo, 2011 : 18-19) 

Jenis 

Tanda 

Ditandai Dengan Contoh Proses Kerja 

Ikon  -pemasaran (kemasan) 

-kemiripan 

Gambar, foto dan 

patung 

-dilihat  
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Table 2.1 : Jenis tanda dan cara kerjanya 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis iklan pariwisata 

“Wonderful Indonesia” episode “East Java” melalui teori segitiga makna Peirce 

(sign, object, interpretant) yang penulis susun dalam bentuk tabel seperti di bawah 

ini: 

Tabel 2.2 

Tabel Analisis Penelitian berdasarkan Teori Segitiga MaknaPeirce 

Sign (Tanda) 

Object Interpretant 

 

 Dalam menganalisis iklan pariwisata “Wonderful Indonesia” episode East 

Java ini, tampilan visual atau potongan-potongan gambar yang menunjukkan 

simbol-simbol akulturasi budaya akan ditampilkan dalam bagan pada bagian sign. 

Kemudian penjelasan mengenai potongan-potongan gambar tersebut secara 

tekstual akan dijabarkan dalam bagan pada bagian object. Pada bagian object 

dalam bagan juga akan disertakan narasi atau voice over yang menyertai gambar 

pada iklan. Sedangkan penjelasan mengenai akulturasi budaya yang 

direpresentasikan melalui visual dan audio akan dideskripsikan dalam bagan pada 

Indeks -hubungan sebab dan 

akibat 

-keterkaitan 

-asap –api 

-gejala--penyakit 

-diperkirakan 

Symbol  -komvensi atau 

-kesepakatan social 

-kata-kata 

-isyarat 

-dipelajari 
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bagian interpretant. Setelah menganalisis dalam format bagan dan memberi 

sedikit penjelasan setelahnya. 

Fokus Penelitian   

Fokus dari penelitian ini adalah akulturasi budaya yang ada di Jawa Timur 

yang ditampilkan dalam iklan pariwisata “Wonderful Indonesia” episode “East 

Java”, dimana dalam iklan pariwisata tersebut menampilkan representasi 

akulturasi budaya. 

 

 


