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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian dan Tujuan Iklan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019, online), iklan berarti berita 

pesanan yang bertujuan untuk mendorong, membujuk banyak orang agar tertarik 

pada barang dan jasa yang ditawarkan. Jeffkins (dalam Kasali, 1992:9) 

mendefinisikan iklan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat lewat suatu media. Hermawan (2012:72) mengungkapkan 

bahwa sebuah iklan dituntut harus mampu memikat perhatian baik konsumen 

potensial maupun konsumen yang sudah ada terhadap penawaran atas produk atau 

jasa yang diiklankan. 

Sebagai produk media massa, iklan memiliki tujuan dalam perspektif 

komunikasi. Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S (2011:539-540) menyebutkan tujuan 

praktis iklan digunakan untuk memberi informasi, membujuk dan mengingatkan 

konsumen terhadap produk, jasa ataupun ide yang ditawarkan. Informasi yang 

diberikan berupa fakta-fakta terkait product knowledge seperti ciri-ciri produk dan 

harga produk. Kemudian, selain bertujuan untuk membujuk konsumen, suatu iklan 

juga memiliki tujuan untuk mengingatkan kembali konsumen tentang produk yang 

mungkin sudah dilupakan. Biasanya iklan akan ditayangkan atau disebar sesuai 

dengan kebutuhan konsumen pada waktu tertentu. Misalnya iklan payung pada saat 

musim hujan. 

Namun, pada dasarnya tujuan iklan dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan 

tujuan perusahaan yang beriklan. Morissan (2012:19) dalam bukunya Periklanan: 



 

10 
 

Komunikasi Pemasaran Terpadu menambahkan bahwa tujuan iklan satu 

perusahaan akan berbeda dengan tujuan iklan perusahaan lainnya. Suatu 

perusahaan bisa beriklan dengan tujuan memperkenalkan produk barunya, 

sedangkan perusahaan lain memasang iklan dengan tujuan untuk membangun citra 

positif perusahaan dalam jangka panjang. 

2.2 Iklan dan Media Sosial 

Menurut Morissan (2012:241), iklan televisi adalah media yang ideal untuk 

mengiklankan produk-produk yang banyak dikonsumsi konsumen dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya makanan, minuman, kosmetik obat-obatan dan lain 

sebagaianya. Sandra Moriarty, Nancy Mitchell dan William Wells (2009:341) juga 

mengatakan keunggulan iklan televisi terletak pada kesan realistik yang 

ditampilkan dan cara kerja menyerupai film karena terdapat unsur audio, musik, 

warna dan video gerak.  

Di sisi lain, televisi sebagai media penyebarluasan iklan memiliki kekurangan. 

Morissan (2012:244-246) menyebutkan bahwa kelemahan iklan televisi terletak 

pada mahalnya biaya, informasi yang terbatas karena rata-rata waktu hanya 

sebentar, selektivitas terbatas karena dengan daya jangkau yang luas biasanya target 

audiensi jauh melampaui dengan yang sudah dirancang, penghindaran oleh audiens 

yang cenderung mengganti saluran televisi saat iklan muncul serta tempat terbatas.  

Relevansinya dengan media sosial adalah karena zaman sudah berkembang, 

audiens juga telah banyak mengonsumsi informasi melalui media baru, salah 

satunya melalui media sosial. Nicholas Gane dan David Beer (2008:100) 

menjelaskan bahwa interaktivitas yang ditawarkan oleh media baru juga dilihat 
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sebagai informasi yang bernilai bagi pasar kapitalis. Dimana dengan adanya media 

baru yang mengizinkan pengguna media untuk saling bertukar informasi dan data 

yang dapat meninggalkan data-data terkait pilihan dan preferensi kita terhadap 

mengenai sesuatu yang digunakan para pemasar sebagai data untuk menciptakan 

sebuah komoditas baru. 

Media sosial adalah bagian dari media baru. Salah satu media sosial yang 

sering diakses oleh para internet active users adalah Instagram. Ilham Rosyadi 

(2019:54) menjelaskan Instagram atau disingkat dengan IG sebagai aplikasi 

berbagi foto dan video yang memungkinkan penggunanya mengambil foto dan 

video, menerapkan saringan (filter) digital dan membagikannya ke layanan jejaring 

sosial lainnya seperti Twitter dan Facebook. Fitur foto dan video yang ada pada 

Instagram mendukung tayangan iklan audio visual yang bersifat realistik sama 

dengan iklan yang ditayangkan di televisi. Jumlah pengakses Instagram di 

Indonesia juga dapat dijadikan pertimbangan. Menurut survei yang dilakukan oleh 

We Are Social (2019:33), Instagram menempati peringkat keempat sebagai 

platform media sosial yang paling sering diakses oleh 150 juta pengguna internet 

aktif di Indonesia. 

2.3 Konsep Seks dan Gender 

Menurut Fakih (2008:8), seks adalah pembagian jenis kelamin manusia 

berdasarkan ciri biologisnya Ciri ini tidak dapat diubah dan merupakan ketentuan 

dari Tuhan (kodrati). Contoh perbedaan seks pada laki-laki dan perempuan bisa 

dilihat dari alat reproduksinya. Misalnya laki-laki memiliki penis, testis dan 
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memproduksi cairan sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, alat 

menyusui, serta rahim yang dapat mengandung dan melahirkan seorang bayi. 

Rokhmansyah (2016:2) menjelaskan gender adalah penyifatan manusia 

berdasarkan hasil konstruksi dari masyarakat secara sosio-kultural yang dilekatkan 

pada laki-laki dan perempuan, terkait peran, fungsi, tanggung jawab, hak dan 

karakteristik emosional. Karena merupakan hasil dari konstruksi sosio-kultural, 

sifat-sifat ini bisa berbeda bahkan berubah menyesuaikan dengan tempat, waktu 

dan kelas sosial yang berlaku di masyarakat. Sehingga tidak seperti seks, gender 

bukanlah suatu ciri yang dibawa sejak lahir dan bersifat given. Tetapi ciri ini bisa 

pertukar-perankan sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Dari penjelasan-penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

perbedaan konsep seks dan gender terletak dari mana perbedaan terhadap manusia 

berasal. Konsep seks melihat perbedaan manusia berdasarkan anatomi biologis dan 

fisiologisnya, bersifat universal, kodrati dan tidak dapat diubah. Sedangkan pada 

konsep gender, perbedaan manusia lahir dari hasil konstruksi sosial dan budaya 

yang dilakukan oleh masyarakat setempat, bersifat lokal serta sangat 

memungkinkan untuk dipertukarkan dan mengalami perubahan berdasarkan tempat 

dan waktu. 

2.4 Dikotomi Gender 

Henslin (2006:86) menjelaskan bahwa sosialisasi gender telah dilakukan oleh 

masyarakat sesaat setelah seorang bayi dilahirkan. Ketika diidentifikasi berjenis 

kelamin laki-laki atau perempuan, masyarakat mengasosiasikan bayi tersebut 

dengan hal-hal yang diharapkan sesuai dengan jenis kelamin si bayi. Perbedaan-
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perbedaan gender kemudian mengkotak-kotakan manusia atau yang disebut juga 

dikotomi berdasarkan harapan-harapan yang dikonstrusi masyarakat. Dikotomi 

gender ini meliputi sifat, perilaku, peran, tugas dan tanggung jawab seorang 

manusia. Rokhmansyah (2016:7-11) menyebutkan bahwa dikotomi gender meliputi 

Berikut perbedaan-perbedaan berdasarkan gender yang dimaksud: 

2.4.1 Maskulin dan Feminin 

Maskulin adalah label yang dilekatkan kepada seseorang yang 

memiliki sifat dan perilaku khas laki-laki. Sifat dan perilaku maskulin 

adalah hasil konstruksi budaya terhadap fisik dan penampilan laki-laki. 

Misalnya kuat, kekar, kasar, suka bertualang, agresif, mandiri, pemberani 

dan perkasa.  

Sedangkan feminin adalah hasil konstruksi budaya terhadap 

kemampuan reproduksi perempuan seperti mengandung, melahirkan dan 

mengalami masa haid. Sifat-sifat feminin ialah lemah lembut, pasif, 

penyabar, rapi, emosional, keibuan dan lain sebagainya. Maskulin biasanya 

diidentikan kepada kaum laki-laki, sedangkan feminin dianggap menjadi 

sifat dan perilaku alamiah dari kaum perempuan. 

2.4.2 Peran Domestik dan Peran Publik 

Adanya pengkotak-kotakan manusia berdasarkan maskulinitas dan 

feminimitas seperti contoh diatas kemudian berdampak pula pada peran 

yang diharapkan dijalankan laki-laki maupun perempuan berdasarkan sifat 

khasnya. Misalnya karena sifat-sifat maskulin lekat dengan kaum laki-laki, 

sedari kecil anak kecil telah diperkenalkan dengan pekerjaan-pekerjaan 
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yang dianggap membutuhkan sifat-sifat maskulin, seperti polisi dan pilot. 

Kedua pekerjaan ini adalah pekerjaan yang ada dalam ranah publik, karena 

kedua peran ini dianggap membutuhkan kekuatan dan keberanian yang 

hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. 

Sedangkan perempuan, dengan sifat-sifatnya yang keperempuanan 

dianggap lebih cocok menggeluti pekerjaan-pekerjaan rumah tangga karena 

memang memerlukan sifat-sifat seperti kesabaran, keibuan, lemah lembut. 

Pekerjaan-pekerjaan itu seperti mencuci baju, menyetrika, mengasuh anak, 

menyiapkan makanan dan sebagainya. 

 Fakih (2008:23) mengungkapkan bahwa adanya dikotomi tanggung 

jawab dan ruang lingkup berdasarkan gender seperti contoh diatas 

dikarenakan sedari kecil baik kaum laki-laki maupun perempuan telah 

diasosiasikan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut dan dibiasakan untuk 

menekuni peran gender masing-masing. Sehingga baik laki-laki atau 

perempuan tidak terbiasa mengeksplorasi peran gender yang berlawanan 

dengan apa yang sudah dilekatkan pada dirinya. 

2.4.3 Posisi Dominan dan Subordinasi 

Karena memiliki sifat yang feminin seperti lemah lembut dan halus, 

kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan membutuhkan 

perlindungan dari lawan jenis. Sehingga menempatkan laki-laki sebagai 

pihak yang mendominasi baik dalam ruang publik maupun ruang privat atau 

ruang domestik. Sedangkan perempuan sebagai pihak yang tersubordinasi. 

Dalam rumah tangga misalnya, laki-laki selalu dianggap memiliki status 
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sebagai kepala rumah tangga dan perempuan hanya sebagai pendukungnya 

saja. 

2.4.4 Stereotipe 

Muniarti (2004:21) memaparkan bahwa melakukan stereotip kepada 

salah satu atau kedua jenis kelamin berarti membuat suatu pembakuan sifat 

sehingga akan sulit untuk keluar atau berperilaku “tidak biasa” dari batasan 

baku tersebut. William dan Best (dalam Santrock, 2007) menjelaskan bahwa 

stereotip terhadap perempuan dan laki-laki sudah cukup menyebar, di 

berbagai budaya, laki-laki dikenal sebagai sosok yang dominan, mandiri, 

agresif, berorientasi pada prestasi, dan gigih. Sedangkan perempuan secara 

luas dipersepsikan sebagai sosok yang penyayang, suka bersosialisasi, 

minder, dan senang membantu orang lain yang kesusahan. 

2.5 Ketidakadilan Gender 

Berbagai dikotomi gender sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak 

terjadi ketidakadilan gender, namun dalam realitanya tidak seperti itu. Dari banyak 

sumber yang peneliti baca dan pahami, dapat dirangkum bentuk-bentuk manifestasi 

ketidakadilan gender, antara lain yaitu: 

2.5.1 Marginalisasi 

Menurut Demartoto (dalam Aisyah, 2013:212) marginalisasi ialah usaha 

untuk menggeser atau membatasi suatu kelompok masyarakat tertentu oleh 

kelompok masyarakat yang lain sehingga salah satunya menjadi tersisihkan. 

Kelompok yang tersisihkan tersebut dalam hal ini adalah kaum perempuan. 
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Dengan pengaruh paradigma patriarki, kesempatan mengakses kaum 

perempuan menjadi terbatas bahkan terputus. Misalnya perempuan 

dianggap tidak pantas menjadi pemimpin baik dalam ranah publik maupun 

domestik. 

2.5.2 Stereotipe 

Dalam KBBI (2019, online), stereotip adalah pelabelan yang disematkan 

kepada laki-laki maupun perempuan berdasarkan prasangkasa subjektif 

yang berkonotasi negatif. Stereotip berdasarkan gender tidak hanya terjadi 

di ruang publik, tetapi juga bisa terjadi dalam ruang lingkup domestik di 

sebuah keluarga. Misalnya karena dipandang sebagai kaum yang lemah, 

maka pekerjaan domestik seluruhnya diserahkan kepada ibu dan anak 

perempuan. Sehingga pekerjaan yang dikerjakan ibu hanya dianggap 

sebagai sambilan di dalam keluarga karena tidak bernilai ekonomis. 

2.5.3 Subordinasi 

Pandangan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah kemudian 

menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua yang derajat atau 

posisinya dinilai lebih rendah laki-laki. Hal ini kemudian berdampak pada 

pandangan laki-laki terhadap pekerjaan atau karya yang dihasilkan oleh 

perempuan, sebab perempuan dipandang tidak mampu untuk menghasilkan 

sesuatu yang lebih besar dari laki-laki. 
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2.5.4 Beban Kerja 

Anggapan yang bias terhadap gender berdampak pada pembagian kerja 

yang tidak adil bagi kaum perempuan. Pekerjaan-pekerjaan domestik yang 

yang memakan waktu lebih lama namun tidak dinilai secara ekonomis ini 

kemudian membuat perempuan memiliki tanggungan beban kerja yang 

lebih banyak dari laki-laki. Terlebih lagi jika perempuan yang bekerja di 

sektor publik, beban kerja pun akan berlipat ganda. Pelimpahan beban kerja 

kepada pembantu rumah tangga juga termasuk contoh dari dampak bias 

gender yang terjadi di masyarakat. 

2.5.5 Kekerasan 

Kekerasan tidak hanya berupa serangan yang menyebabkan luka atau cedera 

fisik tetapi juga bisa berupa tekanan yang menyerang secara psikologis 

keadaan mental seseorang. Kekerasan yang berbentuk fisik misalnya 

perkosaan, penyiksaan kepada anak-anak, pemukulan bahkan pembunuhan 

terhadap perempuan jika tidak menuruti keinginan suami atau laki-laki dan 

lain sebagainya. Memang kasus-kasus penganiyaan (domestic abuse) dalam 

rumah tangga bisa saja tidak hanya terjadi kepada perempuan, tetapi dengan 

pandangan perempuan sebagai kaum yang tidak berdaya dan lebih rendah 

dari laki-laki sehingga sedari kecil kebanyakan kaum perempuan tidak 

diajari untuk berani dan membela diri, kasus penganiayaan dan pelecehan 

lebih banyak terjadi kepada kaum perempuan. 
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2.6 Kesetaraan Gender 

Puspitawati (2013:5) mengemukakan bahwa kesetaraan gender adalah kondisi 

yang memungkinkan perempuan dan laki-laki menikmati kesetaraan hak asasi 

manusia dan memiliki kondisi yang sama dalam kepemilikan barang bernilai, 

peluang, akses terhadap sumber daya dan manfaat dari hasil pembangunan. Pratiwi 

dan Wiyanti (2017:216) lebih lanjut mengatakan bahwa kesetaraan gender berarti 

setiap individu tanpa dibatasi oleh gendernya memiliki hak akses dan kontrol yang 

seimbang atas sumber daya dan manfaatnya, yang kemudian mengijinkan laki-laki 

dan perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya, memiliki andil dalam 

memutuskan juga mendapatkan manfaat dari situasi yang ada.  

Lilis Widaningsih (2017:6) menerangkan kesetaraan gender dalam 

relevansinya pada ranah keluarga bukan berarti menyamaratakan pembagian peran 

pada anggota keluarga, tetapi lebih pada pembagian berdasarkan kondisi biologis 

aspirasi dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Peran-peran yang 

dijalankan tidak kaku tetapi bisa dipertukarkan sehingga tidak ada salah satu 

anggota keluarga yang dirugikan. 

 

2.7 Peran dan Tugas Ibu dalam Budaya Patriarki di Indonesia 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019, online), disebutkan arti ibu 

adalah seorang wanita yang telah bersuami atau wanita yang telah melahirkan 

seorang individu lain. Ini berarti seorang perempuan disebut ibu karena ditinjau dari 

kemampuan biologisnya yang memiliki rahim dan mampu memberi ASI kepada 

seorang bayi. 
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Dalam tataran keluarga, seorang laki-laki disebut suami/ayah, sedangkan 

istri/ibu. Aisyah (2013:2017), seorang pemerhati HAM dan gender menjelaskan 

bahwa mengacu pada konsep gender yang bisa dipertukar-perankan, seorang 

suami/ayah dapat berperan sebagai perempuan jika dengan beberapa pertimbangan 

memilih untuk lebih terlibat dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak dan 

secara seksual tetap diakui sebagai laki-laki. Begitupun sebaliknya, seorang istri/ibu 

dapat berperan sebagai laki-laki jika memilih untuk berkarier lebih banyak di luar 

rumah dan tetap menjadi seorang perempuan secara seksual. 

Namun, hal ini tidak berlaku pada masyarakat yang menganut budaya patriarki, 

termasuk Indonesia. Nimrah dan Sakaria (2015:177) menyatakan bahwa budaya 

patriarki masih kental dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Yusalia 

(2014:198) dalam jurnalnya yang berjudul Pengarusutamaan Gender dalam 

Tantangan Budaya Patriarki bahwa budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial 

budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan. Sedangkan 

perempuan ditempatkan pada posisi subordinan. Sehingga laki-laki dipandang 

memiliki kuasa atau berhak (superior) terhadap perempuan (inferior). Hal ini 

mempengaruhi pembagian peran gender dalam rumah tangga bagi masyarakat yang 

menganut budaya patriarki. 

Menurut Sihite (dalam Putri dan Sri Lestari 2015:73), budaya patriarki 

meneguhkan anggapan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertugas 

untuk mencari nafkah di luar rumah maupun sebagai penurus keturunan. AR 

Mariatul (2015:20) menyebutkan adapun peran ibu dalam rumah tangga yang selalu 

identik dikerjakan oleh perempuan ialah meliputi tugas-tugas di ranah 
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kerumahtanggan, seperti mengatur keuangan keluarga, berbelanja dan menyiapkan 

makanan yang sesuai dengan selera anggota keluarga lain, merawat serta menjaga 

kebersihan rumah dan mengasuh serta mendidik anak. 

2.8 Gender dan Media 

Menurut Juditha (2015:13), media massa dianggap sebagai sarana yang ikut 

memberi andil dalam pembentukan pola pikir dan perilaku yang akhirnya diyakini 

masyarakat sebagai suatu ideologi. Media massa memang bukan factor utama yang 

memengaruhi terbentuknya sebuah ideologi yang melekat di masyarakat. Tetapi 

karena tingginya intensitas masyarakat dalam mengonsumsi produk-produk media 

massa, para pemiliki modal maupun produsen yang selalu berorientasi pada 

permintaan pangsa pasar melihat ini sebagai suatu peluang. Tidak hanya 

berorientasi pada faktor ekonomi saja namun juga telah memengaruhi dari segi 

ideologi, politik dan kekuasaan hingga akhirnya menjadi sebuah penaklukan akan 

publik. 

Menurut Tinarbuko (2013:3), iklan merupakan salah satu hasil dari kebudayan 

massa yang tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan dan memengaruhi calon 

konsumen untuk memakai barang atau jasa, tetapi juga turut berperan dalam 

meneguhkan suatu nilai tertentu yang tersembunyi di dalamnya. Hariyanto 

(2009:170-171) juga menjelaskan bahwa efek media berperan dalam mengukuhkan 

ideologi terkait konsep gender yang berparadigma patriarki dalam masyarakat. 

Karakter masyarakat yang heterogen menerima penggambaran gender baik laki-

laki maupun perempuan dengan cara yang konsisten, yaitu dengan pelekatan 

stereotip gender. Ketika perempuan secara konsisten ditampilkan sebagai objek 
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seks di media akan terjadi pembentukan persepsi kolektif yang terjadi di 

masyarakat. 

Juditha (2015:7) mengambil contoh pada iklan yang menggunakan perempuan 

sebagai penarik perhatian dari beragam macam produk. Perempuan hanya dijadikan 

sebagai hiasan dan cenderung menempatkan perempuan dalam situasi yang sama. 

Perempuan juga dijadikan sebagai objek serta target iklan yang berada dalam 

bayang-bayang dominasi laki-laki. Drs. Wawan Kuswandi (2008:63) menjelaskan 

sejarah penggambaran peremuan dalam iklan. Dijelaskannya bahwa penggambaran 

keberadaan perempuan pertama kali dilakukan pada saat kreativitas media massa 

mulai berkembang pada pertengahan abad XIX (19). Iklan obat Borax pada tahun 

1880 yang menggambarkan keadaan bugil seorang perempuan untuk memberikan 

informasi terkait manfaat obat penghilang rasa sakit adalah salah satu contohnya. 

Strategi ini pun mulai dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lainnya seperti sabun 

dan shampoo. Kemudian pada tahun 1920-an sampai 1930-an, di negara-negara 

Eropa terjadi kecenderungan untuk menggunakan perempuan sebagai talent iklan 

walaupun target sasaran produk yag diiklankan bukan perempuan, seperti produk 

Bier Itam Serimpi. Sejak saat itu, dimulai tren penggunaan perempuan sebagai 

talent/model iklan yang stereotifikal. Strategi ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

perhatian konsumen diantara persaingan bisnis yang ketat. 

2.8.1 Seksisme dalam Iklan 

Terkait dengan perkembangan kreativitas pengiklan dan pembuat iklan dalam 

merumuskan pesan iklan, Kuwandi (2008:67) juga menjelaskan penggambaran 

seksis terhadap perempuan yang terjadi dalam iklan. Dengan mulainya 
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kecenderungan para pengiklan untuk menggunakan perempuan sebagai model iklan 

untuk mengkomunikasikan sekaligus menarik perhatian konsumen, muncullah 

sebuah istilah seksisme. Dimana iklan menampilkan sebuah ilustrasi secara narasi 

maupun visual dengan menempatkan perempuan sebagai objeknya. Seksisme yang 

ditampilkan pada iklan meliputi cara pikir, tingkah laku, sikap dan perilaku lainnya 

yang merepresentasikan perempuan yang lebih inferior dan lemah daripada laki-

laki. 

Seksisme pada iklan inilah yang merawat ideologi terkait gender yang ada di 

masyarakat. Hal ini juga terjadi pada iklan-iklan di Indonesia. Dalam penelitiannya, 

Suwasana memberi contoh pada iklan Indomie yang menampilkan keahlian ibu 

dalam memasak, yang diakui oleh anggota keluarga lainnya. Hal ini menjadi 

pengakuan peran perempuan sebagai sosok yang memang mampu dan pantas 

berada di dapur. Lebih lanjut lagi, dalam buku Sangkan Paran Gender, Irwan 

Abdullah (1997:146-149) menyebutkan bahwa iklan Gas Elpiji dan iklan mobil 

Suzuki juga dihubungkan dengan peran gender seorang perempuan sebagai ibu 

rumah tangga yang memiliki tugas untuk mengurus pekerjaan domestik. Adapun 

dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) disebutkan pada poin 3.3 terkait gender 

bahwa iklan tidak boleh mempertentangkan atau membiaskan kesetaraan hak 

gender dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Diantaranya:  

3.3.1 Kewenangan: bahwa pria dan wanita memiliki kewenangan yang 

setara. 

3.3.2 Pengambilan keputusan: bahwa pria dan wanita memiliki kemampuan 

yang setara dalam mengambil keputusan. 
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3.3.3 Seksualitas: bahwa baik pria maupun wanita tidak boleh dieksploitasi 

secara seksual. 

3.3.4 Kekerasan dan pengendalian: bahwa tidak boleh terdapat 

penggambaran kekerasan dan/atau pengendalian oleh pria terhadap wanita, 

ataupun sebaliknya oleh wanita terhadap pria. 

3.3.5 Perbedaan: bahwa pria dan wanita di segala tingkat usia memiliki 

kesempatan yang sama dalam berperan atau berprestasi. 

3.3.6 Bahasa bias jender: bahwa tidak boleh terdapat kesan penggunaan 

istilah atau ungkapan yang dapat disalahartikan atau yang dapat 

menyinggung perasaan sesuatu jender, ataupun yang mengecualikan salah 

satunya.  

Tidak hanya iklan, produk media massa lainnya seperti film, sinetron, 

infotainment dan berita juga menggambarkan secara bias menggambarkan 

perempuan. Menurut Luviana (2015, online) bahwa produk-produk media massa di 

Indonesia seperti sinetron, infotainment, telewicara hingga berita lekat dengan 

penggambaran stereotip perempuan yang memperburuk citra perempuan. Dalam 

sinetron perempuan digambarkan sebagai sosok yang cepat marah, cerewet, 

pendendam dan pencemburu. Kemudian pada tayangan infotainment, sebuah 

propaganda bahwa keberadaan pasangan sangat penting bagi kehidupan 

perempuan. 

Puspitasari dan Muktiyo (2017:269) dalam penelitiannya terkait framing media 

terhadap perempuan pelaku tindak kekerasan mengemukakan bahwa dalam 

melakukan pemberitaan yang meliput tindak kekerasan oleh perempuan, media 



 

24 
 

mem-framing perempuan secara bias dengan pemilihan diksi dan tata bahasa, 

konstruksi berita serta penambahan kata-kata hiperbola dan kontradiktif (tega, 

sadis, stress dan lain sebagainya) sebagai tindak pengingkaran perempuan terhadap 

“kodrat”-nya yang pengasih, penyayang, pemaaf, dan lemah lembut. Ash-Shidiqy 

(2016:142-143) juga menjelaskan citra perempuan dalam industri musik 

berdasarkan hasil penelitiannya pada lagu-lagu beraliran dangdut. Dalam penelitian 

tersebut, disebutkan bahwa citra perempuan dalam budaya patriarki masih sangat 

terasa melalui penggambaran perempuan yang hanya dijadikan sebatas pendamping 

laki-laki saja. 

 

2.8.2 Macam-macam Iklan Berdasarkan Muatan Gender 

Untuk kepentingan, iklan dapat dibedakan menjadi tiga macam 

berdasarkan muatan representasi gender dalam iklan tersebut, yaitu: 

a. Iklan seksis, yaitu iklan yang merepresentasikan kondisi yang bias 

gender. 

b. Iklan semi seksis, yaitu iklan yang merepresentasikan kondisi 

kesetaraan gender namun juga masih menampilkan kondisi yang 

seksis. 

c. Iklan non seksis, yaitu iklan yang merepresentasikan kondisi 

kesetaraan gender. 

2.9 Tanda dan Kode dalam Iklan Audio-Visual 

Bedjo Riyanto (dalam S.J. Budi, 2003:22) menguraikan iklan sebagai sebuah 

media yang digunakan oleh para pemodal kapitalis industri untuk memasarkan jasa 
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atau produknya. Dalam tahap produksinya, pesan iklan telah melalui proses editing 

dan pembingkaian kenyataan empirik yang dituangkan kedalam berbagai macam 

bentuk manipulasi tanda, simbol, gatra, ikon dan dirangkai secara estetik dan 

persuasif dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi media dan pencitraan (audio, 

visual, audio-visual maupun interaktif) sehingga mampu menciptakan realitas semu 

yang kemudian dianggap sebagai realitas sosial yang sebenarnya oleh para 

konsumen.  

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Tinarbuko (2009:2) menjelaskan 

periklanan tidak hanya sebagai kegiatan pemasaran, tetapi juga sebagai kegiatan 

komunikasi yang harus mampu mengkomunikasikan pesan-pesan iklan kepada 

orang banyak. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa rekayasa unsur pesan, dalam hal 

ini menerjemahkan pesan iklan kedalam berbagai tanda, simbol dan kode harus 

disesuaikan menurut kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat yang disasar.  

Menurut Mulyana (2008:342), manusia tidak hanya berkomunikasi 

menyampaikan pesan secara verbal agar dapat memahami manusia lainnya, tetapi 

juga memperhatikan perilaku nonverbal yang dapat memberikan kesan dan sebagai 

alat untuk memahami perasaan atau suasana hati seseorang. Daryanto (2014:164) 

menjelaskan perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Ia 

menjelaskan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan 

kata-kata, termasuk bahasa lisan dan bahasa tertulis. Sedangkan komunikasi 

nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata, yang meliputi gerakan tubuh, 

ekspresi, penampilan dan lain sebagainya. Bahasa nonverbal juga disebut dengan 

silent language. Bahasa juga dianggap sebagai suatu sistem simbol atau kode, 
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karena mencerminkan suatu kebudayaan tertentu. Kode nonverbal dapat 

dikategorikan kedalam berbagai macam, berikut pembagiannya menurut Mulyana 

(2008:353-436): 

a. Bahasa Tubuh (kinesics) 

Gerakan atau posisi yang dilakukan oleh setiap anggota 

tubuh manusia mulai dari wajah, tangan, kepala, kaki hingga tubuh 

secara keseluruhan. Gerakan-gerakan tubuh manusia dapat berarti 

menyimbolkan isyarat tertentu. Bahasa tubuh meliputi isyarat 

tangan, gerakan kepala, postur tubuh dan kaki serta ekspresi wajah 

dan tatapan mata. 

b. Sentuhan (haptics) 

Sentuhan tidak hanya bergantung pada kebudayaan, tetapi 

juga berdasarkan konteks situasi saat sentuhan tersebut terjadi. Ada 

lima kategori sentuhan, diantaranya: 

• Fungsional-profesional: sentuhan bersifat kaku dan 

berorientasi bisnis. 

• Sosial-sopan: sentuhan kategori ini dalam suatu situasi dapat 

membangun dan memperteguh pengharpan, aturan serta 

praktik sosial yang berlaku. 

• Persahabatan-kehangatan: sentuhan-sentuhan kategori ini 

meliputi sentuhan yang menandakan afeksi atau kearaban 

suatu hubungan. 
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• Cinta-keintiman: sentuhan-sentuhan ini dapat berarti 

menyatakan keterikatan emosional atau ketertrikan. 

• Rangsangan seksual: sentuhan-sentuhan kategori ini 

berkaitan dengan kategori sebelumnya yang membedakan 

hanya motifnya yang lebih ke arah seksual. 

c. Parabahasa (vocalics) 

 Parabahasa merujuk pada aspek-aspek suara yang dapat 

dipahami. Misalnya kecepatan berbicara, nada (tinggi ataupun 

rendah), volume suara, intonasi, kejelasan, dialek, warna suara, 

suara sengau, suara yang terputus-putus, suara yang gemtara, tawa, 

dan lain sebagainya. 

d. Penampilan Fisik  

 Setiap individu dapat memberikan persepsi yang berbeda-

beda atas penampilan fisik seseorang, baik itu dari busana (model, 

kualitas bahan, warna) maupun ornamen lain yang dipakai. 

Seseorang juga dapat memberi makna tertentu berdasarkan karakter 

fisik orang yang bersangkutan, seperti dari bentuk tubuh, warna 

kulit, bentuk rambut dan lain sebagainya. 

e. Proksemika/proximity (proxemics) 

 Kode nonverbal ini merujuk pada persepsi manusia atas 

ruang (pribadi dan pubik), cara manusia menggunakannya dan 

pengaruh ruang dalam berkomunikasi. Setiap budaya memiliki ciri 

khas sendiri dalam memaknai ruang, baik di dalam rumah di luar 
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rumah maupun dalam berhubungan dengan manusia lain. 

Penggunaan ruang akan mencerminkan kedekatan hubungan 

seseorang. 

f. Kronemika (chronemics) 

 Kode nonverbal ini terkait interpretasi dari pesan atas waktu. 

Pola hidup manusia dalam waktu dipengaruhi oleh budaya yang 

dianutnya, sehingga cara seseorang mempersepsi dan 

memperlakukan waktu secara simbolik akan menunjukan sebagian 

dari jati diri manusia tersebut. 

g. Diam 

 Ruang dan waktu merupakan bagian dari lingkungan 

seorang manusia yang dapat disematkan makna. Sehingga tidak ada 

ruang kosong atau waktu kosong, karena diam juga dapat 

memmberikan banyak makna. Diam dimaknai berbeda berdasarkan 

budaya. Diam dapat berarti penghormatan, tidak melakukan 

perlawanan, kkesabaran, rasa malu dan lain sebagainya. 

h. Warna 

 Warna sebagai kode nonverbal dapat menunjukan suasana 

hati, cita rasa, afiliasi politik bahkan keyakinan agama. Warna juga 

dapat diartikan berdasarkan kebudayaan masyarakat yang berlaku 

karena sifatnya yang simbolik. Missal warna putih dalam bendera 

Indonesia dimaknai sebagai kesucian sedangkan warna hitam 

memiliki konotasi negatif seperti jahat atau kotor. Namun, dalam 
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Alkitab baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, warna hitam 

dimaknai dengan kejayaan melawan dosa. 

i. Artefak 

 Artefak dalam hal ini merujuk pada benda-benda yang 

digunakan oleh manusia sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup 

dan memiliki makna-makna tertentu dalam interaksi manusia. 

Contohnya ialah rumah dan perabotannya, kendaraan, pajangan, 

lukisan dan lain sebagainya. 

Kode-kode baik verbal maupun nonverbal diatas dapat digunakan oleh para 

pembuat iklan dalam menerjemahkan iklan agar penyampaian pesan lebih dipahami 

oleh masyarakat karena berangkat dari kebudayaan dan pemahaman masyarakat 

terkait kode-kode tersebut. Sebuah iklan audio visual yang memiliki kesan realistik 

penggunaan kode-kode diatas dalam penerjemahan pesan iklan juga dapat 

menunjang kreativitas dan keefektifan penyampaian pesan kepada konsumen dan 

calon konsumen.  

2.10 Semiotika Roland Barthes 

Sobur (2016:15) menjelaskan bahwa semiotika adalah bidang ilmu untuk 

mengkaji atau menelaah tanda. Semiotika atau yang juga disebut oleh Barthes 

semiologi pada hakikatnya mempelajari mengenai bagaimana kemanusiaan 

memaknai sesuatu. Segers (2000:4) dalam Sobur (2013:16) lebih lanjut 

menjelaskan semiotika sebagai suatu ilmu yang menyelidiki berbagai bentuk 

komunikasi yang terjadi menggunakan tanda-tanda (signs) dan berdasarkan pada 

sistem tanda. Sudjiman dan van Zoest (dalam Sobur, 2016:17) menuturkan bahwa 
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secara etimologis, kata “semiotika” diambil dari bahasa Yunani, semeion yang 

memiliki arti “tanda. Sedangkan Cobley dan Janz (dalam Sobur, 2016:17) 

menyebutkan kata dasar dari semiotika berasal dari kata seme (bahasa Yunani) yang 

artinya “penafsir tanda”. “Tanda” dalam kajian semiotika memiliki makna yang 

menunjukan suatu hal kepada hal lainnya. Misalnya asap yang menandai adanya 

api, Lebih lanjut, Wibowo (2013:7) memberi contoh pada adanya bendera kuning 

di depan rumah atau di pinggiran jalan menandakan adanya kematian. 

Ada beberapa cendekiawan yang ikut berandil dalam menyumbangkan 

pikirannya dalam kajian semiotika. Sebut saja Charles Sanders Pierce, Ferdinand 

de Saussure, Umberto Eco, Louis Hjemslev dan Roland Barthes. Barthes, begitu 

panggilan berpendapat (dalam Sobur, 2016:63) bahwa bahasa adalah sebuah system 

tanda yang merefleksikan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam 

waktu yang tertentu pula. Barthes melanjutkan sekaligus menyempurnakan 

semiologi Saussure dan berusaha untuk menerapkan kajian tanda-tanda menjadi 

lebih luas. Barthes (dalam Wibowo, 2013:21) menawarkan konsep mengenai 

konotasi dan denotasi dalam penganalisaan tanda.  

Semiotika Roland Barthes seperti yang dijelaskan dalam Sobur (2016:69-70), 

terdiri dari dua sistem siginifikansi tanda, yaitu denotasi sebagai tatanan pemaknaan 

pertama dan konotasi sebagai tatanan pemaknaan kedua. Tataran 

denotasi,menjelaskan hubungan yang terjadi antara penanda dan petanda yang 

menghasilkan interpretasi makna yang sifatnya jelas, eksplisit, langsung, pasti dan 

cenderung tertutup atas penafsiran lainnya. Pada tingkatan denotasi, makna yang 
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ada pada sebuah simbol atau tanda umumnya memang sudah disepakati secara 

sosial. Makna diinterpretasikan secara harfiah atau memang sudah seperti adanya. 

Sedangkan tataran konotasi menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda 

yang menghasilkan makna yang sifatnya implisit, tidak langsung, tidak pasti 

sehingga terbuka dengan kemungkinan-kemungkina terjadinya penafisran baru. 

Dalam proses pemaknaannya, tingkat siginifikansi ini mengaitkan pemaknaan 

dengan aspek-aspek pemaknanya, seperti psikologis, sosial, budaya atau keyakinan 

(nilai) yang ada.  

Dalam kerangka Barthes (dalam Sobur, 2016:69), konotasi juga identik dengan 

operasi ideologi, yang lebih lanjut disebut sebagai “mitos”. Barthes meletakan 

mitos pada tingkat signifikansi kedua. Barthes (dalam Wibowo, 2013:22) 

menjelaskan mitos sebagai cara suatu budaya dalam memandang dan menjelaskan 

beberapa aspek terkait suatu realitas atau gejala alam yang sudah dominan 

dipercayai oleh suatu masyarakat. Misalnya mitos primitif terkait kehidupan dan 

kematian atau mengenai manusia dan dewa. Contoh mitos pada masa kini bisa 

terkait feminimitas, maskulinitas dan ukuran kesuksesan. Mitos menurut Barthes 

(dalam Sobur, 2016:71) merupakan konotasi yang dihasilkan sebagai ekspresi 

budaya suatu masyarakat, kemudian berwujud menjadi berbagai kode yang masuk 

ke dalam teks dalam bentuk penanda-penanda penting. Agar lebih jelas dan mudah 

dipahami, berikut peta yang menggambarkan cara kerja pemaknaan menurut 

pandangan Barthes: 
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Tabel 2.10.1 Kerja Semiotik Roland Barthes 

1. Signifier 

(penanda) 

2. Signified 

(petanda) 

3. Denotative sign (tanda denotatif) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE 

SIGNIFIED (PETANDA 

KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

 Sumber: Paul Cobley &Litza Jansz. 1999; dalam Sobur, 2016: 69 

Dari peta yang menunjukan cara kerja suatu tanda yang dibuat oleh Roland 

Barthes diatas, dapat dilihat bahwa tanda omantic (3) terdiri atas penanda (1) dan 

penanda (2). Namun pada saat bersamaan juga merupakan bagian dari penanda 

konotatif (4). Lebih jelasnya diberikan contoh hanya jika seseorang mengenal tanda 

“mawar”, maka konotasi seperti romantis, rasa cinta dapat berlaku. Sehingga, 

dalam pandangan Barthes, tanda konotatif tidak sekadar memiliki makna tambahan, 

tetapi juga mengandung kedua bagian dari tanda denotatif yang menjadi asal-usul 

munculnya makna tersebut. 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penggunaan penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan penelitian 

serta sebagai alat ukur yang diharapkan bisa menunjukan perbedaan dan 

keorisinilan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun bentuk-bentuk penelitian 

yang dijadikan acuan ialah hasil penelitian yang berasal dari jurnal, tesis dan skripsi 

yang memiliki fenomena atau tema yang serupa dan relevan dengan penelitian ini. 

Pembahasan mengenai analisis gender memang menarik untuk diteliti, 

beberapa penelitian terdahulu juga banyak mengambil perspektif gender untuk 

melihat bagaimana perubahan sosial di masyarakat terjadi dan digambarkan dalam 
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media massa. Namun, belum ada yang secara spesifik membahas bagaimana 

konsep kesetaraan gender ditampilkan dalam iklan audio visual selayaknya iklan 

televisi yang menggunakan media sosial sebagai media penyebarannya.  

Pertama, karena peneliti meneliti iklan, peneliti tentu harus paham mengenai 

factor-faktor apa saja yang melatarbelakangi sebuah penggambaran dalam iklan. 

Penelitian yang berjudul Representasi Perempuan Dalam Iklan Pond’s yang 

dilakukan oleh Tonny Mondong (2011) memberikan pemahaman kepada peneliti 

terkait faktor-faktor yang bisa memengaruhi penggambaran realitas sosial dalam 

sebuah iklan, Iklan yang dibuat karena ingin mempromosikan produk atau jasa para 

pengiklan, kemudian memarjinalkan salah satu kelolompok masyarakat, dalam 

penelitian ini yang dimaksudkan adalah perempuan. Representasi prempuan dalam 

iklan digambarkan sebagai sosok yang matrialistik dan pasif, sehingga bisa saja 

diikuti atau ditiru oleh para audiens dan bisa secara terus-menerus mengkukuhkan 

budaya patriarki di masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang paling berperan 

dalam penggambaran perempuan dalam iklan yang diteliti ialah adanya misi 

kapitalisme karena mengejar keuntungan finansial para pengiklan. 

Kemudian, penelitian oleh Harien Puspitawati dari Fakultas Ekologi Manusia 

IPB (2010). Penelitian yang berjudul Persepsi Peran Gender Terhadap Pekerjaan 

Domestik dan Publik pada Mahasiswa IPB ini telah memberikan insight bagi 

peneliti terkait konsep gender yang berlaku di masyarakat Indonesia, sehingga 

menggugah peneliti untuk melihat bagaimana pandangan-pandangan tersebut 

dicerminkan dalam iklan ketika Indonesia telah memasuki masa yang mulai 

menggeser konsep gender tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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perempuan masih dianggap sebagai figur ekspresif di dalam sebuah keluarga yang 

bertugas melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Sedangkan sang ayah 

dipersepsikan sebagai figur instrumental yang memiliki tanggung jawab sebagai 

pencari nafkah (breadwinner). Tetapi, pada penelitian ini ditunjukkan bahwa 

perempuan lebih fleksibel dalam mempersepsikan peran gender daripada laki-laki.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sintya S dengan judul “Laki-laki 

Pun Bisa”: Kesetaraan Gender dalam Iklan (2009) memberikan pengetahuan dan 

masukan kepada peneliti terkait representasi konsep gender yang ada pada iklan. 

Penelitian ini dilakukan terhadap iklan-iklan baliho yang ada di Semarang yang 

menggambarkan laki-laki dalam pekerjaan-pekerjaan domestik. Tetapi, karena 

terbatas pada media baliho yang statis, penggambaran hanya pada satu pekerjaan 

domestik saja, pekerjaan domestik yang paling banyak digambarkan adalah ketika 

seorang laki-laki memasak. Hal ini karena memang perempuan paling identik 

melakukan kegiatan menyaipkan makanan untuk keluarganya di dapur. Melalui 

penelitian ini juga peneliti mendapatkan poin bahwa ada beberapa perusahaan yang 

telah mencoba menggambarkan pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga, 

khususnya pada pekerjaan domestik secara setara.


