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Iklan televisi saat ini semakin marak akan berbagai tampilan dan kreatifitas. Salah satu media 

penyampai pesan yang efektif adalah dengan menggunakan bahasa simbol yang dalam hal ini 

adalah bahasa visual yang ada pada tayangan iklan harian pagi Surya. Budaya juga merupakan 

media untuk berkomunikasi yang senantiasa membawa ajaran – ajaran, dan juga nilai – nilai 

normatif yang luhur. Iklan harian pagi Surya ini menampilkan seluruh unsur – unsur budaya 

lokal yakni budaya masyarakat Tengger dan juga Bromo sebagai ikon dari Jawa Timur. 

Ketertarikan peneliti mengangkat iklan ini sebagai obyek penelitian dikarenakan dalam 

tampilannya, budaya lokal dikemas dalam sebuah visualisasi audiovisual yang cukup menarik, 

apalagi dari setting lokasi, teknik kamera dan juga obyek – obyek yang digunakan yang 

mencerminkan kekayaan akan ragam kebudayaan yang ada di Indonesia dan Bromo dengan 

masyarakat Tenggernya sebagai salah satu dari sekian banyak suku serta budaya lokal Nusantara 

yang masih memegang teguh akan nilai – nilai budaya leluhur. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apa makna simbol-simbol budaya lokal dalam iklan televisi Harian Pagi 

Surya versi “Gunung Bromo”. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tentang makna 

simbol budaya lokal dalam iklan Harian Pagi Surya versi Gunung Bromo di televisi. 

Teori – teori yang menjadi acuan dan dasar dalam penelitian ini ialah Ferdinand Saussure tentang 

meletakkan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan melakukan pemilahan antara 

penanda (signifiant) dan petanda (signified). Teori Charles Sander Peirce juga merupakan 

rujukan dalam memahami makna tanda – tanda yang terdapat dalam iklan harian Surya yang 

mengatakan bahwa ada tiga jenis tanda yaitu indeks, ikon, dan simbol, selain itu Ivor Amstrong 

Richard yang melahirkan teori Semantic Triangle, yang mengatakan bahwa dititik puncaknya 

terdapat reference (pikiran) yang menunujukan kembali ingatan masa lalu tentang suatu realitas 

dalam konteks masa kini. Sedangkan dibawahnya terdapat referent dan symbol. Referent ialah 

objek yang dipersepsikan dan menimbulkan kesan dalam ingatan. Sementara symbol adalah kata 

– kata yang dipakai untuk menyebut referent atau objek. Dari berbagai teori diatas, teori Roland 

Barthes merupakan teori yang digunakan dalam proses analisa penelitian ini. Teori ini lebih 

tertuju kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap. Barthes menjelaskan bahwa signifikasi 

tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah tanda realitas 

eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Konotasi 

adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukan signifikasi tahap kedua. 

Untuk mengungkap makna tanda-tanda yang terdapat dalam teks iklan televisi ini, peneliti 

menggunakan metode semiotik yang mengacu pada model Roland Barthes, dimana pemaknaan 

atas tanda melalui dua tingkatan yaitu denotasi dan konotasi. Barthes juga melihat aspek lain dari 

penandaan yang disebut sebagai mitos. Kemudian tipe penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan 

yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah setting lokasi, warna-warna yang 

mendominasi, bahasa tubuh dan voice over yang tampil dalam iklan televisi Harian Pagi Surya 

versi “Gunung Bromo”. Data dikumpulkan dengan cara melihat dan membaca rekaman, serta 

ditunjang oleh beberapa data dokumen dan studi pustaka. Untuk memudahkan mengetahui 



makna yang tersembunyi dibalik iklan televisi Harian Pagi Surya versi “Gunung Bromo” maka 

dibuat tabel peta tanda Roland Barthes terlebih dahulu yang berisi tentang tingkatan makna tanda 

denotatif dan tanda konotatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada iklan televisi televisi Harian Pagi Surya versi 

“Gunung Bromo”, maka dapat ditarik dijelaskan bahwa makna – makna simbol budaya lokal 

dalam iklan tersebut menampilkan Gunung Bromo dan masyarakat Tengger sebagai interpretasi 

dari kelahiran, kebesaran, dan karakter sebuah media cetak yang ada di Jawa Timur yang 

dinamai sebagai surat kabar harian pagi Surya yang mengupas berita – berita khususnya tentang 

Jawa Timur hingga ke daerah – daerah yang belum tersentuh oleh media – media massa lainnya. 

Hal ini dapat dilihat dari model pakaian tradisional yang dikenakan dalam iklan tersebut. 

Sedangkan kuda hitam yang digunakan merupakan representasi dari harian Surya, meski 

keberadaannya tidak diunggulkan, harian Surya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk 

menjadi sebuah media cetak yang terdepan, dominasi warna-warna tenang dan lembut, voice 

over dengan suara seorang pria yang mantap dan tegas, setting lokasi di Gunung Bromo yang 

hanya ada di Jawa Timur.  

Dari hasil akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam iklan yang diteliti, simbol budaya 

merupakan materi yang sangat tepat sebagi bagian dari unsur sebuah iklan, dalam hal ini adalah 

Gunung Bromo yang merupakan simbol dari Jawa Timur secara khusus dan juga ikon Indonesia 

secara umum. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperbanyak referensi yang 

terkait dengan kajian semiotik, serta menggali lebih dalam secara kritis tanda-tanda yang dirasa 

kurang mendalam pemaknaannya. Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi para kreator iklan dalam menghasilkan sebuah iklan yang original dan 

merupakan representasi nilai – nilai luhur budaya bangsa dan lebih menonjolkan kekayaan 

berbagai ragam budaya lokal yang ada di seluruh nusantara, sehingga iklan dapat menjadi 

representasi realitas simbol – simbol budaya lokal yang ada di masyarakat. 

 


