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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Komunikasi Massa 

Industri komunikasi kini berkembang pesat. Dampak yang 

ditimbulkan sulit untuk diantisipasi, di kota maupun desa sekalipun sudah 

terkena arus perkembangan tersebut. Dengan hadirnya media massa, baik 

cetak (surat kabar, majalah) maupun elektronik (radio, televisi, film, dan 

internet) dalam berbagai macam sajian isi atau pola acaranya, otomatis 

telah menghembuskan era baru yang secara perlahan memasuki dan 

merambah tata nilai dan norma masyarakat perkotaan sekaligus pedesaan 

yang terpencil sekalipun. Dengan hal itu maka perlu memikirkan 

intensitas pengaruh media massa sebagai konsekuensi logis dari sebuah 

keberadaan peradaban tersebut.  

Saat ini dunia telah berada pada era informasi yang serba 

berkemajuan dimana memberikan pengaruh dalam banyak bidang 

ekonomi, sosial, kebudayaan, politik dan keamanan pertahanan negara. 

Bell menyebutkan beberapa wujud sistem komunikasi yang dihasilkan 

oleh kemajuan teknologi
7
. 

1. Jaringan pengolahan data yang memungkinkan kita untuk 

berbelanja cukup hanya dengan smartphone tanpa harus pergi 

langsung ke tempat perbelanjaan. 

                                                           
7
Wawan Kuswandi, 2008. Komunikasi massa, analisis interaktif budaya massa. Jakarta : PT 

Rineka Cipta, halaman 34-35 
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2. Bank informasi dan penelusuran data, yang memungkinkan 

pemakainya menelusuri segala informasi serta mendapatkan 

copy cetakan dengan mudah dan cepat. 

Sistem teleteks, yang menyediakan informasi mengenai 

segala rupa kebutuhan. Seperti berita cuaca, informasi finansial, 

iklan terklasifikasi, katalog segala macam produksi dan 

sebagainnya lewat layar televisi. 

3. Jaringan komputer interaktif, yang memungkinkan pemakainya 

berkomunikasi dan mencari informasi pada seluruh penjuru 

dunia melalui internet di Portable computer dan smartphone. 

McLuhan menganggap media sebagai perluasan manusia, bahwa 

media yang berbeda-beda mewakili pesan yang berbeda-beda.  

Media adalah pesan, menurut McLuhan the medium is the message 

memiliki dua pengertian yang Pertama, media atau saluran komunikasi 

menentukan substansi dari proses komunikasi. Dengan kata lain bentuk 

media komunikasi adalah hal yang utama walaupun isi pesannya tidak 

relevan. Kedua, ide The medium is the message, bisa diartikan berbeda 

dengan mengganti sebuah huruf pada kata „message’ menjadi “medium is 

the mass-age”, kalimat tersebut mengimplikasikan bahwa media juga 

memanipulasi gambaran kita mengenai diri kita, orang lain, masyarakat 

bahkan dunia dengan memanfaatkan kesadaran kita dan mengarahkan 

persepsi kita. 

Dalam kalimat „medium is the mass-age’ yang berarti bahwa media 

yang dominan pada suatu era, merupakan bentuk komunikasi massa yang 
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digunakan era tersebut. Hal ini terefleksikan pada perubahan-perubahan 

yang terjadi seiring penemuan media baru yang memegang peranan 

penting dalam setiap periode.
8
  

Media massa sebagai sarana informasi telah berkembang seiring 

dengan perubahan zaman di segala sektor kehidupan masyarakat. Misi 

media massa yang ditujukan untuk mendukung dan mengkritisi 

perubahan, menempatkan media massa sebagai posisi terpenting. Media 

massa juga memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif serta kritis 

dalam menyoroti berbagai persoalan di masyarakat. 

2.2. Konstruksi Sosial Media Massa 

Media memiliki desk yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dan visi 

media. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media massa, terutama 

yang berhubungan dengan tiga hal, yaitu kedudukan (takhta), harta, dan 

perempuan. Fokus kedudukan menyangkut persoalan jabatan, pejabat, dan 

kinerja birokrasi dan layanan publik. Lalu, persoalan harta menyangkut 

kekayaan, kemewahan materi, termasuk juga persoalan korupsi dan 

sebagainya. Masalah perempuan menyangkut aurat, wanita cantik dan 

segala macam aktivitas mereka, terutama yang berhubungan dengan 

kekuasaan dan harta.
9
 

Selain tiga hal tersebut ada juga fokus-fokus lain, seperti informasi 

sifatnya menyentuh perasaan, yaitu persoalan sensitivitas, sensualitas 

maupun kengerian. Sensitivitas menyangkut persoalan-persoalan sensitif 

                                                           
8
 Saefudin  Asep, Perkembangan Teknologi Komunikasi: Perspektif Komunikasi Peradaban, 

Jurnal Mediator Vol. 9 No.2, 2008, halaman 385 
9
Burhan Bungin, 2011. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

halaman 195 
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di masyarakat, seperti isu-isu yang meresahkan masyarakat atau agama 

tertentu. Sensualitas yang berhubungan dengan seks, aurat, syahwat, 

maupun yang berhubungan dengan objek-objek itu, sampai dengan 

masalah-masalah pornomedia. 

Ada dua hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial, 

yaitu : 

1. Keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Saat ini hampir tidak 

ada yang tidak dimiliki oleh kapitalis. Media massa digunakan oleh 

kekuatan kapital untuk menjadikan media massa sebagai mesin 

pencipta uang dan pelipatgandaan modal. Ideologi mereka membuat 

media massa laku di masyarakat. 

2. Keberpihakan semu kepada masyarakat. Keberpihakan ini adalah 

dalam bentuk empati, simpati dan berbagai partisipasi kepada 

masyarakat, namun akhir tujuannya adalah menjual berita dan 

menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis. Contohnya, 

pemberitaan bencana alam yang mengekspos kesedihan korban 

hingga tidak ada lagi hak-hak sumber berita; fenomena reality show, 

seperti bedah rumah, uang kaget dan sebagainya; program acara 

seperti Indonesian Idol, Dangdut Akademi, yang mengekspos 

kesedihan dan air mata; acara derap hukum, kriminal dan sebagainya; 

sinetron yang mengumbar simpati dan empati maupun kontroversi. 

3. Keberpihakan kepada kepentingan umum. Visi setiap media massa 

sebenarnya adalah berpihak kepada kepentingan umum, namun akhir-



 

11 
 

akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya, namun 

slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar.
10

 

Kepentingan kepada kapitalis menjadi sangat dominan dalam tiga 

hal bagaimana media massa memposisikan diri untuk menyiapkan sebuah 

materi konstruksi. Mengingat media massa adalah mesin produksi 

kapitalis yang mau ataupun tidak harus menghasilkan keuntungan. 

Dengan demikian, apabila keberpihakan media massa pada masyarakat, 

maka sudah tentu keberpihakan itu harus menghasilkan uang untuk 

kantong kapitalis pula. 

Dalam menyiapkan materi pemberitaan, tak jarang terjadi 

pertukaran kepentingan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, pihak 

berkepentingan membeli halaman-halaman tertentu atau jam-jam siaran 

tertentu dengan imbalan pertukaran, buka saja uang dan materi lain akan 

tetapi bisa jadi sebuah blowup terhadap pencitraan terhadap pihak-pihak 

yang membeli berita tersebut. 

Pada iklan, contoh-contoh pertukaran lebih jelas karena sistem 

pertukarannya juga jelas. Namun karena alasan etika dan kepentingan 

berbagai pihak, maka aturan pertukaran itu sengaja disamarkan agar 

semua pihak akan terlindungi. 

Sebaran konstruksi dilakukan melalui strategi media massa. 

Konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing media 

berbeda, namun prinsip utamanya adalah real time. Berbeda dengan 

media cetak, karena sifatnya yang langsung (live), maka yang dimaksud 
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dengan real time oleh media elektronik adalah seketika disiarkan, seketika 

itu juga pemberitaan sampai pada pemirsa. 

Selain media elektronik dan media cetak, sebaran konstruksi juga 

dapat menggunakan varian media lain, seperti media luar ruang, media 

langsung, dan media lainnya. 

Pilihan-pilihan wilayah sebaran adalah strategi lain dalam sebaran 

konstruksi media berdasarkan segmentasi. Pilihan-pilihan sumber 

informasi juga dapat dipilih berdasarkan pemetaan kekuasaan sosial 

sumber itu di masyarakatnya. 

Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa semua 

informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepatnya dan 

setepatnya berdasarkan agenda media. Apa yang dipandang bagi media 

penting juga penting terhadap pemirsa atau pembaca. 

Dalam konstruksi realitas media terdapat pula tahap-tahap 

pembentukannya, yaitu : 

1. Tahap pembentukan konstruksi realitas. Dimana tahap pemberitaan 

telah sampai pada pemirsa atau pembaca yaitu terjadi pembentukan 

konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara 

generik. Pertama, konstruksi realitas pembenaran adalah segala 

sesuatu yang disajikan dalam media massa sebagai sebuah realitas 

kebenaran, informasi media massa sebagai otoritas sikap untuk 

membenarkan sebuah kejadian; kedua, kesediaan dikonstruksi oleh 

media massa adalah sikap generik dari tahap pertama bahwa pilihan  

seseorang pembaca dan pemirsa media massa karena pilihannya untuk 
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bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksikan oleh media massa; ketiga, 

sebagai pilihan konsumtif adalah media massa bagian kebiasaan hidup 

yang tidak bisa dilepaskan sehingga menjadi habit, tiada hari tanpa 

menonton tv, menggunakan gadget untuk menonton tayangan berita 

dan hiburan, membaca koran dan majalah melalui gadget atau bentuk 

fisiknya, mendengarkan radio dan sebagainya. 

2. Pembentukan Konstruksi Citra. Di mana konstruksi citra yang 

dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model. Pertama, 

model good news adalah sebuah konstruksi yang cenderung 

mengkonstruksikan suatu pemberitaan sebagai pemberitaan dengan 

citra baik sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya kebaikan 

yang ada pada objek itu sendiri; penyiaran dan pemberitaan iklan, 

cenderung model good news menjadi pilihan baik media maupun 

subjek-objek iklan tersebut. Kedua, Bad news adalah sebuah 

konstruksi yang cenderung memberi citra buruk pada objek 

pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat 

dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat yang ada pada objek 

pemberitaan itu sendiri; kasus pemberitaan kriminal menggunakan 

model bad news sebagai tujuan akhir, di mana terbentuknya citra 

buruk sebagai penjahat, koruptor, terdakwa, maupun buronan. Setiap 

pemberitaan memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam model pencitraan 

di atas.
11
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2.3.  Iklan Televisi 

Iklan televisi dibangun dari kekuatan visualisasi objek dan 

kekuatan audio. Simbol-simbol yang divisualisasikan lebih menonjol bila 

dibandingkan dengan simbol-simbol verbal. Biasanya iklan televisi 

menggunakan cerita-cerita pendek seperti film pendek. Karena durasi 

waktu yang singkat maka iklan ditampilkan dengan kesan yang mendalam 

kepada pemirsa.  

Menurut Bovee
12

 Iklan televisi adalah salah satu dari lini atas 

(above-the-line). Umumnya iklan televisi terdiri atas iklan sponsorship, 

iklan layanan masyarakat, iklan spot  promo Ad, dan iklan politik. 

Iklan televisi didominasi dengan iklan sponsorship atau iklan 

konsumen, iklan ini lebih berkembang pesat karena didukung oleh dana 

yang besar dan ditunjang dengan ide kreativitas yang menakjubkan serta 

sarat akan harapan-harapan konsumtif.  

Iklan televisi juga menayangan iklan yang dapat bekerjasama 

dengan lembaga nonkomersial atau divisi nonkomersial dari sebuah 

perusahaan komersial, yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan ini dimaksud 

untuk memberi informasi tentang sesuatu yang penting bagi masyarakat 

luas. Contohnya, iklan bahaya merokok, iklan bahaya narkotika, iklan anti 

kekerasan dan kejahatan, dan sebagainya.Terkadang televisi 

menayangkan sendiri iklan kegiatan-kegiatan sosial, nonkomersial, atau 

kegiatan ilmiah.  

Iklan Promo Ad yaitu ditanpilkan bukan menjual sebuah produk 

atau jasa, namun jumlah pemirsa yang menonton sebuah acara di televisi 
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tersebut, untuk mendukung acara yang diharapkan meraih banyak 

pemirsa. 

Terdapat juga iklan yang menampilkan gambar saja dan diisi latar 

suara tertentu sebagai dukungan utama terhadap gambar tersebut, ini 

disebut iklan spot.  

Iklan televisi juga digunakan untuk kepentingan politik. Iklan 

politik umumnya mengkontruksikan pemirsa yang juga adalah segmen 

politik sebuah partai pada saat pemilihan umum pemilih partai tersebut. 

Gagasan iklan politik sama dengan iklan konsumen, hanya saja berbeda 

pada „produk‟ yang akan dijual dan penyelesaian akhir tujuan iklan. Iklan 

politik menjual program partai, dan tidak mengarah pemirsa untuk 

membeli, namun mengarahkan pada perilaku pemirsa kepada sikap 

menerima sebuah partai dan memilihnya di saat pemilihan umum
13

. 

Dalam dunia iklan tidak ada maksud merugikan pemirsa, namun 

semata-mata adalah pelajaran semiotika, sehingga iklan tidak mudah 

menghindari persoalan itu dan juga tidak semata-mata harus disalahkan. 

Dengan demikian, jalan tengahnya berhubungan dengan subjektivitas, 

yaitu siap menjelaskan apa dan siapa yang menonton apa. Menurut 

Sudjiman dan Zoest :
14

 

“Iklan televisi memiliki sifat dan kecenderungan yang mendekati 

logika pembohong, namun jarang dapat dibantah karena umumnya 

masuka akal. Maka, seperti yang dijelaskan oleh Umberto Eco; jika 

sesuatu tidak dapat digunakan untuk mengecoh, berarti ia tidak dapat 

digunakan untuk „mengatakan‟ sesuatu pun, demikian definisi „teori 

dusta”. 
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Sifat dan kecenderungan iklan yang lain adalah iklan menembus 

waktu dan tempat dimana realitas sosial itu dibangun. Iklan dapat menarik 

garis lurus di antara beberapa dimensi waktu dan tempat. Iklan televisi 

juga memiliki sifat yang mengharuskan dan mampu untuk membuat 

kesan tertentu kepada pemirsa, karena durasi tayang yang pendek.  

Ada tiga kecenderungan dalam tayangan televisi, yaitu iklan yang 

berkesan „menakjubkan‟ berdasarkan segmen iklan, berkesan seksualitas, 

dan memberi kesan tertentu yang sifatnya umum. 

2.4.  Iklan dan Realitas Sosial 

Menurut Denis Goulet
15

 untuk mencapai masyarakat teknologi, 

maka suatu masyarakat harus memiliki sistem teknologi yang baik. 

Fungsi utama teknologi adalah kunci utama perubahan masyarakat, 

teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat , bahkan pada 

fungsi substansial, seperti mengatur sistem norma di masyarakat, seperti 

sistem lalu lintas, sistem komunikasi, seni pertunjukan dan hiburan, dan 

sebagainya. 

“Jacques Ellul mengatakan
16

 bahwa, kalau kita ingin 

menggambarkan zaman ini, maka gambaran yang terbaik untuk dijelaskan 

mengenai suatu realitas masyarakat, adalah masyarakat dengan sistem 

teknologi yang baik atau masyarakat teknologi”. 

 

Dalam dunia pertelevisian, sistem teknologi telah menguasai jalan 

pikiran masyarakat dengan apa yang diistilahkan dengan theater of mind. 

Sebagaimana gambaran realitas di dalam iklan televisi. Contoh seperti 

sebuah iklan yang mengadaptasi kekuatan super hero yang membuat 
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 Ibid, halaman 119 
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pemirsa kagum, atau iklan yang mengambil konsep petualangan yang 

menakjubkan. Pada iklan lain, biasanya gambaran iklan produk sabun 

cuci akan digambarkan bahwa sabun cuci tersebut dapat mencuci bersih 

pakaian dengan mudah, tetapi tidak selamanya dapat dibuktikan dalam 

dunia nyata. Realitas tersebut dibangun untuk memperkuat sebuah produk 

agar pemirsa tertarik untuk membeli. Iklan-iklan itu membuat pemirsa 

kagum karena realistis, konsep cerita tersebut mampu membawa pemirsa 

kepada kesan dunia lain yang mahadahsyat dan juga realitas iklan televisi 

merupakan gambaran terhadap sebuah dunia yang hanya ada dalam iklan 

televisi. Realitas itu dibangun berdasarkan gambaran realitas seorang 

copywriter  dan visualizer tentang dunia atau citra produk yang 

diiinginkan.
17

 

Copywriter dan visualizermemiliki kemampuan untuk membangun 

realitas media, yaitu sebuah dunia yang ada di dalam media. Membangun 

berbagai realitas berdasarkan dunia apa yang diinginkannya tentang suatu 

produk yang akan diiklankan. Sejauh kemampuan mereka dalam 

menciptakan juga dipengaruhi oleh klien, lingkungan mereka, budaya dan 

cara pandang terhadap produk, pengetahuan tentang dunia periklanan, 

keahlian teknologi, dan lainnya. Menurut Heru Nugroho:
 18

 

“Ruang realitas semu itu merupakan satu ruang antitesis dari 

representasi, atau seperti apa yang dikatakan oleh Derrida (1978) antitesis 

itu dapat disebut dengan dekonstruksi terhadap representasi realitas itu 

sendiri.” 

 

Baudrillard (Piliang) menyebut simulasi adalah penciptaan realitas 

menggunakan satu model produksi, penciptaan model-model nyata tanpa 
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asal usul atau realita awal. Hal ini disebut sebagai (hyper-realitas). 

Melalui model simulasi, manusia dijebak di dalam satu ruang, yang 

disadarinya sebagai nyata, meskipun sesungguhnya semu, maya, atau 

khayalan belaka. 

2.5.  Eksistensi Perempuan dalam Media massa 

Terdapat empat bagian besar untuk melihat eksistensi perempuan 

dalam tayangan televisi : 

1. Eksistensi Wanita dalam Film 

Peran wanita di cerita film dan sinetron selalu berada dalam posisi 

yang tertindas atau kalah oleh laki-laki secara logika maupun emosional. 

Keberadaan sosok perempuan dalam sebuah cerita film lebih 

digambarkan sebagai figur pelengkap penderita yang hanya berfungsi 

sebagai tokoh yang tidak memiliki aspiratif, kritis dan konstruktif serta 

daya tarik artistika. Sosok perempuan masih dinomor duakan dalam 

struktur masyarakat indonesia. Masalah genderisme masih juga menjadi 

perdebatan panjang. Namun saat ini pergerakan feminisme banyak 

disuarakan dalam film. 

2. Eksistensi Wanita dalam Iklan 

Perempuan dalam iklan telah menjadi stereotifikal untuk memberi 

image persuasi barang produksi, dan itu sudah menjadi dominan bahkan 

produk yang dipasarkan tidak ada hubungan dengan perempuan. Kondisi 

ini telah dimanfaatkan untuk menggaet konsumen di tengah-tengah pasar 

yang tajam akan persaingan.  Dalam kenyataan keseharian perempuan 

meliputi : 
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a. Tubuh, yaitu segala jenis perawatan tubuh, kosmetik, fashion 

dan aksesoris. 

b. Dapur, yaitu melayani kebutuhan pangan seluruh anggota 

keluarga. 

c. Kasur, melayani suami di tempat tidur. 

d. Asah, asih asuh yaitu merawat, mengasuh dan mendidik anak-

anak. 

e. Kantor, yaitu segala urusan yang berhubungan dengan 

pekerjaan karena perempuan sekarang lebih banyak yang 

bekerja. 

Dari kelima kenyataan di atas menandakan bahwa peran 

perempuan bukan lagi hanya di lingkungan domistik (rumah tangga), 

tetapi juga ranah publik. Dengan demikian citra perempuan digambarkan 

bukan hanya berperan ganda melainkan berbeban ganda
19

. 

3. Eksistensi Perempuan dalam Jurnalistik TV 

Menurut pengamatan Margareth Gallagher, yang menyusun 

laporan penelitian Unesco itu bahwa peran perempuan di media massa 

dapat lebih memperkenalkan perspektif dan citra baru dalam 

pemberitaan
20

. Peran perempuan dalam dunia jurnalis telah mengalami 

perubahan banyak bermunculan para pewarta berita perempuan yang 

tidak hanya sebagai pesona untuk menarik minat tetapi banyak yang 

berani tampil kritis, cerdas dan berani menjadi penguak berbagai macam 

pemberitaan. 
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2.6.  Perempuan dan Tayangan Iklan Tv 

Perempuan selalu menjadi sasaran objek daya tarik sebuah iklan, 

sehingga muncul istilah seksisme wanita dalam iklan. Istilah tersebut 

dikumandangkan akhir tahun 1960-an oleh para pembela hak-hak 

perempuan. Seksisme dalam konteks iklan adalah cara pikir, sikap, 

tingkah laku dan tindakan lainnya yang mengekspresikan penilaian bahwa 

perempuan lebih kurang, lebih lemah dan lebih rendah (inferior) dari pada 

laki-laki.Dalam iklan seksisme berbentuk berbagai wujud ragam ekspresi 

yang mengabaikan, menyingkirkan (eksekusi), bahkan memusuhi dan 

memerangi kaum perempuan. Kesan mengeksploitasi wanita sebagai 

objek rendah dalam gambaran iklan, bergantung bagaimana cara tangkap 

dan pikiran khalayak terhadap tayangan iklan
21

.  

Eksploitasi perempuan dalam pencitraan media massa juga 

merupakan kebutuhan sosial namun masih menjadi bagian refleksi realitas 

sosial masyarakat, bahwa perempuan masih menjadi subordinat 

kebudayaan laki-laki, perempuan masih menjadi „perempuannya lelaki‟ 

dalam realitas sosialnya
22

. 

Tetapi saat ini perempuan sudah berhasil diangkat martabat dan 

karkatnya oleh media dalam realitas media massa, sesuai dengan tradisi 

luhur budaya bangsa, meskipun kemudian mengalami erosi akibat 

ketatnya persaingan dan orientasi bisnis semata-mata. Di indonesia 

terdapat asas-asas umum tata krama periklanan, terdiri dari : 
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1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan 

dengan hukum yang berlaku. 

2. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan 

mertabat negara, agama, susila, adat, budaya, suku dan 

golongan. 

3. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat
23

. 

Dalam iklan perempuan selalu ditampilkan dalam citra yang sangat 

melekat sebagai objek iklan : 

1. Citra Pigura, perempuan digambarkan sebagai seseorang yang 

harus memikat. Untuk itu ia harus menonjolkan ciri biologis, 

terkadang menampilkan bagian tubuh yang memikat seperti 

buah dada serta pinggul atau seperti yang dibentuk oleh 

budaya, langsing, berambut panjang, dan betis ramping dan 

mulus. 

2. Citra Pilar,perempuan digambarkan sebagai pilar pengurus 

rumah tangga. Dalam budaya bahwa laki-laki dan perempuan 

itu sederajat, tetapi kodratnya berbeda. Sehingga wilayah 

kegiatan dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. 

Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan 

rumah tangga, suami, dan pengelolaan sumber daya rumah 

tangga (finansial maupun SDM termasuk anak-anak). 

3. Citra Peraduan, perempuan diasumsikan sebagai objek pemuas 

nafsu laki-laki khususnya pemuas seksual. Kecantikan 
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perempuan disediakan untuk dikonsumsi laki-laki. Kesan yang 

ditampilkan iklan jenis ini bahwa perempuan merasa dirinya 

presentable, acceptable, dihargai dan dibutuhkan laki-laki. 

Jenis iklan ini menggunakan asosiasi untuk membangun 

persamaan pandangan tentang perlunya perempuan 

diperlakukan sebagai objek pemuas laki-laki dengan jenis 

produk yang ditawarkan dalam iklan. 

4. Citra Pinggan, perempuan dicitrakan bahwa meski memiliki 

pendidikan atau penghasilan kerja yang tinggi kewajiban utama 

perempuan adalah di dapur. Tetapi berkat kemajuan teknologi, 

kekuatan perempuan di dapur tidak berat lagi. Pembagian kerja 

secara seksual antara perempuan dan laki-laki sudah berubah 

secara drastis. 

5. Citra Pergaulan, perempuan dicitrakan sebagai makhluk 

dipenuhi kekhawatiran tidak memikat, tidak menawan, tidak 

bisa dibawa ke tempat umum dan sebagainya. Iklan ini 

mengesankan bahwa perempuan sangat ingin diterima dalam 

lingkungan sosial tertentu. Untuk dapat diterima mereka harus 

memiliki fisik yang menarik seperti bentuk lekuk tubuh, 

aksentuasi tertentu menggunakan kosmetik atau aksesoris yang 

selaras dengan penampilan yang anggun. Artinya, perempuan 

dianjurkan untuk membuat statemen tentang kepribadiannya 

melalui hal-hal fisik seperti pakaian, perhiasan sehai-hari
24
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Namun masih banyak sekali perempuan yang masih digambarkan 

sebagai makhluk kedua dan pendamping suami, seakan-akan perempuan 

tidak pernah bisa menjadi pertama. 

2.7. Produksi Rumah Tangga 

Konsep „keluarga‟ dan „rumah tangga‟ berbeda, karena tidak 

semua anggota sebuah „keluarga‟ berbagi pekerjaan rumah tangga yang 

sama, dan tidak semua anggota dari sebuah rumah tangga merupakan 

anggota keluarga yang sama. Sehingga, pertukaran yang umumnya terjadi 

dari kedua istilah tersebut sebuah kesalahan. Signifikansi dari keluarga 

menurut definisi tradisional adalah terdiri dari suami pencari nafkah, istri 

ibu rumah tangga dan anak-anak sebagai tanggungan, ditentang oleh fakta 

bahwa jumlah anggota keluarga yang tinggal di dalam demikian kecil 

saja. Solusi untuk masalah ini adalah dengan kembali 

menginterprestasikan kembali gagasan „keluarga‟ sebagai sebuah wacana, 

serta dengan mengeksplorasi maknanya yang banyak dan beragam di 

dalam masyarakat kontemporer (Bernardes, 1986); yakni dengan 

mengeksplorasi „proyek‟ mobilisasi wacana keluarga (Gubrium, 1988).
25

 

Dalam beberapa dekade relasi gender telah berubah secara 

signfikan. Perempuan sudah tidak lagi harus terikat pada seorang laki-laki 

yang menyita pekerjaan rumah tangga mereka hingga akhir hayat dan 

maut memisahkan. Seiring berjalannya waktu perempuan sebagian besar 

telah memutuskan untuk terlibat dalam pekerjaan diluar pekerjaan rumah 

tangga, menjadikan kurangnya waktu mereka dalam produksi rumah 
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tangga, walaupun begitu bagi ibu rumah tangga yang menghabiskan 

waktunya pada produksi rumah tangga tetap sama banyaknya beberapa 

dekade sebelumnya. Namun, perempuan dalam kelompok-kelompok suku 

yang berbeda memiliki taraf keterkaitan pada relasi produksi patriarki 

yang bervariasi. 

Perubahan-perubahan tersebut telah membuat pergeseran patriarki 

dari bentuk privat menuju bentuk publik. Perempuan tetep terlibat dalam 

produksi rumah tangga, tetapi sekarang tidak melulu untuk keuntungan 

seorang patriarki. 

2.8. Pergeseran Patriarki Privat ke Patriarki Publik 

  Perempuan sekarang sudah memiliki kebebasan dalam 

berkesempatan untuk meraih pendidikan setinggi mungkin, dan memiliki 

hak-haknya untuk memasuki pekerjaan dan jabatan-jabatan yang dulu 

dilarang oleh mereka. Perubahan kemajuan ini mengakumulasi dan 

menyediakan basis bagi perubahan. Namun, munculnya perubahan ini 

menimbulkan banyak pendapat yang menganggap perubahan tersebut 

suatu isu kemajuan atau kemunduran. Pendapat tradisional 

mengungkapkan bahwa modernisasi dan westernisasi sudah cukup 

progresif dimana perempuan ditentang oleh mereka yang berependapat 

bahwa perkembangan ini merupakan kemunduran, mengarahkan pada 

eksploitasi yang lebih bersar pda pekerjaan perempuan oleh para kaum 

kapitalis Barat, dan mereka bertahan bahwa budaya-budaya tidak dapat 

dibanding-bandingkan
26
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  Dengan beragam budaya yang ada tak dapat diperbandingkan 

tersebut perlu adanya pembeda antara tingkatan, dan bentuk-bentuk 

patriarki. Patriarki privat dan publik memiliki perbedaan pada tataran 

ragam yaitu: pertama, dalam konteks hubungan diantara struktur-struktur 

dan, kedua, dalam bentuk lembaga masing-masing struktur. Patriarki 

privat didasarkan pada produksi rumah tangga, dengan seorang patriarki 

mengontrol perempuan secara individu maupun secara langsung di dalam 

ruang yang relatif privat yaitu rumah tangga. Laki-laki yang berada pada 

posisi sebagai suami dan ayah yang merupakan penindas dan penerima 

manfaat langsung, secara individu maupun langsung, dari subordinasi 

perempuan.Patriarki publik didasarkan atas struktur-struktur selain 

struktur rumah tangga. Merupakan sebuah bentuk di mana perempuan 

memiliki akses baik pada arena publik maupun privat, meskipun mereka 

tidak dilarang untuk berada dalam arena-arena publik tetapi mereka tetap 

tersubordinasi di dalamnya.
27

 

2.9. Semiotik  

Semiotik adalah ilmu yang membahas tentang tanda tidak hanya 

bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan 

dunia itu sendiri pun sejauh terikat dengan pemikiran manusia seluruhnya 

terdiri atas tanda-tanda karena jika tidak begitu manusia tidak akan bisa 

menjalin hubungannya dengan realitas. Bahasa itu sendiri merupakan 

tanda yang paling fundamental bagi manusia. Tanda-tanda seperti 

nonverbal seperti gerak-gerik , bentuk-bentuk pakaian, serta beraneka 
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praktik sosial konvensional lainnya, dapat dipandang sebagai jenis bahasa 

yang tersusun dari tanda-tanda bermakna yang dikomunikasikan 

berdasarkan relasi-relasi.
28

 

Semiotika menurut Berger memiliki dua tokoh, yakni Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) dan Charles Sander Pierce (1893-1914). Latar 

belakang keilmuan Saussure adalah linguistik, sedangkan Pierce filsafat.  

Saussure menyebut ilmu yang dikembangkannya dengan semiologi 

(semiology). Semiologi menurut Saussure seperti yang dikutip Hidayat 

dalam buku Semiotika visual, didasarkan pada anggapan bahwa selama 

perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau selama 

berfungsi sebagai tanda, di belakangnya harus ada sistem pembedaan dan 

konveksi yang memungkinkan makna tersebut. Di mana ada tanda, di 

sana ada sistem. Menurut Saussure dikutip Pradopo (1991:54) tanda 

adalah kesatuan dari dua bidang yang tidak dapat dipisahkan, seperti 

halnya selembar kertas. Sebuah tanda (gambar atau kata) mempunyai dua 

aspek yang ditangkap oleh indra kita yang disebut dengan signifier, 

bidang penanda atau bentuk. Aspke lainnya yaitu signified, bidang 

penanda konsep atau makna. Aspek kedua terkandung di dalam aspek 

pertama. Jadi petanda merupakan konsep atau apa yang dipresentasikan 

oleh aspek pertama
29

. 

Sedangkan Pierce menyebut ilmu yang dibangunnya dengan 

semiotika (semiotics). Bagi Pierce yang ahli dalam bidang filsafat dan 

logika, penalaran manusia senantiasa dilakukan lewat tanda. Menurut 

                                                           
28

 Alex Sobur, 2009. Semiotik Komunikasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Halaman 13 
29

Sumbo Tinarbuko. 2013. Semiotika Komunikasi Visual. Yogyakarta : Jalasutra. Halaman 11-13 



 

27 
 

Berget manusia hanya dapat bernalar lewat tanda, dalam pikirannya 

logika sama dengan semiotika dan semiotika dapat diterapkan pada segala 

macam tanda. Menurut Eco
30

 tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu 

yang lain dalam batas-batas tertentu. Tanda akan selalu mengacu pada 

sesuatu yang lain, oleh Pierce disebut objek (denotatum). Mengacu berarti 

menggantikan atau mewakili. Tanda baru dapat berfungsi bila 

diinterprestasikan dalam benak penerima tanda melalui interpretantt. Jadi 

interpretantti adalah pemahaman makna yang muncul dalam diri 

penerima tanda. Artinya, tanda baru dapat berfungsi sebagai tanda apabila 

dapat ditangkap dan pemahaman terjadi berkat ground, yaitu pengetahuan 

tentang sistem tanda dalam suatu masyarakat. Hubungan dari ketiga unsur 

yang dikemukakan oleh Pierce terkanal dengan nama segi tiga semiotik. 

Semiotik Roland Barthes 

Roland Barthes berpendapat bahasa adalah sebuah sistem tanda 

yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam 

waktu tertentu.
31

 

Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya 

hendak mempelajari bagaimana kemanuasiaan (humanity) memaknai hal-

hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat 

dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, 
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dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga 

mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.
32

 

Gagasan Barthes dikenal dengan dua tahap(two order of 

significantion)  beserta elemen mitosnya, seperti yang dijelaskan pada 

gambar berikut : 

Gambar 2.1 

Signifikasi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

 

 

 

 

M

Melalui gambar diatas Barthes, seperti yang dikutip Fiske, menjelaskan :  

Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier 

dan signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes 

menyebutkan sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. 

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan 

signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi 

ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta 

nilai-nilai kebudayaannya. 

Konotasi mempunyai makna yang subjektif atau paling tidak 

intersubektif. Pemilihan kata-kata kadang merupakan pilihan terhadap 
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konotasi, misalnya kata “penyuapan” dengan “memberi uang pelicin”. 

Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap 

sebuah objek; sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya.  

Pada signifikasi kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja 

melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan 

atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Mitos 

merupakan produk kelas sosial mengenai hidup dan mati, manusia dan 

dewa, dan sebagainya. Sedangkan mitos masa kini misalnya mengenai 

feminitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan, dan kesuksesan.
 33

 

Denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara 

konotasi diasosiasikan dengan ketertutupan makna dan, dengan demikian 

merupakan sensor atau represi politis. Sedangkan konotasi identik dengan 

operasi ideologi, yang disebut sebagai “mitos” dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan 

yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Barthes menempatkan ideologi 

dan mitos karena baik di dalam mitos maupun ideologi hubungan antara 

penanda konotatif dan petanda konotatif terjadi secara termotivasi.
34

 

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya 

adalah peran pembaca (the reader). Konotasi walaupun merupakan sifat 

asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes 

mengulas sistem pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun di atas sistem 

lain yang telah ada sebelumnya. Sistem ke-dua ini disebut konotatif, yang 
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dibedakan dengan denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama. 

Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja : 

Gambar 2.2 

Peta Roland Barthes 

1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

(Petanda) 

3. Denotatif Sign (tanda denotatif) 

4. Connotative Signifier 

(PENANDA KONOTATIF 

5. CONNOTATIVE SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 
Sumber: Paul Cobey & Litza Jansz. 1999. Introducing Semiotic, (Sobur, 2009: 69) 

 

Dari peta Barthes di atas menurut Cobley terlihat bahwa tanda 

denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada 

saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). 

Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur material : hanya jika 

anda mengenal “singa”, barulah konotasi seperti harga diri, keberanian 

menjadi mungkin.
35

 

Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar 

memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda 

denotatif yang melandasi keberadaannya.
36

 

Penanda-penanda konotasi, yang diistilahkan konotator, dibentuk 

oleh tanda-tanda (kesatuan antara penanda dan petanda) dari sistem 

denotasi. Sejumlah tanda denotasi bisa berkelompok membentuk satu 

konotator asalkan memiliki satu petanda konotasi; dengan kata lain 

satuan-satuan dalam sistem konotasi tidak mesti sama luasnya dengan 
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satuan sistem denotas : satu satuan dalam sistem konotas dapat terbentuk 

dari sejumlah satuan dalam wacana denotatif
37

. Denotasi tidak akan 

pernah habis selalu saja ada sesuatu yang berdenotasi dan konotator 

senantiasa merupakan tanda berkelanjutan da tersebar dimana-mana 

hanya bisa dilugaskan, dibumikan dengan bahasa dnotatif yang 

mengusungnya, 

2.10. Semiotika Pada Iklan 

Iklan merupakan bagian dari bauran promosi (promotion mix) dan 

merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran (marketing mix). 

Iklan merupakan media untuk mengkomunikasikan individu dengan 

produk atau jasa yang digunakan, iklan menampilkan setiap alur cerita 

dan simbol-simbol yang beragam untuk membangun citra produk. Dapat 

diartikan bahwa iklan adalah bagian dari kegiatan promosi (promotion 

mix) yang bertujuan memperkenalkan sebuah produk atau jasa kepada 

masyarakat atau calon konsumen yang ditampilkan dan disebarluaskan 

melalui berbagai media. 

Iklan dalam konteks semiotik dapat diamati sebagai suatu upaya 

penyampaian pesan dengan menggunakan seperangkat tanda dalam suatu 

sistem. Dalam semiotika periklanan terdiri dari tiga tingkatan makna, 

yaitu makna konotasi semantik dan ideologi, makna kode, visual dan 

pesan non-verbal dan bentuk asli pesan iklan. Paada makna konotasi 

sematik dan idelogi, konsep semantik dibagi menjadi dua yaitu makna 

konotasi dan denotasi sebagai alat menganalisa (Bogart, 1990). Pada 
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tingkatan kedua yaitu kode-kode, visual dan pesan non-verbal, konsep 

kode digunakan untuk menjelaskan keberagaman saluran dan sistem 

semiotik yang digunakan dalam pesan iklan multimedia. 

2.11. Semiotika Pesan, tanda dan makna 

Semiotik Nonverbal 

Menurut Morris manusia menyampaikan lebih dari pertiga pesan-

pesan mereka melalui tubuh 700.000 tanda fisik yang di antaranya berupa 

1.000 postur tubuh yang berbeda-beda, 5.000 isyarat tangan, dan 250.000 

ekspresi wajah
38

. Mempelajari tanda-tanda yang dihasilkan dengan, 

melalui atau pada tubuh yang mana tubuh adalah sumber signifikasi 

utama adalah salah satu tujuan sentral semiotika.  Dalam bermacam-

macam budaya, tanda dan kode tubuh yang mengatur perilaku nonverbal 

yang dihasilkan oleh persepsi atas sebagian tubuh yang lebih dari zat 

fisik. Ekspresi wajah, postur, kedipan mata, isyarat tangan dan tindakan 

badaniah lainnya mengkomunikasikan sesuatu secara relevan dengan 

budaya dalam situasi-situasi sosial tertentu.   

Perilaku nonverbal diperoleh secara esmotik tanpak alamiah dalam 

konteks cultural. Sebagian besar perilaku ini didapat melalui kesepakatan 

menurut sejarah, bukan dari kewajaran atau tiadanya kewajaran.  

Tanda-tanda visual 

Penanda visual adalah tanda yang dapat didengar, dilihat, disentuh, 

dikecap dan dicium, tanda visual dapat dibentuk seperti tanda yang lain 

dengan secara ikonis, indeksikal, simbolis. 
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Pencitraan mental adalah citra tentang sensasi, pemandangan, 

suara, rasa, bau, gagasan dan sebagainya terus menerus diproduksi oleh 

otak manusia. Semua ini memungkinkan kita untuk menghasilkan 

scenario hipotesis akan sesuatu kejadian yang belum pernah kita alami. 

Kemampuan dan kecenderungan dalam menggunakan aspek-aspek 

pencitraan berbeda-beda pada setiap orang, bagaimana setiap orang 

membayangkan berbagai objek serta gerakan objek tersebut. Citra 

tidaklah bebas dalam pengkondisian budaya, citra visual menunjukkan 

bahwa kita cenderung melihat segala sesuatu dengan cara yang spesifik 

menurut budaya. Citra mental tidak hanya bersifat visual tetapi 

merupakan versi konseptual dari sebuah perasaan fisik atau emosional, 

terlebih lagi citra tidak harus bersifat inderawi, citra dapat bersifat 

abstrak, fiktif dan naratif.  

Warna 

Menurut para ahli memperkirakan bahwa kita mungkin dapat 

membedakan sampai sepuluh juta warna, sehingga jumlah istilah warna 

kita yang terbatas sangat tidak tepat untuk menggambarkan secara akurat 

semua warna. Kemampuan dalam mempersepsikan warna dalam berjenis-

jenis wujud merupakan dasar dari banyak aktivitas pembuatan dan 

penggunaan tanda di seluruh dunia. Pada level denotatif kita menafsirkan 

tanda sebagai gradasi rona dari spectrum cahaya. Rona adalah cirri yang 

menuntun kita dalam pemberian nama warna. Warna adalah tanda-tanda 

yang dapat kita gunakan mempresentasikan apa pun yang kita anggap 

sesuai.  
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Penglihatan merupakan sumber pembuatan pesan dan makna yang 

penting, bukan hanya budaya yang memiliki bentuk signifikasi visual 

semua budaya memiliki ekuivalen dari yang disebut diagram, gambar, 

peta, ukiran, lukisan, dan seterusnya. Bahwa bentuk visual sama 

pentingnya dan krusial bagi pemahaman atas manusia disbanding kata-

kata. 

Ruang dan Bangunan 

Kode ruang terbagi dalam tiga kategori utama yaitu publik, pribadi, 

dan sakral. Kode ruang publik mengatur cara orang berinteraksi di tempat 

umum. Kode ruang pribadi mengatur cara berinteraksi di ruang pribadi, 

dan kode ruang sakral mengatur interaksi di tempat yang dikatakan 

mempunyai kualitas metafisik, mistis dan spiritual. Kode ruang adalah 

bagaimana cara kita bertindak dan bersikap pada tempat-tempat tertentu. 

Ruang public didirikan untuk anggota masyarakat dapat berkumpul untuk 

tujuan hiburan, rekreasi, perayaan, dan lain-lain. Kode ruang yang 

berkaitan dengan tempat-tempat mencakup segala hal dari pakaian hingga 

pemeliharaan lokasi. 

Arsitektur 

Bangunan merupakan tanda identitas, status, kekuasaan dan 

seterusnya. Praktik arsitektural mencerminkan organisasi dan gaya hidup 

sosial. Pertumbuhan pesat tipe-tipe bangunan merefleksikan seperti 

kompleksitas kehidupan modern. Beberapa bangunan dianggap sebagai 

tanda artistic sehingga respon pada bangunan tersebut bervariasi. Elemen-

elemen berbeda pada bangunan merupakan penanda, bagaimana tinggi 



 

35 
 

sebuah bangunan dapat mengutarakan satu jenis makna yang spesifik. 

Bangunan pada perkotaan jauh lebih dari sekedar kelompok-kelompok 

bangunan memungkinkan kita untuk memahami struktur sosial. 

Dalam memandang wilayah, ruang, dan tempat bernaung sebagai 

sistem dan sistem tanda. 

2.12. Sinematografi 

Iklan Televisi Belvita disampaikan melalui bahasa audio dan 

visual. Sinematografi merupakan unsur yang berperan dalam sebuah film 

secara keseluruhan aspek dan mencakup perlakuan sineas terhadap 

kamera dan stok filmnya. Seorang sineas tidak hanya merekam sebuah 

adegan namun juga harus mengontrol dan mengatur bagaimana adegan 

tersebut diambil, serta jarak, ketinggian, sudut, lama pengambilan dan 

sebagainya. Unsur sinematografi umumnya dibagi menjadi tiga aspek, 

yaitu kemara dan film, framing serta durasi gambar.
39

 

John Fiske menyatakan bahwa penggunaan kamera, pencahayaan, 

editing , musik dan suara dapat mempresentasikan makna tentang situasi 

yang dibangun seperti konflik, karakter, setting, dan sebagainya. Sehingga 

aspek teknis juga diperhatikan dalam menemukan makna yang 

tersembunyi di dalam teks. 

A. Pencahayaan (lighting) 

Arah cahaya merujuk pada lokasi sumber cahaya terhadap objek 

yang dituju. Objek yang dituju biasanya pelaku cerita, dan paling sering 

adalah bagian wajah. 
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1. Frontal lighting, menegaskan bentuk sebuah objek atau wajah 

karakter dan cenderung menghapus bayangan. 

2. Side lighting, cenderung menampilkan bayangan ke arah 

samping tubuh karakter atau bayangan pada wajah. 

3. Back lighting, menampilkan bentuk siluet sebuah objek atau 

karakter jika tidak dikombinasikan dengan cahaya lain. Dalam 

film bisu digunakan untuk menutup sebuah adegan sebelum 

berganti ke adegan lain seperti efek fade out. 

4. Under lighting, biasanya ditempatkan pada area depan bawah 

karakter dan atau pada bagian wajah. Penggunaan cahaya 

seperti ini biasanya untuk efek horor atau untuk mempertegas 

sumber cahaya alami seperti lilin, api unggun, dan lampu 

minyak. 

5. Top lighting, pencahayaan ini jarang sekali digunakan dan 

umumnya digunakan untuk mempertegas sebuah benda atau 

karakter. Biasanya hanya sekedar menunjukkan pencahayaan 

buatan seperti lampu jalan dan lampu gantung.
40

 

B. Jarak Kamera terhadap objek (size atau ukuran gambar) 

Jarak yang dimaksud adalah dimensi jarak antara kamera terhadap 

objek dalam frame. Jarak kamera terhadap objek menentukan ukuran 

gambar yang dihasilkan. Ukuran gambar berfungsi sebagai bahasa shot 

dalam komando dari sutradara atau pengarah acara di ruang kontrol studio 

untuk kameramen di luar dan di dalam studio. Ukuran dasar shot-shot 
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yang sering dipergunakan adalah berdasarkan ukuran badan manusia 

karena kita sering menjumpai gambar manusia pada televisi maupun film 

cerita. Sebuah produksi akan dapat bekerja lebih cepat apabila shot-shot 

dibuat semacam kode. Dengan kesepakatan kode (ukuran gambar) sebuah 

produksi akan berjalan dengan efisien dan maksimal
41

. Ukuran gambar 

diklasifikasikan dalam tubuh manusia adalah sebagai berikut : 

1. Extreme Close Up (ECU). Ukuran gambar berkonsentrasi pada 

satu atau dua titik saja pada objek, seperti pengambilan gambar 

pada kedua mata dan hidung. Ukuran gambar ini lebih 

menekankan adegan lirikan mata, mimik bibir, menguping dan 

yang lainnya. Kekuatan ECU hanya berfokus pada satu objek. 

Kelemahannya akan sulit menciptakan depth of field, karena 

jarak antara kamera dan objek sangat dekat. 

2. Big Close Up (BCU). Ukuran gambar ini digunakan pada 

penekanan mimik pada ekspresi wajah baik itu senang maupun 

sedih, hanya memperlihatkan bagian wajah bawah dahi atas 

dagu.   

3. Close Up (CU). Ukuran gambar berfokus pada kepala sampai 

garis leher, menghilangkan bagian dada kebawah. CU 

digunakan juga untuk detail benda disebut dengan close shot. 

4. Medium Close Up (MCU). Memperlihatkan objek dari kepala 

sampai bagian bawah dada. Shot ini sering digunakan dalam 

pengambilan gambar dialog atau wawancara. Sosok tubuh 
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manusia mendominasi frame dan latar belakang tidak lagi 

dominan. MCU lebih dominan dalam ekspresi wajah, gerakan 

tubuh dan tata busananya belum bisa terlihat secara jelas. 

5. Medium Shot (MS). Memperlihatkan objek dari kepala sampai 

bagian bawah dada hingga pinggang. Shot ini juga sering 

digunakan dalam pengambilan gambar dialog atau wawancara. 

Dalam shot ini objek telihat tatanan busana dan ekspresinya. 

6. Full Shot (FS). Memperlihatkan objek manusia secara utuh 

dalam frame. Shot ini detail seperti mimik wajah tidak bisa 

terlihat, tetapi gerakan, setting, dan tata busana, dapat dikenali 

secara menyeluruh. 

7. Long Shot (LS). Memperlihatkan sepertiga tinggi frame, LS 

menangkap seluruh area dari tempat lokasi. Tempat, orang, dan 

objek-objek dalam adegan diperlihatkan semua dalam sebuah 

ukuran long shot, untuk memperkenalkan kepada penonton 

penampilan keseluruhan elemen pada adegan. 

8. Extreme Long Shot (ELS). Objek dalam frame terlihat sangat 

kecil dalam shot ini, sehingga objek dikenal sebagai manusia 

namun tidak dapat dikenali laki-laki atau perempuan, karena 

ELS menggambarkan luas wilayah dari jarak sangat jauh. Shot 

ini bisa digunakan untuk kesan pemandangan yang hebat dari 

tempat berlangsungnya peristiwa. 

C. Sudut Pengambilan Gambar (Angel) 
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Sudut pengambilan gambar adalah sudut pandang dari kamera 

terhadap objek yang berada dalam frame. Penempatan sudur pengambilan 

gambar dalam televisi disebut dengan angel kamera. Secara umum 

meletakkan lensa kamera pada sudut pandang pengambilan gambar yang 

tepat dan mempunyai motivasi tertentu untuk membentuk kedalaman 

gambar atau dimensi serta menentukan titik pandangan penonton dalam 

menyaksikan suatu adegan  dan membangun kesan psikologis gambar.
42

  

1. High Angel (HA). Pengambilan gambar dengan meletakkan 

kamera di atas objek atau garis mata orang. Kesan psikologis 

yang ingin disampaikan adalah objek tampak seperti tertekan. 

Objek yang diambil tampak kecil. 

2. Eye Level atau straigh on angel (normal). Pengambilan gambar 

tinggi kamera berada sejajar dengan garis mata objek yang 

dituju. Kesan psikologis yang disajikan adalah kewajaran, 

kesetaraan atau sederajat. 

3. Low Angel (LA). Pengambilan gambar dengan meletakkan 

tinggi kamera di bawah objek atau di bawah garis mata. Kesan 

psikologis yang ingin disampaikan adalah objek tampak 

berwibawa. 

D. Pergerakan Kamera 

Dalam produksi sebuah tayangan televisi, kamera dimungkinkan 

untuk bergerak bebas. Pergerakan kamera sangat mempengaruhi sudut, 
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kemiringan, ketinggian serta jarak yang selalu berubah-ubah
43

. Pada 

setiap acara televisi membutuhkan pergerakan kamera yang bervariatif. 

Secara umum pergerakan kamera dapat dikelompokkan menjadi enam:
44

 

1. Crab atau Truck. Pergerakkan seluruh badan kamera horizontal 

ke kiri dan ke kanan dengan sasaran menunjukkan keberadaan 

pada objek agar mempertahankan komposisi awal dan 

menunjukkan perubahan latar belakang. 

2. Swing. Pergerakan badan kamera ke kiri dan ke kanan 

membentuk oval. Tujuannya sasaran gambar menunjukkan 

keberadaan objek dengan mempertahankan komposisi awal. 

3. Zoom in dan Zoom out. Zoom in adalah teknik pengambilan 

gambar dengan pergerakan lensa dari wide angel lens (gambar 

yang luas) menuju narrow angel lens (gambar lebih sempit) ke 

suatu objek. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa suasana ini 

terdapat objek yang penting. Zoom out adalah teknik 

pengambilan gambar dengan pergerakan lensa narrow angel 

lens (gambar lebih sempit) dengan objek yang sama. Tujuan 

untuk menampilkan objek utama berada dalam suasana 

tersebut. 

4. Pan Left atau Pan Right. Teknik pengambilan gambar dengan 

melakukan pergerakan camera head horizontal ke kiri (left) dan 

ke kanan (right) pada poros tripod sesuai dengan kecepatan 
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yang diinginkan. Apabila gerakan panning dilakukan beberapa 

saat ke arah sejumlah objek bisa disebut panoramic shot. 

5. Tilt Up. Teknik pengambilan gambar kamera dari bawah ke 

atas pada porosnya. Tujuan dilakukannya pergerakan ini untuk 

menyajikan ketinggian suatu objek. Gerakan-gerakan kamera 

ini dapat digunakan untuk membangkitkan kesan gedung yang 

menjulang tinggi atau menggambarkan kedalaman yang 

mengerikan. 

6. Tilt Down. Teknik pengambilan gambar dengan melakukan 

pergerakan kamera dari atas ke bawah. Tujuan pengambilan 

gambar ini untuk menunjukkan keberadaan objek yang berada 

di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


