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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini dalam konteks pemasaran, iklan merupakan elemen yang 

sangat penting dan sebagai salah satu dari ujung tombak dalam menunjang 

keberhasilan pemasaran suatu produk. Sebagaimana yang dituturkan oleh 

Terence A. Shimp bahwa iklan dikenal sebagai pelaksana beragam fungsi 

komunikasi yang penting bagi perusahaan (Shimp, 2003:357). Bertolak dari 

fungsi pemasaran iklan, upaya-upaya iklan dalam memberikan informasi atau 

mempersuasi konsumen agar menggunakan produk-produk yang ditawarkan 

tidak akan lepas dari prinsip-prinsip komunikasi pada umumnya.  

Iklan merupakan pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi 

publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui media, dibiayai oleh 

pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat (Dewan Periklanan Indonesia, 2007:16). Sejatinya tugas utama 

iklan adalah untuk mengubah produk menjadi sebuah citra, dan apapun 

pencitraannya yang digunakan dalam sebuah iklan, baik itu citra kelas sosial, 

citra seksualitas, dan sebagainya, yang terpenting pencitraan itu memiliki efek 

terhadap produk dan akan menambah nilai ekonomisnya (Bungin, 2008:126). 

Berkembangnya dunia bisnis yang kini kian marak, membuat 

persaingan antarperusahaan juga makin ketat, apalagi pada industri media. 

Industri media merupakan bisnis yang sangat menguntungkan di era sekarang 
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yang dapat tumbuh dengan subur (Alexander dan Hanson, 2009:303). 

Perusahaan yang berlatarbelakangkan industri media dituntut tidak hanya 

menjual produk-produknya. Tetapi, dapat memposisikan dirinya dalam benak 

calon konsumen. Maka dari itu dibutuhkan positioning yang kuat dalam diri 

perusahaan agar selalu diingat oleh calon konsumen. Positioning adalah 

sesuatu yang dilakukan terhadap pikiran calon konsumen, yakni 

menempatkan produk itu pada pikiran calon konsumen (Ries dan Trout, 

2002: 3).  

Iklan juga turut andil untuk membangun positioning. Salah satunya 

adalah dengan iklan korporat, iklan korporat adalah iklan yang bertujuan 

membangun citra (image) suatu perusahaan yang pada akhirnya tentu 

diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau jasa yang 

diproduksi oleh sebuah perusahaan tersebut (Madjadikara, 2004:18). Untuk 

itu dalam kegiatan-kegiatan yang merancang terbentuknya sebuah iklan akan 

selalu dimulai dengan mempelajari atau mengidentifikasi berbagai hal yang 

berkaitan dengan konsumennya. Secara otomatis, faktor-faktor yang bersifat 

sosiologis, psikologis, serta antropologis dipertimbangkan penuh kematangan 

sebagai eksplorasi ide-ide yang akan dituangkan dalam bentuk iklan dan 

faktor-faktor tersebut akan membentuk suatu rumusan iklan yang sinergis 

serta akan mempengaruhi konsumen sesuai dengan apa yang diharapkan 

produsen atau perencana iklan (Rajiyem dan Setianto, 2004:155).  
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Sebagaimana diketahui bahwa efek media massa sangatlah besar. 

Media telah menciptakan audiens massa dan memiliki pengaruh terhadap para 

audiens (Burton, 2008:26). Menurut Nurudin, efek dari media dapat berwujud 

tiga hal, di antaranya: (1). Efek Kognitif (Pengetahuan), (2). Efek Afektif 

(Emosional dan Perasaan), (3). Efek Behavioral (Perilaku) (Nurudin,  

2007:228).    

Sejalan dengan perkembangan jaman, ketika derasnya arus modernitas 

melanda peradaban manusia, membuat lokalitas menjadi cara untuk 

menjawab kebuntuan dari modernitas. Lokalitas memiliki relevansi bagi 

pengembangan nilai-nilai yang selama ini dibekukan oleh modernitas dan 

sebagai jalur mempertahankan dari efek globalisasi (Saifur Rohman, 

kompas.com, 23/03/10). Lokalitas adalah hal, keadaan, atau keadaan pada 

waktu tertentu (Martinus, 2001:342). Menurut Sugeng Bayu Wahyono, 

lokalitas diposisikan sebagai subyek yang memandang, yang bersikap, yang 

menyiasati kekuatan hegemonik dari luar dan membiarkan yang berbau lokal 

mengaktualisasikan jati dirinya secara otonom untuk terlibat dalam proses 

tafsir tentang makna kehidupan (Wahyono, kompas.com, 13/07/09). Lokalitas 

bukanlah berarti menghidupkan unsur-unsur pra modern yang eksotis atau 

berkeinginan meromantisasi keinginan produk-produk masa lalu dan 

membangkitkan primordialisme, tetapi justru memetakan secara luas kerja-

kerja kebudayaan dalam konteks pertarungan makna, baik di tingkat global, 

nasional, regional, maupun di tingkat lokal (Wahyono, kompas.com, 

13/07/09).   
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Dengan adanya fenomena tersebut, lokalitas khususnya di Jawa 

Tengah direpresentasikan oleh media cetak lokal yaitu Surat Kabar Suara 

Merdeka melalui iklan-iklan korporatnya. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Briliantina L. Hidayat, selaku Copywriter dari biro iklan PT. 

Freshblood Indonesia yang menangani semua kampanye periklanan Surat 

Kabar Suara Merdeka, mengatakan bahwa iklan-iklan korporat Harian Suara 

Merdeka selalu mengangkat tentang lokalitas yang ada di Jawa Tengah. 

Sesuai dengan tagline-nya Perekat Komunitas Jawa Tengah dan kali ini Suara 

Merdeka akan memasuki kampanye periklanan yang ketiga di tahun 2010 

dengan tema Suara Merdeka Menyatu.     

Di tahun 2007 adalah awal kampanye periklanan Suara Merdeka yang 

mengangkat tema Suara Merdeka Mengerti Orang Jawa Tengah. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Briliantina L. Hidayat, di tahun 2007 Surat 

Kabar Suara Merdeka mengangkat tema Mengerti Orang Jawa Tengah, tema 

tersebut merupakan awal kampanye periklanan Surat Kabar Suara Merdeka 

yang membahas tentang sisi lain dari Orang Jawa Tengah, salah satu 

contohnya adalah iklan Suara Merdeka versi Bajingan. Bajingan dalam 

pikiran masyarakat adalah ucapan kotor kepada seseorang. Namun, di 

Magelang bajingan itu adalah makanan khas yang dibuat dari singkong yang 

direbus dengan gula merah (Hasil wawancara, 04/05/2010). 

Di tahun 2009 kembali Suara Merdeka melakukan kampanye 

periklanannya yang kedua dengan tema Memahami Orang Jawa Tengah. 

Kampanye periklanan ini membahas tentang mitos di Jawa Tengah, hal ini 
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karena mitos mempunyai sisi lain sebagai bentuk memahami lingkungan 

sekitar. Sebagaimana juga diungkapkan oleh Muhith, bahwa semua pihak 

harus belajar untuk mengapresiasi, agar mitos atau klenik tetap memiliki 

nilai-nilai humanitas, dan bukan sesuatu yang nihil atau bahkan diharamkan 

(suaramerdeka.com, 27/03/10). Salah satu contoh iklan di tahun 2009 adalah 

pemandian air panas guci yang konon katanya masih dipercaya masyarakat 

untuk menyembuhkan penyakit (Hasil wawancara, 04/05/2010).   

Lokalitas yang direpresentasikan iklan-iklan korporat Suara Merdeka 

pada dasarnya membahas seputar konsep kebudayaan. Kebudayaan 

mempunyai tiga wujud yaitu, (1) kebudayaan sebagai suatu kompleks dari 

ide-ide, gagasan, nilai-niai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, (2) 

kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat, (3) kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya 

manusia (Koentjaraningrat, 1990:187). 

Bagi peneliti, sebuah iklan tidak hanya menyampaikan pesan 

penjualannya. Iklan penuh dengan pesan simbolik, baik secara aspek visual 

ataupun aspek verbal. Lokalitas yang direpresentasikan oleh iklan-iklan 

korporat Surat Kabar Suara Merdeka selama tahun 2009 sarat makna tentang 

kebudayaan yang berada di lingkup Jawa Tengah. Perlu untuk dikaji secara 

mendalam agar dapat menelaah makna di balik kata-kata dan gambar. Maka 

dari itu, diperlukan kajian tentang pesan untuk menggalinya. Semiotika 

merupakan analisis yang tepat sebagai alternatif untuk mengungkapkan pesan 

yang direpresentasikan iklan-iklan korporat Surat Kabar Suara Merdeka. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana simbol sosial kebudayaan Jawa Tengah dilihat dari sisi ide-ide, 

nilai-nilai, norma-norma, gagasan, dan peraturan yang direpresentasikan 

dalam iklan-iklan korporat Surat Kabar Suara Merdeka selama tahun 

2009? 

2. Bagaimana simbol sosial kebudayaan Jawa Tengah dilihat dari sisi 

kebendaan yang direpresentasikan dalam iklan-iklan korporat Surat Kabar 

Suara Merdeka selama tahun 2009? 

3. Bagaimana pemaknaan terhadap simbol sosial kebudayaan Jawa Tengah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui representasi simbol-simbol sosial kebudayaan Jawa Tengah 

yang direpresentasikan dalam iklan-iklan korporat Surat Kabar Suara 

Merdeka dari sisi ide-ide selama tahun 2009. 

2. Mengetahui representasi simbol-simbol sosial kebudayaan Jawa Tengah 

yang direpresentasikan dalam iklan-iklan korporat Surat Kabar Suara 

Merdeka dari segi kebendaan selama tahun 2009. 

3. Mengetahui pemaknaan terhadap simbol sosial kebudayaan Jawa Tengah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Surat Kabar Suara Merdeka 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pegangan untuk selalu 

mereprepresentasikan lokalitas Jawa Tengah dalam iklan-iklan korporat. 

2. Bagi Program Studi  

Memberikan sumbangan pemikiran atau referensi penelitian tentang kajian 

pesan lewat semiotika. 

3. Bagi PT. Freshblood Indonesia 

Sebagai acuan untuk melakukan kampanye iklan-iklan korporat Surat 

Kabar Suara Merdeka selanjutnya. 

4. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan bahwa iklan ternyata mempunyai pesan yang 

terkandung di balik pesan visual dan verbalnya. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Landasan Teori 

a. Komunikasi  

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan 

dengan manusia lainnya. Mempunyai keinginan untuk mengetahui 

lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi 

dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu 

berkomunikasi. Dedy Mulyana menuturkan bahwa istilah 

“komunikasi” atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 
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kata Latin communicatio dan berasal dari kata communis yang berarti 

“sama”. Sama di sini diartikan sebagai sama makna (Mulyana, 

2005:41).  

Secara umum komunikasi didefinisikan sebagai proses 

pengiriman pesan secara disengaja atau kebetulan antara orang pertama 

dengan orang lain (Gamble dan Gamble, 2005:7). Menurut Mulyana, 

komunikasi adalah suatu proses yang dinamis yang secara 

sinambungan mengubah pihak-pihak yang berkomunikasi. 

Berdasarkan pandangan ini, maka orang-orang yang berkomunikasi 

dianggap sebagai komunikator yang secara aktif mengirimkan dan 

menafsirkan pesan (Mulyana, 2005:68). 

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu 

kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup 

bermasyarakat (Cangara, 2006:1). Harold D. Laswell dalam Cangara 

menuturkan tiga fungsi dasar yang menjadi penyebab manusia perlu 

berkomunikasi, pertama, adalah hasrat manusia untuk mengontrol 

lingkungannya. Melalui komunikasi manusia dapat mengetahui 

peluang-peluang yang ada untuk dimanfaatkan, dipelihara, dan 

menghindar pada hal-hal yang mengancam alam sekitarnya. Melalui 

komunikasi manusia dapat mengetahui suatu kejadian atau peristiwa. 

Kedua, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. 

Proses kelanjutan suatu masyarakat sesungguhnya tergantung 

bagaimana masyarakat itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. 
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Ketiga, upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Suatu 

masyarakat yang ingin mempertahankan keberadaannya, maka anggota 

masyarakatnya pun dituntut untuk melakukan pertukaran nilai, 

perilaku, dan peranan (Cangara, 2006:2). 

Jadi komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat. Sebab berkomunikasi dengan baik akan memberi 

pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang dalam 

bermasyarakat (Cangara, 2006:3).  

1) Komunikasi sebagai Proses Transmisi Pesan 

Menurut Onong Uchjana Efendy, komunikasi sebagai 

proses adalah proses di mana seseorang individu (komunikator) 

mengoperkan perangsang (biasanya berupa lambang bahasa) untuk 

merubah tingkah laku individu-individu yang lain (Effendy, 1991 : 

63). Sedangkan menurut Cangara, suatu proses kegiatan yang 

berlangsung secara dinamis (Cangara, 2006:49).  

Menurut John Fiske, model kerja proses ini dititkberatkan 

bagaimana pengirim dan penerima mengkonstruksi pesan (encode) 

dan menerjemahkannya (decode), dan bagaimana transmiter 

menggunakan saluran dan media komunikasi. Mazhab ini tertarik 

dengan dengan hal-hal seperti efisiensi dan akurasi. 
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 Cara pandang komunikasi sebagai suatu proses ini melihat 

seorang pribadi memengaruhi perilaku atau state of mind pribadi 

lain. Meilhat dari sisi lain, kecenderungan komunikasi sebagai 

proses berbicara tentang kegagalan komunikasi. Dalam mazhab ini 

pula, melihat pesan sebagai sesuatu yang ditransmisikan melalui 

proses komunikasi. Jadi mazhab pertama ini mempercayai bahwa 

tujuan merupakan suatu faktor krusial dalam memutuskan apa yang 

membentuk pesan (Fiske, 2007:9). Berikut adalah gambar dari 

komunikasi sebagai proses. 

Gambar 1.1 Model Proses Komunikasi Shannon dan Weaver  
dalam Fiske, 2007:14 

 

 

 

 

2) Komunikasi sebagai Pembangkitan Makna (The Generation of 

Meaning) 

Menurut Fiske dalam model komunikasi sebagai 

pembangkitan makna, mencoba untuk mengakrabkan dengan 

sejumlah istilah baru. Seperti halnya tanda, pertandaan, ikon, 

indeks, denotasi, konotasi yang semuanya mengacu pada berbagai 

cara menciptakan makna. Model ini tidak mengandung anak panah 

yang menunjukan arus pesan. Model ini adalah model struktural 

dan setiap anak panah menunjukan relasi di antara unsur-unsur 
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dalam penciptaan makna. Model struktural ini tidak 

mengasumsikan adanya serangkaian tahapan atau langkah yang 

dilalui pesan. Melainkan, lebih memusatkan perhatiannya pada 

analisis serangkaian relasi terstruktur yang memungkinkan sebuah 

pesan menandai sesuatu.  

Dengan kata lain, model ini memusatkan perhatian pada apa 

yang membuat tulisan di atas kertas atau suara di udara menjadi 

pesan. Studi komunikasi dalam hal ini menekankan pada studi 

tentang teks dan kebudayaan. Di mana studi ini tidak memandang 

kesalahpahaman sebagai bukti yang penting dari kegagalan 

komunikasi. Hal itu, mungkin akibat dari perbedaan budaya antara 

pengirim dan penerima. Maka dari itu, pesan bukanlah sesuatu 

yang dikirim dari A ke B, melainkan suatu elemen dalam sebuah 

hubungan terstruktur yang elemen-elemen lainnya termasuk realitas 

eksternal dan produser/pembaca. Untuk mengkaji hal ini, metode 

utamanya adalah semiotika (Fiske, 2007:59-60). 

Pada penelitian ini memfokuskan pada model komunikasi 

sebagai pembangkitan makna (the generation of meaning). Sebab 

penelitian ini menitikberatkan kepada makna yang dibuat oleh 

pembacanya.  
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b. Pesan sebagai Elemen Komunikasi 

Sebagaimana diketahui bahwa semua interaksi dalam 

komunikasi mempunyai berbagai elemen untuk mendukung terjadinya 

proses komunikasi. Sebagaimana juga diutarakan oleh Gamble dan 

Gamble, seluruh interkasi dalam komunikasi mempunyai berbagai 

elemen di dalamnya. Di antaranya, orang, pesan, saluran, gangguan, 

hubungan, timbal balik, efek (Gamble dan Gamble, 2005:10). Dalam 

pembahasan ini, akan lebih difokuskan pada pesan sebagai elemen 

komunikasi. Sebab kajian yang akan dilakukan adalah kajian tentang 

pesan. 

Menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss pesan 

adalah teks atau seperangkat tanda yang terorganisir dan memiliki 

makna dalam komunikasi (Littlejohn dan Foss, 2009:80). Senada 

dengan apa yang diungkapkan oleh Cangara, pesan merupakan sesuatu 

yang disampaikan pengirim kepada penerima (Cangara, 2006:23). 

Menengok dari sisi lain, pesan dibangun lebih dari sekedar 

menyampaikan informasi, melainkan pesan memberitahukan kepada 

orang lain tentang diri sendiri, masa lalu, kebudayaan, dan harapan 

(Litlejohn dan Foss, 2009:204).  

Menurut Littlejohn dan Foss sejatinya ada beberapa tradisi 

yang memberikan kontribusi bagaimana pesan itu disusun dan 

disampaikan serta bagaimana pesan tersebut diartikan, di antaranya 

melalui (1) semiotika, (2) fenomenologis, (3) sosiopsikologis, dan (4) 
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sosiokultural (Litlejohn dan Foss, 2009:80). Dalam pembahasan ini, 

akan memfokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana pesan dibuat 

dan pesan dimaknai lewat tradisi semiotika.  

Menurut Fiske, tradisi semiotika disebutnya sebagai studi 

tentang teks dan kebudayaan. Studi ini mempunyai pemahaman atas 

apa yang membentuk pesan. Studi ini mempunyai pandangan bahwa 

pesan merupakan suatu konstruksi tanda yang melalui interaksinya 

dengan penerima menghasilkan makna. Pengirim, yang didefinisikan 

sebagai transmiter pesan, menurun arti pentingnya. Penekanan 

bergeser pada teks dan bagaimana teks itu “dibaca’. Dan membaca 

adalah proses menemukan makna yang terjadi ketika pembaca 

berinteraksi atau bernegoisasi dengan teks. Negoisasi ini terjadi karena 

pembaca membawa aspek-aspek pengalaman budayanya untuk 

berhubungan dengan kode dan tanda yang menyusun teks. Negoisasi 

juga melibatkan pemahaman yang agak sama tentang apa sebenarnya 

teks tersebut. Maka pembaca dengan pengalaman sosial yang berbeda 

atau dari budaya yang berbeda mungkin menemukan makna yang 

berbeda pada teks yang sama (Fiske, 2007:10).  

Kemudian Fiske menuturkan kembali bahwa semiotika 

memfokuskan perhatiannya terutama pada teks. Dalam semiotika, 

penerima atau pembaca dipandang memainkan peran yang lebih aktif 

dibandingkan dalam kebanyakan model proses. Semiotika lebih sering 

menggunakan istilah “pembaca” (bahkan untuk foto sebuah lukisan)  
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untuk “penerima” karena hal tersebut secara tidak langsung 

menunjukan derajat aktivitas yang lebih besar dan juga pembacaan 

merupakan sesuatu yang dipelajari untuk melakukannya. Karena itu 

pembacaan tersebut ditentukan oleh pengalaman kultural pembacanya. 

Pembaca membantu menciptakan makna teks dengan membawa 

pengalaman, sikap, dan emosinya terhadap teks tersebut (Fiske, 

2007:61).  

c. Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi mempunyai tingkatan-tingkatan di 

dalamnya. Sebagaimana dituturkan oleh Mulyana, banyak pakar 

komunikasi mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan tingkatan-

tingkatannya. Di antaranya, (1) Komunikasi Intrapribadi, (2) 

Komunikasi Antarpribadi, (3) Komunikasi Kelompok, (4) Komunikasi 

Publik, (5) Komunikasi Organisasi, dan (6) Komunikasi Massa 

(Mulyana, 2005:72). Dalam hal ini, tingkatan komunikasi/level of 

communication yang akan dikaji adalah komunikasi pada tingkatan 

komunikasi massa.  

Menurut Nurudin, komunikasi massa adalah studi ilmiah 

tentang media massa beserta pesan yang dihasilkan, 

pembaca/pendengar/penonton yang akan coba diraihnya, dan efeknya 

terhadap mereka (Nurudin, 2007:2). Senada dengan pendapat Mulyana, 

komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau 
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elektronik (radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau 

orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar 

orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen 

(Mulyana, 2005:75). Begitu juga dengan pendapat Gerbner dalam 

Sunarjo dan Sunarjo, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi 

yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang 

kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri 

(Sunarjo dan Sunarjo, 1995:193). Dari pendapat-pendapat di atas dapat 

ditarik benang merah tentang komunikasi massa. Komunikasi massa 

merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak ramai dengan 

menggunakan media.  

Semua tingkatan dalam komunikasi tentunya mempunyai 

fungsi masing-masing. Begitu juga dengan komunikasi massa yang 

mempunyai fungsi. Menurut Dominick, fungsi komunikasi massa 

adalah (Dominick, 1987:32): 

1) Pengawasan 

Pada fungsi media yang satu ini mungkin lebih jelas atau nyata. 

Pengawasan merujuk pada peraturan yang lebih cenderung pada 

berita dan informasi dari media. 

2) Penafsiran (interpretan) 

Media massa tidak hanya memberikan fakta-fakta dan data-data. 

Media juga menyediakan informasi pokok penjelasan dan arti pada 

moment tersebut. 
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3) Hubungan 

Media massa dapat bekerjasama dengan elemen-elemen dari 

masyarakat secara langsung untuk menyambung hubungan 

komunikasi antarpersonal. 

4) Pengiriman Nilai-nilai 

Pengiriman nilai-nilai ini merupakan salah satu fungsi komunikasi 

massa yang paling luas, meskipun paling sedikit dibicarakan. 

Pengiriman nilai-nilai ini tidak dapat dihindari, karena selalu hadir 

dalam berbagai bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada 

penerimaan individu. 

5) Hiburan 

Dalam fungsi-fungsi  media  yang menduduki posisi terlaris adalah 

hiburan. Terutama televisi sebagai hiburan dengan kira-kira 

tigaperempat dari acara yang disuguhkan oleh media. 

Dari fungsi komunikasi di atas sudah barang tentu komunikasi 

massa menduduki posisi teratas dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Nurudin, suatu kenyataan yang tidak 

bisa terbantahkan dan sangat memengaruhi proses komunikasi dalam 

masyarakat modern sekarang ini adalah keberadaan media massa 

(cetak ataupun elektronik). Media massa telah menjadi fenomena 

tersendiri dalam proses komunikasi dewasa ini. Bahkan  

ketergantungan manusia terhadap media sudah sedemikian 

besar.ketergantungan tinggi pada media massa tersebut akan 



17 

 

mendudukkan media sebagai alat yang akan ikut membentuk apa dan 

bagaimana masyarakat (Nurudin, 2007:33). Oleh sebab itu, dalam 

pembahasan ini menandakan bahwa komunikasi massa mempunyai 

andil yang cukup besar dalam membentuk sikap khalayak.  

d. Iklan sebagai Bentuk Komunikasi Massa  

Istilah advertising atau periklanan pertama kali diperkenalkan 

oleh Otto Klepper, seorang ahli periklanan asal Amerika. Klepper 

mengungkapkan bahwa istilah advertising berasal dari bahasa Latin 

yaitu ad-vere yang berarti mengoperkan pikiran dan gagasan kepada 

pihak lain (Widyatama, 2005:13). Menurut Rendra Widyatama, kata 

Iklan sendiri sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu I’lan. 

Kemudian diadposi dalam bahasa Indonesia menjadi Iklan 

(Widyatama, 2005:14). 

Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian 

iklan. Seperti halnya menurut Kusrianto, iklan adalah suatu bentuk 

komunikasi massa komersial yang dirancang untuk mempromosikan 

pemasaran suatu produk atau jasa, maupun pesan dari suatu lembaga, 

organisasi, bahkan bisa juga pesan dari seorang kandidat dalam suatu 

kampanye politik (Kusrianto, 2007:298). Senada dengan penjelasan 

Widyatama tentang iklan, iklan adalah bentuk penyajian pesan yang 

dilakukan oleh komunikator secara non personal melalui media untuk 

ditujukan pada komunikan dengan cara membayar (Widyatama, 

2005:13). Dewan Periklanan Indonesia pun berpendapat bahwa iklan 



18 

 

merupakan pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik 

tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui media, dibiayai oleh 

pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat (Dewan Periklanan Indonesia, 2007:16). Dengan kata lain, 

iklan berarti alat komunikasi oleh produsen untuk mempromosikan 

barang, produk atau jasa kepada konsumen melalui media. 

Terkait fungsi iklan sendiri, Lee dan Johnson mengungkapkan 

secara umum fungsi iklan, di antaranya (Lee dan Johnson, 2007:10): 

1) Informasi (Informing).  
Iklan mengkomunikasikan informasi-informasi produk, ciri-ciri, 

dan lokasi penjualan. 

2) Persuasif (Persuading).  
Iklan mencoba untuk membujuk para konsumen untuk membeli 

merek-merek tertentu atau mengubah sikap mereka terhadap 

produk atau perusahaan tersebut. 

3) Pengingat (Reminding).  
Iklan terus menerus mengingatkan para konsumen tentang sebuah 

produk baru sehingga mereka akan tetap membeli produk yang 

diiklankan tersebut tanpa mempedulikan merek pesaingnya. 

 
Ketika melihat dari pandangan masyarakat industri kapitalis, 

periklanan memang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, 

keberadaannya begitu kuat serta sulit terelakan. Menurut Ratna 

Noviani, sebuah iklan mampu menyediakan gambaran tentang realitas 

dan sekaligus mendefinisikan apa itu gaya dan apa itu selera bagus, 

bukan sebagai sebuah kemungkinan atau saran melainkan menjadi 
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sebuah tujuan yang diinginkan dan tidak bisa untuk dipertanyakan 

(Noviani, 2002:49). 

Iklan juga mempunyai beberapa jenis, di antaranya iklan 

korporat, iklan komersil, dan iklan layanan masyarakat (Madjadikara, 

2004:17). Namun dalam tulisan ini hanya membahas tentang iklan 

korporat. Menurut Madjadikara, iklan korporat adalah iklan yang 

bertujuan membangun citra (image) suatu perusahaan yang pada 

akhirnya tentu diharapkan juga membangun citra positif produk-

produk atau jasa perusahaan tersebut. Kampanye iklan korporat 

idealnya dilakukan simultan bersama kampnaye PR (Public Relation 

Campaign). Iklan korporat akan efektif bilamana didukung fakta-fakta 

yang kuat, yang mempunyai berita dan biasanya selalu dikaitkan 

dengan kegiatan tertentu dalam masyarakat (Madjadikara, 2004:18).  

Selain itu dalam penempatannya, iklan menggunakan beberapa 

media. Madjadikara mengutarakan bahwa biasanya jenis media yang 

diproduksi dalam iklan, dikelompokan menjadi dua. Di antaranya, 

media cetak dan media elektronik (Madjadikara, 2004:11). Dalam 

pembahasan ini, menitikberatkan pada media cetak. Menurut 

Widyatama, iklan cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang dengan 

menggunakan teknik cetak, baik cetak dengan teknologi sederhana 

maupun teknologi tinggi (Widyatama, 2005:79). Dalam iklan cetak ada 

beberapa kefektifan komunikasi, khususnya komunikasi pemasaran 

atau periklanan. Pasalnya dalam iklan cetak, informasinya dapat 
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menggunakan gambar dan lebih rinci. Di samping itu, informasinya 

media cetak lebih mudah untuk disimpan atau didokumentasikan 

(clipping) untuk keperluan di kemudian hari (Madjadikara, 2004:12).  

Iklan cetak juga mempunyai struktur-struktur di dalamnya. 

Menurut Rajiyem dan Setianto struktur iklan terdiri dari (Rajiyem dan 

Setianto, 2004:157): 

a) Visual adalah apapun yang berkaitan dengan konsep kreatif, baik 

itu ilustrasi, gambar, foto produk itu sendiri. 

b) Headline adalah judul atau kata-kata utama. Biasanya terdiri dari 

kata-kata yang singkat, menarik, dan dicetak dengan huruf yang 

formatnya lebih besar daripada teks lainnya. 

c) Subheadline adalah headline kedua yang ditempatkan di bawah 

headline utama. 

d) Bodycopy adalah teks yang memberikan informasi lebih rinci 

tentang produk atau jasa yang dijual. 

e) Baseline adalah sesuatu tulisan yang biasanya terletak di bagian 

paling bawah layout iklan. 

f) Logo adalah elemen teks yang mengidentifikasikan produk, merek, 

atau produsen secara khusus dan memiliki ciri tersendiri. 

g) Closing adalah akhir dari suatu iklan sekaligus penutup yang 

diletakan di bagian bawah sebuah iklan sebagai penegasan kembali 

pesan-pesan penjualan. 
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e. Tanda dalam Iklan 

Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, manusia 

sering berjumpa dengan sesuatu yang bernama “tanda”. Apapun 

bentuknya, baik suara, benda, dan lain sebagainya yang berada di 

sekeliling manusia itu merupakan “tanda”. Hal tersebut diperkuat pula 

dengan pendapat ilmuwan yang bernama Marcel Danesi. Danesi 

menuturkan, spesies manusia terobsesi dengan kebutuhan untuk 

mencari alasan keberadaannya di muka bumi. Hal itu memaksa 

manusia untuk menciptakan “tanda” dan “sistem tanda”, seperti 

bahasa, mitos, bentuk seni, sains, dan semacamnya. Dengan adanya 

“tanda” dan “sistem tanda” tersebut, membantu manusia dalam 

menemukan alasan keberadaannya (Danesi, 2010:1). 

Menurut Tony Thwaites, dkk,  tanda adalah apapun yang 

memproduksi makna (Thwaites, dkk, 2009:13). Hal tersebut 

diungkapkan pula oleh Danesi, tanda merupakan segala sesuatu baik 

itu warna, isyarat, kedipan mata, objek, rumus matematika, dan lain 

sebagainya yang merepresentasikan sesuatu yang lain selain tanda itu 

(Danesi, 2010:7). Sebagaimana Fikse juga pernah menuturkan bahwa 

tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsikan oleh 

panca indra, mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri, dan 

bergantung pada pengenalan oleh penggunanya (Fiske, 2007:61). 

Dengan kata lain, tanda merupakan sesuatu yang merepresentasikan 

hal lain dari tanda tersebut. 
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Berbicara tentang tanda, maka iklan pun tak jauh dari tanda-

tanda yang ada di dalamnya. Sebab sebagai kombinasi antara gambar 

dan teks, iklan menghasilkan informasi tertentu yaitu representasi 

pengetahuan tertentu dan disampaikan melalui elemen-elemen dalam 

iklan (Piliang, 2003:280). Senada dengan apa yang pernah dikatakan 

oleh Danesi, iklan merupakan sebuah sistem yang menciptakan tanda 

(Danesi, 2010:382).  

Namun tak jarang juga dari tanda-tanda yang terdapat dalam 

iklan ikut merepresentasikan sebuah simbol-simbol tertentu. Hal itu 

membuktikan bahwa iklan hadir bukan semata-mata dalam bentuk 

visual dan teks yang tidak mempunyai arti. Melainkan terdapat simbol-

simbol yang merepresentasikan di luar produk yang diiklankan. 

Rajiyem dan Widodo Agus Setianto berpendapat pula bahwa sebuah 

iklan tidak hanya menampilkan aspek visual maupun teksnya saja. 

Akan tetapi, iklan mempunyai pesan di balik simbol-simbol yang 

digunakannya (Rajiyem dan Setianto, 2004:155). Sependapat dengan 

Paul Cobley dan Litza Jansz, setiap bentuk komunikasi seperti halnya 

iklan, pada dasarnya mengandung lebih banyak muatan informasi 

daripada yang disadari oleh pembuatnya. Kelebihan muatan tersebut 

bersifat kultural (Cobley dan Jansz, 2002:169). 

Simbol merupakan salah satu dari kategori tanda (Mulyana, 

2005:84). Menurut Mulyana, simbol atau lambang adalah sesuatu yang 

digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan 
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sekelompok orang (Mulyana, 2005:84). Senada dengan Danesi, bahwa 

simbol merupakan sesuatu yang mewakili sumber acuannya dalam cara 

yang konvensional (Danesi, 2010:44). Sobur juga berpendapat, simbol 

adalah bentuk yang menandai sesuatu yang lain di luar perwujudan 

bentuk simbolik itu sendiri (Sobur, 2004:56). Dari uraian di atas, 

simbol dapat didefiniskan sebagai sesuatu yang menjadi kesepakatan 

untuk mewakili sesuatu yang sebelumnya.  

Simbol meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, 

dan objek yang maknanya disepakati bersama. Misalnya memasang 

bendera di halaman rumah menyatakan penghormatan atau kecintaan 

kepada negara (Mulyana, 2005:84). Di samping itu menurut Danesi, 

simbol dibangun melalui saluran berupa tradisi historis (Danesi, 

2010:44).  

Terkait dengan iklan, simbolisme dalam iklan menurut Noviani 

memiliki tiga macam bentuk. Pertama adalah citra atau image yang 

bisa berupa representasi verbal maupun visual. Iklan lebih sering 

menggunakan bentuk-bentuk pictorial (visual) dan verbal secara 

simultan. Istilah citra sendiri sebetulnya bisa mengandung konotasi 

negatif. Hal ini terutama citra diaplikasikan pada tampilan 

(appearance) yang hanya merupakan manipulasi karakter-karakter 

yang dangkal untuk tujuan merepresentasi. Atau, ketika citra itu 

dianggap menyesatkan karena menyampaikan sesuatu yang tidak bisa 

diberdayakan atau memiliki daya tarik yang tidak jujur. Bentuk 
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simbolisme kedua disebut ikon. Ikon sering disamakan dengan aspek 

pictorial citra. Ikon mengacu pada iklan yang elemen-elemen 

pictorial-nya mendominasi pesan secara keseluruhan. Bentuk 

simbolisme yang ketiga adalah simbol. Yaitu tanda tentang sesuatu 

yang bisa dilihat keberadaannya mengacu pada sesuatu yang lain. 

Periklanan modern begitu mengagungkan cara-cara komunikasi 

melalui citra, simbol, dan ikon yang bekerja tidak melalui aturan-

aturan literal dan logis tapi lebih melalui kiasan, asosiasi bebas, 

sugesti, dan analogi (Noviani, 2002:28). 

f. Memaknai Iklan dengan Semiotika 

Semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti 

tanda atau seme, yang berarti penafsir tanda (Sobur, 2004:16). Segers 

menuturkan bahwa semiotika adalah suatu disiplin bentuk komunikasi 

yang terjadi dengan sarana tanda-tanda dan berdasarkan pada kode 

sistem tanda (Segers, 2000:4). Hal yang sama diungkapkan oleh Panuti 

Sudjiman dan Aart Van Zoest bahwa semiotika adalah studi tentang 

tanda dan segala yang berhubungan dengan tanda-tanda lain, 

pengirimnya, dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya 

(Sudjiman dan Zoest, 1992:5). Sobur dalam Muhibin juga berpendapat 

bahwa semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisisnya untuk 

mengkaji tanda. Semiotika pada dasarnya hendak mempelajari 

bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things) 

(Muhibin, 2006:16).   
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Menurut Sobur, istilah semiotika ini dipopulerkan oleh Charles 

Sanders Pierce yang berasal dari Amerika. Kendatipun demikian, ada 

yang menyebutnya sebagai semiologi yang diprakarsai oleh Ferdinand 

De Saussure dari Prancis. Dari kedua istilah itu, pada dasarnya sama-

sama mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang. Yang 

membedakan adalah menunjukan pemikir pemakainya (Sobur, 

2005:11). Masing-masing dari tokoh tersebut mempunyai penerusnya. 

Kristeva, Baudrilard, Foucoult, Derrida, Levi-Strauss, dan Roland 

Barthes merupakan pengikut dari Ferdinand De Saussure. Sedangkan 

Richard, Morris, Ogden, dan Fisch Sebeok para pengikut Charles 

Sanders Pierce (Cobley dan Jansz, 2002:37). 

Kemudian pada tahun 1974, akhirnya istilah studi yang 

berbeda ini dikukuhkan oleh Association for Semiotics Studies dalam 

kongres pertamanya dengan menggunakan nama Semiotique (Sobur, 

2005:12).  

Kajian semiotika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni 

semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Menurut Sobur, 

semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda. 

Sedangkan semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda 

dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu (Sobur,  2005:V). 
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Fikse mengutarakan pendapatnya tentang tiga area penting 

dalam studi semiotika. Yaitu (Fiske, 2007:60):   

1) Tanda itu sendiri. 

Menjelaskan tentang berbagai macam tanda yang berbeda yang 

tentunya berbeda pula dalam memaknainya serta bagaimana tanda-

tanda itu bekerja sesuai dengan manusia yang menggunakannya. 

2) Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. 

Mencakup berbagai macam cara kode dikembangkan yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

mengekspolitasi saluran komunikasi yang ada sebagai alat untuk 

mentransmisikannya. 

3) Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. 

Keberadaannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan 

bentuk dari tanda-tanda itu sendiri. 

Berkenaan dengan iklan, untuk mengkaji sebuah iklan dalam 

perspektif semiotika, dapat membedahnya lewat sistem tanda dalam 

iklan. Iklan menggunakan sistem tanda yang terdiri atas lambang, baik 

verbal maupun yang berupa ikon (Sobur, 2005:116).  

Sobur berpendapat bahwa pada dasarnya lambang yang 

digunakan dalam iklan terdiri atas dua jenis, yaitu verbal dan non 

verbal. Lambang verbal adalah bahasa yang dikenal. Sedangkan 

lambang non verbal adalah bentuk dan warna yang disajikan dalam 

iklan, yang tidak secara khusus meniru rupa atas bentuk realitas. Ikon 
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adalah bentuk dan warna yang serupa atau mirip dengan keadaan 

sebenarnya seperti gambar benda, orang, atau binatang. Ikon di sini 

digunakan sebagai lambang ataupun simbol (Sobur, 2005:116). 

Masih menurut Sobur, kajian sistem tanda dalam iklan juga 

mencakup objek. Objek iklan adalah hal yang diiklankan. Yang 

penting adalah dalam menelaah iklan merupakan penafsiran kelompok 

sasaran dalam proses interpretant. Sebagai contoh, kata eksekutif 

meskipun dasarnya mengacu pada manajer menengah, tetapi 

selanjutnya manajer menengah ditafsirkan sebagai “suatu tingkat 

keadaan ekonomi tertentu” yang juga kemudian dapat ditafsirkan 

sebagai “gaya hidup tertentu” dan selanjutnya dapat diartikan sebagai 

“kemewahan”, dan seterusnya. Penafsiran yang bertahap itu 

merupakan segi penting dalam iklan. Proses yang seperti itu disebut 

dengan semiosis (Sobur, 2005:117). 

 

2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang membahas tentang kajian semiotika iklan pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya, Rajiyem dan Widodo 

Agus Setianto (2004) dalam Konstruksi Budaya dalam Iklan: Analisis 

Semiotik terhadap Konstruksi Budaya dalam Iklan Viva Mangir Beauty 

Lotion. Penelitian tersebut membahas tentang konstruksi budaya Jawa 

dalam iklan. Alasan Rajiyem dan Setianto mengangkat iklan tersebut, 

karena iklan kosmetik paling dominan mengambil objek perempuan. 



28 

 

Karena memang dalam konstruksi tubuh perempuan, perempuanlah yang 

menjadi pangsa pasar. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Iklan Viva 

Mangir Beauty Lotion menggali tradisi tempoe doeloe. Di mana dalam 

tradisi Jawa, membuat lulur dan melulurkan lulurnya ke sekujur badan 

yang mengandung nilai-nilai tinggi, adiluhung, dan sangat dihormati. Hal 

ini sesuai dengan stereotipe bahwa perempuan Jawa harus menguasai 3 M 

(Masak, Manak, dan Mancak). Karena itu perempuan Jawa harus bisa 

ngadi sarira dan ngadi busana. Maka dari itu, Iklan Viva Mangir Beauty 

Lotion makin mempertegas subordinat perempuan dalam budaya patriarki. 

Penelitian ini sama-sama membahas tentang kebudayaan daerah 

Jawa dalam iklan dengan kajian semiotika dan media yang digunakan 

adalah media cetak. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu 

iklan korporat Surat Kabar Suara Merdeka. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ria Angelia 

Wibisono (2008) yang berjudul Representasi Nasionalisme dalam Iklan 

Korporat PT. Gudang Garam TBK. Penelitian tersebut membahas tentang 

nasionalisme pada iklan korporat PT. Gudang Garam TBK. Menurut 

Wibisono, Iklan korporat PT. Gudang Garam TBK secara istimewa 

meluncurkan seri iklan bernafaskan nilai-nilai nasionalisme pada moment 

tertentu. Ada dua versi iklan yang menjadi objek penelitiannya. Yaitu, 

versi “Rumahku Indonesiaku” tayang di tahun 2006 dan versi “Rumahku 

Indonesiaku: Cahaya Asa” tayang di tahun 2007. Kedua seri iklan tersebut 

menurut Wibisono, dimaksudkan sebagai kampanye Corporate Social 
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Responsibility (CSR). Dalam penelitiannya, Wibisono menggunakan 

analisis semiotika untuk merepresentasikan nilai-nilai nasionalisme yang 

terdapat dalam iklan. Hasil temuannya mengungkapkan bahwa iklan 

korporat apapun, baik makna tersuratnya itu sebuah kepedulian terhadap 

masyarakat, ternyata memiliki representasi tersendiri bagi produk yang 

beriklan. Begitu juga dengan iklan korporat PT. Gudang Garam TBK yang 

tetap mempunyai sisi merepresentasikan perusahaannya.  

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Yaitu sama-sama membahas tentang iklan korporat. 

Namun juga memiliki perbedaan yang signifikan. Penelitian yang akan 

dilakukan merelasikan hubungan antara lokalitas dengan korporat Surat 

Kabar Suara Merdeka dan media iklannya menggunakan media cetak. 

Kemudian, penelitian yang pernah dilakukan oleh Agnes Sawitri 

Listyaningtyas (2007) dalam skripsinya yang berjudul Identitas Orang 

Muda dalam Iklan (Analisis Semiologi terhadap Iklan Surat Kabar 

Kompas Versi Lintas Generasi). Penelitian ini membahas tentang 

bagaimana pihak perusahaan Surat Kabar Kompas melakukan pencitraan 

identitas diri sebagai media massa modern yang lekat dengan identitas 

orang muda dalam rangka memperluas pasar pembacanya lewat makna-

makna yang diberikan pada teks iklannya. 

Menengok dari sisi lain, Surat Kabar Kompas dengan reputasi 

sebagai media nasional terbesar dan memiliki citra yang telah terjaga di 

masyarakat sudah barang tentu menjadi keharusan kampanye iklannya 
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lebih mengedepankan citra diri dibandingkan sekedar membuat iklan yang 

mengedepankan aspek penjualan yang lebih kuat. Terlebih surat kabar ini 

kemudian melakukan perubahan format dan proses persiapan peralihan 

generasi kepemimpinan mau tidak mau Surat Kabar Kompas harus 

menekankan kampanyenya lebih pada bagaimana citra yang dimiliki tetap 

kuat mesti perubahan akan dihadapinya.  

Penelitian ini menggunakan analisis semiologi atau semiotika 

untuk membedah iklan yang akan diteliti. Iklan yang akan diteliti 

berjumlah lima buah. Dalam penelitiannya, Listyaningtyas menyimpulkan 

bahwa idealisasi orang muda dalam iklan mampu merepresentasikan 

identitas Surat Kabar Kompas sebagai korporat yang jeli, waspada 

menyikapi masa depan dan mampu melakukan pilihan cerdas sebagai 

kesiapan atas trend perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian melalui 

iklan korporatnya, Surat Kabar Kompas melakukan pencitraan tertentu 

terhadap dirinya baik performa produk maupun institusinya. 

Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang korporat suatu 

media cetak dan mengaplikasikan iklannya lewat media cetak. 

Perbedaannya dalam penelitian yang akan dilakukan adalah jelas pada 

objek penelitiannya dan penelitian yang akan dibahas adalah lokalitas 

daerah. 
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Dan penelitian yang dilakukan oleh Melly Maulin 

Purwaningwulan (2004) yang berjudul Fenomena Iklan Rokok Sampurna 

A Mild dalam Perspektif Semiotika Komunikasi. Purwanignwulan melihat 

bahwa dari sekian banyak merek rokok mild yang ada di pasar dengan 

berbagai tampilan kreatif iklan, iklan Sampoerna A Mild termasuk yang 

sangat patut untuk mendapatkan nilai lebih. Sampoerna A Mild sejak 

pertama kali hingga sekarang berhasil menjaga stamina untuk tetap hadir 

dengan iklan-iklan unik, kreatif, dan sedikit nakal. Iklan pertama A Mild 

lebih berat ke animasi dilengkapi permainan kata-kata kata cerdas dan 

menantang.  

Seperti halnya iklan A Mild datang dengan jargon “How low can 

you go”. Kemudian iklan dengan jargon “Bukan basa basi” yang hadir 

dengan banyak versi, iklan itu ditandai dengan simbol gambar dan 

permainan kata-kata yang 3 atau 4 bulan sekali diganti sesuai dengan 

situasi kondisi yang sedang terjadi. Misalnya pada masa reformasi A Mild 

datang dengan rangkaian kalimat berbau reformis “Silakan bicara” yang 

diikuti dengan gambar mulut yang tertutup plester. 

Dalam penelitiannya, Purwaningwulan menganalisis iklan A Mild 

versi Kursi dan Versi Wajan. Kedua versi ini dipilihnya karena 

menggambarkan keadaan bangsa Indonesia yang sedang diselimuti 

permasalahan. Dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa kedua iklan 

tersebut merepresentasikan permasalahan yang besar ketika akan berganti 

kepemimpinan. Versi Kursi merepresentasikan bahwa kabinet atau 
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pemerintah harus bersih dahulu dari orang-orang yang bermasalah dan 

versi Wajan menggambarkan di saat itu banyak orang yang hanya jadi 

provokator atau pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana. 

 Penelitian ini sama-sama membahas tentang korporat suatu 

produk. Perbedaannya dalam penelitian yang akan dilakukan adalah jelas 

pada objek penelitiannya. 

 

3. Definisi Konsep 

a. Kebudayaan  

Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan selalu menjadi 

kompas perjalanan hidup manusia. Karena kebudayaan merupakan 

nilai-nilai moral yang berada di dalam kehidupan masyarakat yang 

dijadikan sebagai pedoman dalam berprilaku.  

1) Kebudayaan dari Segi Ide-Ide, Nilai-nilai, Norma-norma, dan 

Peraturan 

Merupakan kebudayaan yang bersifat abstrak, tak dapat 

diraba hanya bisa dirasakan saja. 

2) Kebudayaan dari Segi Kebendaan dan Hasil Karya Manusia 

Merupakan kebudayaan yang mempunyai sifat dapat 

dilihat, diraba, dan difoto. 
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b. Iklan Korporat 

Iklan korporat sangat dipentingkan bagi sebuah perusahaan. 

Sebab iklan korporat adalah iklan yang menggambarkan sebuah 

filosofi perusahaan. 

c. Semiotika 

Ilmu yang mempelajari dan merelasikan hubungan antartanda. 

 

4. Kerangka Berpikir 

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir 
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5. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika. 

Model ini menitikberatkan pada hubungan antartanda di dalam iklan-

iklan korporat Surat Kabar Suara Merdeka selama tahun 2009. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

1) Studi Pustaka 

Dalam studi pustaka ini, peneliti berusaha menjelajahi 

cakrawala disiplin ilmu lewat sumber-sumber yang dipercaya 

untuk memperkuat pendapat peneliti dalam memaknai tanda dan 

simbol yang ada di dalam iklan korporat Surat Kabar Suara 

Merdeka selama tahun 2009.  

2) Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan seluruh data-data iklan korporat 

Surat Kabar Suara Merdeka selama tahun 2009 sebagai objek yang 

akan diteliti.  

c. Validitas Data 

Menurut Pawito, validitas data dalam penelitian komunikasi 

kualitatif lebih menunjukan pada tingkat sejauh mana data yang 

diperoleh telah secara akurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti 

(Pawito, 2008:97). Oleh sebab itu, untuk meningkatan kredibilitas 

dalam penelitian ini, maka peneliti memilih prosedur triangulasi data 

sebagai validitas data. Prosedur ini dipilih karena disesuaikan dengan 



35 

 

fokus penelitian kualitatif yang dilakukan, yang berdasarkan analisis 

semiotika iklan-iklan korporat Surat Kabar Suara Merdeka selama 

tahun 2009 di mana peneliti merupakan instrument riset utama. 

Triangulasi data adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 2004: 178). 

Pada penelitian ini validitas data yang digunakan untuk 

mengukur data penelitian ini adalah data dokumentasi. Yang dimaksud 

data dokumentasi dalam penelitian ini adalah (1) mengkroscekan data 

iklan-iklan korporat Surat Kabar Suara Merdeka selama tahun 2009 

yang terbit di media cetak, (2) menggali informasi terkait dengan 

penelitian tentang Surat Kabar Suara Merdeka, (3) mengaitkan data 

penelitian tentang Surat Kabar Suara Merdeka dengan penelitian yang 

diteliti. 

Untuk melakukan penelitian peneliti menangkap, mencatat, 

menginterpretasikan, dan menyajikan informasi yang terkait dengan 

iklan korporat Surat Kabar Suara Merdeka. Maka dari itu, terdapat tiga 

hal yang yang menjadi pusat perhatian peneliti di antaranya adalah 

reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan dan 

pengujian kesimpulan (Pawito, 2008:104). 

 

 

 



36 

 

1) Reduksi Data 

Menurut Pawito, reduksi data bukan asal membuang data 

yang tidak diperlukan, melainkan merupakan upaya yang dilakukan 

oleh peneliti selama analisis data. Langkah reduksi data melibatkan 

beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah 

editing, pengelompokan, dan meringkas data (Pawito, 2008:104). 

Pada tahap ini peneliti berusaha mengelompokan data dan 

meringkas data. Dalam hal ini adalah meliputi  data penelitian yang 

diperoleh tentang Surat Kabar Suara Merdeka yang masih 

“mentah” akan dipilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan 

sekiranya dapat dikaitkan dengan iklan-iklan korporat Surat Kabar 

Suara Merdeka.  

Tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-

catatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk berkenaan 

dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat 

menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data 

(Pawito, 2008:104). Terkait dengan penelitian ini adalah data yang 

telah diproses dari langkah pertama akan diberikan tanda ataupun 

catatan yang diperkirakan sesuai dengan iklan-iklan korporat Surat 

Kabar Suara Merdeka selama tahun 2009.   
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Tahap ketiga, peneliti menyusun rancangan konsep-

konsep serta penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau 

kelompok-kelompok data bersangkutan (Pawito, 2008:105). 

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, tahap ketiga ini 

mencoba untuk menyusun konsep data dari catatan-catatan yang 

telah dibuat ditahap kedua.  

2) Penyajian Data (Data Display) 

Pawito berpendapat bahwa penyajian data melibatkan 

langkah-langkah mengoraganisasikan data, menjalin data yang satu 

dengan yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar 

dilibatkan dalam satu kesatuan karena dalam penelitian kualitatif 

data biasanya beranekaragam dimensi dan terasa bertumpuk maka 

penyajian data pada umumnya diyakini sangat membantu dalam 

proses analisis (Pawito, 2008:105-106). 

Dalam peneiltian ini, data-data tentang Surat Kabar Suara 

Merdeka yang sudah direduksi kemudian diorganisir kembali agar 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 

3) Penarikan dan Pengujian Kesimpulan 

Pada komponen terakhir ini, peneliti pada dasarnya 

mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan 

pola-pola data yang ada dan kecenderungan dari display data 

(Pawito, 2008:106). 
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Dalam hal ini, peneliti mempertimbangkan seluruh pola-

pola data dari Surat Kabar Suara Merdeka yang dapat direlasikan 

dengan iklan-iklan korporat Surat Kabar Suara Merdeka selama 

tahun 2009. 

d. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

penganalisaan unsur-unsur tanda yang ada dalam iklan-iklan korporat 

Surat Kabar Suara Merdeka selama tahun 2009 dengan menggunakan 

analisis semiotika. Berdasarkan dari data-data iklan korporat Surat 

Kabar Suara Merdeka selama tahun 2009 yang diperoleh, kebanyakan 

dari iklan-iklan korporat Surat Kabar Suara Merdeka dalam kurun 

waktu satu tahun tersebut lebih menitikberatkan pada segi visualnya 

namun tak meninggalkan juga teks linguistiknya. 

 Oleh karena itu untuk membedah iklan-iklan korporat Surat 

Kabar Suara Merdeka selama tahun 2009, penelitian ini meminjam 

pisau analisis semiotika milik Roland Barthes. Sebab, Barthes pernah 

mengungkapkan dalam tulisannya yang berjudul Rhetoric of The 

Image yang dikutip dari Listyaningtyas, bahwa bilamana melihat iklan, 

lihatlah sebagai sistem campuran yang terdiri dari gambar fotografi 

(photographic image) dan teks linguistik (Listyaningtyas, 2007:45).  
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Seperti halnya kala itu Barthes menganalisis pesan iklan dari 

sebuah produk Pasta Panzani. Dalam penelitiannya, Barthes 

mengkategorikan pesan dalam iklan tersebut menjadi tiga bagian. 

Pertama, pesan linguistiknya (semua kata dan kalimat dalam iklan). 

Kedua, pesan ikonik yang terkodekan (konotasi yang muncul dalam 

foto iklan yang hanya dapat berfungsi bilamana dikaitkan dengan 

sistem tanda yang lebih luas dalam masyarakat). Ketiga, pesan ikonik 

tak terkodekan (denotasi dalam iklan) (Sobur, 2005:119).  

Model Barthes ini, mempunyai keunggulan dalam ranah mitos. 

Teori Barthes tentang mitos dimaksudkan untuk meneliti budaya media 

seperti iklan. Iklan mengambil bentuk sistem mitis karena iklan 

menggunakan sistem tanda tingkat pertama (gambar, musik, kata-kata, 

dan gerak-gerik) sebagai landasan untuk pembentukan sistem semiotik 

tingkat dua (Sunardi, 2002:129). Berikut adalah peta tanda dari 

seorang Roland Barthes. 

Gambar 1.3 Peta Tanda Roland Barthes 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: Paul Cobley dan Litza Jansz dalam Sobur, Semiotika Komunikasi, 2005:69) 
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Dari peta di atas 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, dalam 

konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memilik makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

melandasi keberadaannya (Sobur, 2005:69).  

Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan untuk mengkaji 

pesan yang ada di dalam iklan-iklan korporat Surat Kabar Suara 

Merdeka selama tahun 2009 dimulai dari makna denotasi, konotasi, 

dan berakhir pada tahap mitos. Makna denotasi adalah makna  

sesungguhnya yang ada di dalam iklan-iklan korporat Surat Kabar 

Suara Merdeka selama tahun 2009. Sementara makna konotasi adalah 

makna yang timbul dari emosional peneliti yang dikaitkan dengan 

korporat Surat Kabar Suara Merdeka. Kemudian mitos yang 

merupakan sebuah kesepakatan bersama atau sesuatu telah terjadi 

dalam diri Surat Kabar Suara Merdeka dan hal itu tidak memandang 

ruang dan waktu.  

Pada penelitian ini sudah barang tentu iklan-iklan korporat 

Surat Kabar Suara Merdeka terlebih dahulu dipisahkan. Maksud 

dipisahkan di sini adalah baik itu dari segi visual maupun teksnya akan 

dikaji satu persatu. Adapun instrument yang digunakan dalam 

penelitian iklan-iklan korporat Surat Kabar Suara Merdeka sebagai 

berikut. 
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Tabel 1.1 Instrument Penelitian Iklan-iklan Korporat 
 Surat Kabar Suara Merdeka selama Tahun 2009   

Unit yang Diteliti Unsur Sub Unsur 

 
 

Visual 

a) Ilustrasi 
 

b) Setting 
 

 
c) Warna 

Gambar/Foto 
 

 Situasi 
 Tata Letak Logo 

 
Jenis warna 

 
 
 
 

Copywriting 

 
 
 

Teks 
 

 Headline 
 Bodycopy 
 Baseline 
 Closing 
 Logo 
 Jenis font  
 Subheadline 

 

 

 

 

 

 

 


