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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Makhluk ciptaan Allah yang paling menarik perhatian sepanjang 

masa adalah wanita. Tidak ada habisnya wanita diperbincangkan: 

kecantikannya, perilakunya, perannya, seakan belum ada pengertian yang 

menyeluruh tentang wanita. Fenomena ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, 

namun seiring perkembangan zaman hal yang paling tampak dan menarik 

untuk diperbincangkan adalah masalah eksploitasi wanita. Kita dapat melihat 

hal ini dalam media baik cetak (koran dan tabloid), televisi (iklan dan 

sinetron) dan internet, semakin lama daya tarik fisik wanita semakin 

ditonjolkan. Tubuh dan seksualitas wanita dijadikan alat komoditi untuk 

tujuan komersil dimana kapitalisme atas nama globalisasi sangat berperan 

kuat. 

Selama bertahun-tahun peran wanita di media digambarkan hanya 

sebagai seorang obyek seks atau memiliki peran dalam hal domestik saja. 

Wanita sebagai objek seks menurut Jean Kilbourne dalam artikelnya “Beauty 

and the Beast of Advertising” adalah sebuah mannequin atau boneka yang 

harus sempurna, tidak boleh ada keriput, lemak berlebih, tidak berkomedo, 

langsing, berkaki indah, muda dan segar. Artinya, wanita sebagai objek seks 

haruslah sempurna secara fisik, sebagai pemuas hasrat laki-laki ataupun 

dalam kalangannya sendiri (Jean Kilbourne, 1995: 122). 
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Dari sini dapat dilihat bahwa masyarakat sedang mengalami 

perubahan yang tampaknya tidak mungkin berbalik lagi. Upaya 

mengeksplorasi potensi tubuh (libinal power) sebagai tontonan dalam 

menjual produk atau jasa menjadi letupan perubahan budaya yang semakin 

sulit dibendung. 

Wanita dalam Iklan Televisi 

Fungsi iklan televisi adalah berperan sebagai media penyampai 

informasi produk dan jasa agar tercapai peningkatan penjualan. Sebagai 

media penyampai informasi, iklan bisa juga disebut sebagai pembentuk citra. 

Seperti halnya produk yang dikemas semenarik mungkin agar dibeli, 

demikian pula dengan citra di dalam iklan, harus dibungkus dengan bentuk 

dan bahasa yang mudah dipahami. Dengan demikian, pemahaman sebuah 

citra atau makna didalam iklan mudah dipahami dalam konteks keberadaan 

iklan sebagai sebuah industri.  

Sekitar tahun 1850-an sampai pada awal abad ke-20 kala 

perkembangan produksi semakin modern dan canggih yang semakin memacu 

kreativitas dari iklan-iklan yang terbit pada masa itu model wanita mulai 

digunakan, yakni pada iklan produk parfum dan toiletries merek Cherry 

Blossom yang dimuat pada surat kabar Pemberita Betawi tanggal 16 

Desember 1889 (Bedjo Riyanto, 2000:133). Gaya ilustrasi symbolism dengan 

menampilkan wajah wanita Eropa klasik seperti lukisan-lukisan di masa 

Renaissance. Sebagai penarik perhatian simbol kecantikan klasik wanita, 

profil wanita suci sangat tepat sebagai padanan produk parfum yang jelas 
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bercitra feminim dengan segmentasi konsumen kaum wanita kelas menengah 

ke atas. 

Mulai awal abad ke-20, yaitu dengan mulai tampilnya kreativitas 

desain iklan yang mengangkat khasanah visual kehidupan masyarakat 

pribumi sebagai kekuatan pemikat dalam iklan. Dengan menampilkan 

ilustrasi cover buku (sampul buku) yang menggambarkan seorang wanita 

pribumi Jawa lengkap dengan atribut etnik yang menjadi karakteristik 

masyarakat pribumi Jawa (Bedjo Riyanto, 2000:136). Sejak saat itu model 

wanita kerap digunakan sebagai model dalam iklan.        

Hampir semua iklan yang disiarkan menggunakan model wanita dan 

hampir semua model wanita dalam iklan mengenakan pakaian yang terbuka 

dan “berani”. Tujuan iklan memang untuk menarik minat konsumen namun 

etika kurang diperhatikan oleh para pengiklan khususnya kreator iklan. 

Padahal jika kita berbicara mengenai etika, dalam etika pariwara Indonesia 

(Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia ) yang dibentuk oleh Dewan 

Periklanan Indonesia, pada ketentuan tata krama poin 3.2 tentang pemeran 

iklan, disebutkan bahwa “Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, 

mengobyekkan, atau mengornamenkan wanita sehingga memberi kesan yang 

merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka”. (“Etika Pariwara 

Indonesia (EPI) diperlakukan sebagai sistem nilai dan pedoman terpadu tata 

krama (code of conducts) dan tata cara (code of practices) yang berlaku bagi 

seluruh pelaku periklanan Indonesia. EPI tidak bertentangan dengan undang-
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undang dan peraturan perundangan.” http//:www.pppi.org.co.id diakses 

tanggal 8 Mei 2009, 07:46 WIB). 

Tetapi, di Indonesia masih banyak pemasar produk yang 

menggunakan unsur sensualitas, terlebih dengan penggunaan model wanita 

yang dieksploitasi fragmen tubuhnya. Semua sarat akan eksploitasi tubuh 

wanita, sangat merendahkan martabat wanita serta memberikan contoh 

pelecehan seksual terhadap wanita. Iklan tidak jarang menampilkan wanita 

sebagai objek seks dan instrumen seks. Seperti contohnya pada iklan pompa 

air menggambarkan produk sebegitu jauhnya, ketika mengasosiasikan 

kekuatan pompa airnya sebagai “kuat sedotannya dan kencang semburannya” 

dengan fokus gambar sepasang laki-laki dan wanita yang menggunakan 

busana minim model kemben. Orang tentu akan segera berpikir dan berfantasi 

tentang aktivitas seks dengan iklan tersebut. Contoh lain tentang iklan kopi 

susu yang menyajikan model laki-laki sedang merasakan nikmatnya kopi 

sambil berkata “Pas susunya”, kemudian muncul payudara. Di sini unsur 

pelecehan seksualitas wanita sangat kuat terlihat. (“Dampak Media Bagi 

Remaja Wanita”, http://joko.wordpress.com/2004/12/16/dampak-media-bagi-

remaja-perem puan. diakses 21 Februari 2009, 06:01 WIB)  

Kemudian contoh lain, iklan sebuah merek kacang. Si bintang iklan 

wanita diharuskan (oleh perancang iklan) menutup iklan itu dengan kalimat, 

“Ini kacangku” Siapa pun tahu bahwa produk kacang sama sekali tak punya 

kaitan langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas seksual. Tetapi, 

mengapa harus muncul kalimat “Ini kacangku”? Apa kaitan kalimat “Ini 
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kacangku” tersebut dengan produk yang sedang diiklankan? Sama sekali 

tidak ada kaitan. Kalimat itu muncul (lebih tepat: dimunculkan) semata-mata 

sebagai tagline agar konsumen terpatri dengan produk yang sedang 

diiklankan. Kalangan laki-laki (dan barangkali juga sebagian wanita, 

tentunya) paham benar konotasi “kacang” ketika kata itu dilekatkan pada 

tubuh wanita. Ia sudah bukan lagi “kacang” dalam makna denotatif, 

melainkan telah bemakna konotatif, yakni merujuk pada bagian tubuh wanita 

yang paling privat. Apalagi, kalimat itu diungkapkan oleh si wanita dengan 

nada, intonasi dan body language yang menguatkan konotasi tersebut. 

(“Komodifikasi Tubuh di Layar Kaca”, 

http://stefanusrahoyo.blogspot.com/2008/05/komodifikasi-tubuh-di-layar-

kaca.html. diakses tanggal 21 Februari 2009:06.01WIB). 

Wanita dalam Iklan Produk Wanita 

Iklan Ponds dan Citra menarik untuk diteliti karena Ponds dan Citra 

adalah produk untuk wanita tetapi didalamnya ada unsur eksploitasi terhadap 

wanita itu sendiri. Ponds adalah produk pemutih yang dikeluarkan oleh 

Unilever yang sangat populer dan hampir seluruh wanita di Indonesia 

mengenal produk tersebut karena media massa melalui iklan televisi sangat 

intens dalam menayangkannya. Ada sejumlah persoalan mengenai eksploitasi 

wanita dalam iklan Ponds. Iklan ponds yang ditayangkan di televisi 

menampilkan kepandaian wanita dalam menangani keadaan. Seseorang 

wanita yang mendapatkan kembali cintanya karena ia memakai produk 

pemutih Ponds dan pacarnya yang pergipun kembali padanya. Artinya sang 
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pacar tidak mau menerima wanita apa adanya itu terbukti ketika wanita 

berubah menjadi cantik sang mantan kembali, berarti sang mantan tidak tulus 

mencintai sang wanita.Wanita merasa diri mereka tidak akan mendapatkan 

cinta jika mereka tidak berkulit cerah. Iklan Ponds bukan saja seksi tetapi 

juga mengandung unsur mendiskriminasi wanita berkulit putih atau terang 

dan berkulit hitam atau gelap. 

Sama halnya dengan Ponds, Citra White Lotion adalah produk 

pemutih yang ditujukan untuk konsumen wanita. Perbedaannya, jika Ponds 

digunakan pada muka, Citra digunakan diseluruh tubuh wanita selain muka. 

Eksploitasi wanita pada Iklan Ponds lebih kepada pembentukan budaya 

dengan membangun citra wanita dimasyarakat. Sedangkan eksploitasi wanita  

dalam iklan Citra lebih kepada tubuh wanita itu sendiri.  

Dalam hal ini jelas bahwa wanita yang dimanfaatkan karena 

masyarakat beranggapan bahwa wanita memiliki unsur dekoratif yang sedap 

dipandang dan wanita memang untuk melayani, sebaliknya pria memiliki 

unsur  otoritatif, yang memiliki dan menikmati. Unsur dekoratif ini nyata bila 

ingin membandingkan antara iklan yang hanya memuat gambar benda yang 

ditawarkan dengan iklan yang menampilkan wanita cantik. 

Menanggapi hal ini, pandangan pragmatis datang dari Budiman 

Hakim, seorang creative director dari biro iklan MACS 909, dalam 

wawancaranya dengan Majalah CAKRAM, ia mengatakan bahwa jika unsur 

seksualitas diikutsertakan dalam sebuah iklan, iklan tersebut akan lebih 

menarik perhatian pemirsa. Karena tidak jarang para pembuat iklan 
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memanfaatkan pendekatan seks hanya untuk “memaksa” audiens untuk 

membaca, mendengarkan atau melihat lebih jauh isi iklan tersebut. (Cakram 

Komunikasi, 2008:24).  

Sehingga dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa sensualitas, 

erotisme dan komodifikasi tubuh diakui sebagai sesuatu yang mudah dicerna 

oleh setiap orang karena ikon-ikon ini dengan mudahnya menarik perhatian. 

Tidak heran jika ikon-ikon ini menjadi andalan dalam budaya massa yang 

kemudian diproduksi melalui corak produksi kapitalisme.  

Ketika wanita terus menerus ditampilkan sebagai objek seks di 

media, maka khalayak pria akan menerima pembenaran dalam memandang 

bahwa wanita pada dasarnya adalah kaum yang fungsi utamanya adalah  

memuaskan nafsu seksual pria.  Dengan demikian, wanita diturunkan 

derajatnya sekedar sebagai objek seks. Akibatnya, tertanam anggapan bahwa 

‘kekuatan’ utama wanita adalah tubuhnya, bukan faktor-faktor lain seperti: 

keunggulan intelektual, kepribadian, keluasan wawasan, kecakapan bekerja, 

dan sebagainya.  

Melihat fenomena masih banyaknya iklan televisi yang 

menggunakan wanita hanya sebagai objek, mendorong peneliti untuk 

menganalisis iklan televisi yang mengandung unsur eksploitasi tubuh wanita 

ditinjau dari hukum Islam. Hal ini menjadi menarik karena agama Islam 

sangat menghormati kaum wanita dan mengangkat kepada derajat yang 

tinggi. Maka untuk menjaga kesucian dan ketinggian martabat wanita, agama 

Islam memberikan ketentuan-ketentuan (hukum-hukum) dalam cara 
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kehidupannya sehari-hari untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah 

satu ketentuan atau aturan yang ditujukan khusus untuk wanita dalam Islam 

adalah menutup aurat. Aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan 

karena rawan rangsangan (Shihab.M Quraish, 2004:49). Allah berfirman 

dalam Alqur’an surat Al Ahzab ayat 59:  

$ pκ š‰r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# ≅è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$ uΖt/uρ Ï™!$|¡ ÎΣ uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# š⎥⎫ ÏΡô‰ ãƒ £⎯Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Î6 Î6≈n= y_ 4 y7 Ï9≡sŒ 
#’oΤ ÷Š r& βr& z⎯ øù t÷èãƒ Ÿξsù t⎦ ø⎪ sŒ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª!$# # Y‘θ àxî $VϑŠ Ïm§‘  

Artinya: 
“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak wanitamu dan 
isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 
seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 
dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 
Wanita dalam Islam selain diperintahkan untuk menutup aurat, juga 

diperintah untuk tidak berperilaku tabarruj layaknya wanita jahiliah. Firman 

Allah SWT, Al qur’an surat Al Ahzab ayat 33: 

tβ ös% uρ ’Îû £⎯ä3 Ï?θã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ô_§ y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈yfø9$# 4’n<ρ W{$#  
Artinya 

 
“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” 

 
Syekh Muhammad Hamid berkata: Tabarruj, dandanan dan harum-

haruman seorang wanita akan membuat sesak dada seorang laki-laki, 

membuat mata mereka ingin melihatnya, dan membuat hati mereka berkhayal 

(Syek Ukkasyah Abdul Mannan, 2002: 235).  
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Setelah sedikit diuraikan aturan hukum Islam terhadap wanita di atas, 

maka bisa dikatakan digunakannya wanita dalam iklan adalah bentuk 

eksploitasi wanita dan banyak terjadi pelanggaran terhadap hukum Islam 

didalamnya.  

Peneliti memilih Iklan Ponds versi 7 Days to Love dan Iklan Citra 

White Lotion sebagai iklan yang dianalisis karena iklan-iklan tersebut 

menunjukkan adanya eksploitasi terhadap tubuh wanita, beberapa iklan 

tersebut menampilkan wanita dalam balutan busana mini, gesture yang 

menawarkan sensualitas atau seksualitas dan terdapat pengambilan gambar 

yang hanya menunjuk beberapa fragmen tubuh vitalnya secara ‘eksklusif’. 

Terkait dengan banyaknya sosok wanita dalam iklan, bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap eksploitasi wanita dalam iklan TV?  

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari pemahaman yang kurang terhadap judul di atas 

maka perlu ditegaskan kembali pengertian kata-kata penting yang terdapat 

dalam judul skripsi EKSPLOITASI WANITA DALAM IKLAN TV 

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Deskriptif Kualitatif Iklan Ponds 

versi 7 Days to Love dan Iklan Citra White Lotion) 

‐ Eksploitasi :  pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan 

keuntungan secara berlebihan dan tidak wajar (Pius A. 

Partanto & M Dahlan Al Barry, 1994:136).  
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‐ Hukum Islam :    hukum-hukum (aturan-aturan) yang diturunkan oleh 

Allah SWT untuk umat manusia malalui Nabi 

Muhammad SAW berupa Al-Qur’an dan Sunnah Nabi 

yang berwujud peraturan-peraturan ketetapan atau 

pengesahan (Gandur, 1982: 15). 

Dalam pembahasan ini hukum Islam ialah hukum yang bersumber 

dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan pendapat para ulama yang diseuaikan 

dengan Al-Qur’an dan sunnah.  

‐ Iklan :     Suatu proses komunikasi yang memiliki kekuatan yang 

sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu 

menjual barang, memberi layanan serta gagasan atau ide-

ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang 

persuasif (Liliweri Alo, 1992: 20). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

eksploitasi wanita dalam Iklan Ponds versi 7 Days to Love dan Iklan Citra 

White Lotion?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka penyusunan skripsi 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
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eksploitasi tubuh wanita dalam Iklan Ponds versi 7 Days to Love dan Iklan 

Citra White Lotion.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi umat Islam 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada umat 

Islam agar menjaga betul syari’at Islam khususnya dalam hal ini yang 

berkaitan dengan muslimah, serta memberikan pengertian kepada umat 

Islam agar tidak mudah terpengaruh oleh iklan dan bersikap kritis dalam 

memaknai iklan-iklan tersebut. 

2. Bagi wanita 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah inspirasi bagi 

para wanita agar tidak beranggapan bahwa nilai kecantikan seorang 

wanita adalah dilihat dari kecantikan fisiknya saja tetapi kecantikan 

wanita yang utama adalah Inner beautynya yaitu akhlak dan 

kecerdasannya dan diharapkan agar wanita tidak menganggap wajar 

eksploitasi wanita oleh industri media.  

3. Bagi Pemerintah 

Diharapkan pemerintah dapat lebih selektif dalam penayangan 

iklan-iklan yang berbau ”eksploitasi terhadap wanita”, ataupun iklan-iklan 

yang mengetengahkan unsur sensualitas dan seksualitas. 

4. Bagi Insan Akademik 

Memberi gambaran tentang iklan televisi ditinjau dari hukum Islam 

terhadap masalah-masalah kontemporer. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam memecahkan suatu masalah selalu menggunakan cara atau 

metode tertentu yang mana metode tersebut sesuai dengan pokok masalah 

yang akan dibahas. Dengan demikian penelitian ini bisa memberikan hasil 

data-data yang positif dan dapat dipercaya kebenarannya, maka penelitian ini 

dikerjakan secara teratur dan sistematis. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif yang lebih memusatkan secara deskriptif. Metode deskriptif 

mengandung makna penelitian ini hanya memaparkan situasi atau 

peristiwa, tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat 

prediksi. Penelitian jenis deskriptif dapat digunakan sebagai pengukuran 

cermat terhadap suatu fenomena sosial tertentu. Sehingga gambaran atau 

deskripsi yang akan dibuat nantinya akan sesuai dengan fakta yang terjadi 

di lapangan (Sutopo, 2000:56). 

Penelitian kualitatif lebih mementingkan makna tidak ditentukan 

oleh kuantitasnya. Data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dalam 

kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau 

jumlah. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan yang berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan 

atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2004:3). 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Iklan Ponds versi 7 Days to Love dan Iklan Citra White 

Lotion yang ditayangkan di media TV serta Al Qur’an dan hadits 

yang digunakan sebagai dasar hukum dalam analisis penelitian ini. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil dari perpustakaan 

berupa literatur, arsip, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lain yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Alat Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 1980: 

136). Metode ini digunakan untuk mengamati sejauh mana 

pemaparan Iklan Ponds versi 7 Days to Love dan Iklan Citra White 

Lotion dalam televisi yang pemaparannya penulis amati secara 

langsung. 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu untuk menyajikan konstruksi mengenai para 

pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan 

atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya untuk 
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merekonstruksi berbagai hal seperti itu sebagai bagian dari 

pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan 

dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. (HB, 

Sutopo, 2002: 56)  

Pada tahap penonton TV (konsumen), peneliti melakukan 

wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Metode ini 

digunakan untuk mencari data primer yang diperoleh melalui 

wawancara dengan informan yang berjumlah delapan orang. 

c. Studi Literatur 

Menggunakan berbagai sumber bahan untuk mengetahui 

persoalan atau kepentingan-kepentingan apa saja yang ada di balik 

iklan serta tinjauan hukum Islam terhadap iklan. 

4. Metode Analisis Data 

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menganalisa data dengan 

menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah 

suatu pola pemikiran yang dimulai dengan mengambil kaidah-kaidah 

yang bersifat umum untuk menjalankan pengetahuan yang bersifat 

khusus. Sedangkan metode induktif adalah suatu cara berfikir untuk 

menarik kesimpulan umum berdasarkan pernyataan yang bersifat khusus 

(Hadi, 2000: 36). 

G. Sistematika Penulisan 

Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap 

bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, 
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tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, sistematika tersebut 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Penegasan Istilah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

2. Sumber Data 

3. Alat Pengumpulan Data 

4. Metode Analisis Data 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Wanita dalam Perspektif Syariat Islam 

1. Nilai Wanita  

2. Cantik Perspektif Islam 

3. Pekerjaan Wanita 

4. Hijab Wanita 

a. Pakaian Wanita 

1) Pakaian yang menutup aurat 
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2) Pakaian yang bersifat longgar, tidak ketat tidak 

transparan 

3) Pakaian yang tidak diberi wangi-wangian 

4) Pakaian yang tidak untuk tujuan tabarruj 

b. Larangan Wanita Bergaul dan Membaur dengan Laki-Laki 

1) Ikhtilath 

2) Khulwat 

B. Wanita dalam Iklan TV 

1. Tubuh Wanita dalam Perspektif Patriarki 

2. Eksploitasi Tubuh Wanita dalam Iklan 

3. Cantik Perspektif Media 

BAB III : SINOPSIS DAN MATERI IKLAN PONDS VERSI 7 DAYS TO 

LOVE DAN IKLAN CITRA WHITE LOTION  

A. Sinopsis 

1. Iklan Ponds versi 7 Days to Love 

2. Iklan Citra White Lotion 

a. Versi Pertama 

b. Versi Kedua 

B. Materi Iklan 

1. Visualisasi dan Story Board Iklan Ponds versi 7 Days to Love  

2. Visualisasi dan Story Board Iklan Citra White Lotion 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Eksploitasi Wanita dalam Iklan Ponds versi 7 Days 

to Love dan Iklan Citra White Lotion) 

A. Eksploitasi Wanita secara Fisik 

1. Menonjolkan warna kulit 

2. Menonjolkan lengan dan pundak 

3. Menonjolkan dada 

4. Menonjolkan punggung 

B. Eksploitasi Wanita melalui Pembangunan Citra atau 

Karakteristik 

1. Wanita cantik versi media 

2. Wanita yang dicintai pasangan 

3. Wanita sebagai penggoda 

C. Eksploitasi Tenaga Kerja Wanita oleh Media 

BAB V: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 


