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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Komunikasi saat ini menjadi hal yang penting dalam sebuah 

keluarga. Kesalah pahaman pemaknaan pada sebuah proses komunikasi 

terkadang memicu pertengkaran dan memicu terjadinya perceraian. 

Adriana Ginanjar, Koordinator Klinik Terpadu Fakultas Psikologi 

Universitas Indonesia yang menjelaskan, pada dasarnya pola pikir pria 

dan wanita berbeda, pria lebih cenderung mencari fakta dan tak banyak 

mengeluarkan emosi. Sementara wanita, lebih bersifat detail, kronologis, 

dan berorientasi pada emosi, tak heran jika kadang akan terasa sulit untuk 

bisa menjalin komunikasi antara pria dan wanita.
1
  

Sebagai bagian dari media massa, iklan merupakan cerminan 

realitas yang ada dalam masyarakat. Perbincangan posisi perempuan dan 

laki-laki dalam iklan bukan hal yang baru lagi, beberapa iklanpun 

mencoba untuk merespon realita ini. Latar belakang ini juga diambil 

Sariwangi pada tema Iklannya, seperti digambarkan pada iklan-iklan 

Sariwangi dalam kampnye “Mari bicara”. 

Sejak tahun 2008 Sariwangi telah meluncurkan kampanye iklan 

bertema “Mari Bicara”, dalam iklannya Sariwangi memasukkan pesan 

tentang gender pada tema iklannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
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utamanya adalah bagi kaum perempuan dalam rangka mewujudkan 

kesetaraan gender”
2
 Kampanye ini merupakan program sosial guna 

memberikan inspirasi, meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi 

perempuan dalam mengambil inisiatif untuk berkomunikasi lebih baik 

dengan pasangannya sehingga perempuan Indonesia dapat menjadi “agent 

of change” dalam memperbaiki kualitas hubungan dengan para 

pasangannya.
3
 

Kampanye ini dilatar belakangi asumsi bahwa perempuan 

merupakan sumber dari masalah. Hal ini diperkuat dengan hasil survey 

BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan gugatan cerai yang diajukan 

paling banyak dari pihak wanita mencapai 65%.
4
 Hal ini menunjukkan 

perempuan lebih mendominasi permasalahan, dominasi ini dikarenakan 

banyak perempuan masih belum bisa menempatkan komunikasi yang 

tepat berdasarkan peran antara  suami istri. Hal ini senada dengan 

Karuniawati yang menyatakan masih banyak sekali wanita yang tidak 

tahu bagaimana mengatasi permasalahan keluarga.
5
  

Dengan diluncurkannya kampanye “Mari bicara” Sariwangi ingin 

perempuan Indonesia dapat menjadi “agent of change” dalam 

memperbaiki kualitas hubungan dengan para pasangannya. Kampanye ini 
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didukung oleh menteri Negara Pemberdayaan perempuan Prof Dr Meutia 

Hatta yang mengatakan “Iklan kampanye ini menunjukkan perempuan 

adalah agen perubahan”
6
 diharapkan melalui iklan ini perempuan dapat 

menjalin komunikasi yang baik untuk menciptakan kehidupan yang selaras 

antara laki-laki dan perempuan.  

Dibandingkan dengan iklan teh celup competitor lainnya, iklan 

Sariwangi merupakan iklan teh celup pertama yang mengusung kampanye 

pesan sosial di dalamnya. Iklan Sariwangi diolah dengan menggunakan 

satu tema yaitu “ Mari Bicara”. Tema itu digunakan dalam keempat versi 

judul iklan yakni versi “ Undangan”, versi “Tempat Favorit”, versi “Atap 

Bocor”, dan versi “ Ulang Tahun”. Rangkaian iklan tersebut mengambil 

setting domestik dan penggunaan tokoh-tokoh yang sama, yaitu laki-laki 

sebagai suami dan tokoh perempuan sebagai istri. Setiap versi iklan teh 

Sariwangi “Mari bicara” domedia televisi memiliki alur cerita yang sama 

yaitu pasangan suami istri yang mengalami konflik-konflik kecil yang 

biasa terjadi di dalam keluarga. 

Dari tujuan kampanye “Mari bicara” yaitu sebagai “agent of 

change” Sariwangi ingin mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki 

dan perempuan dalam hubungan keluarga. Namun representasi iklan-iklan 

Sariwangi ini banyak menampilkan simbol-simbol sosial yang 

menunjukkan perempuan dalam ketimpangan gender, hal ini dapat dilihat 
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pada visualisasikan setiap iklannya, yang mengambil setting iklan di 

dalam rumah, rumah identik dengan area domestik bagi perempuan. 

 Selanjtunya representasi pada komunikasinya, perempuan 

digambarkan sebagai sosok yang selalu mengalah untuk mengawali 

komunikasi serta selalu melibatkan emosi disetiap cara berkomunikasinya, 

hal ini juga identik dengan perempuan yang dekat dengan emosi dibanding 

rasio. Hal ini sesuai dengan konsep gender yang mengatakan bahwa 

“perempuan itu dikenal lemah, lembut, cantik, emosional dan keibuan. 

Sementara laki-laki dianggap kuat, jantan, perkasa. ciri ini dari sifat itu 

sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.
7
 Gender 

merupakan konstruksi sosial, namun dalam iklan iklan Sariwangi gender 

dianggap kodrat yang berarti ketentuan biologis.  

Media telah menciptakan audiens massa dan memiliki pengaruh 

terhadap para audiens.
8
 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).
9
 Iklan sebagai 

bentuk media massa memiliki  kekuatan  ketika  pesan  iklannya  begitu  

mudah untuk diingat orang, ingatan konsumen akan suatu produk seiring 

dengan  visualisasi dari sebuah iklan. Semua iklan yang dibuat pengiklan 

memiliki tujuan tertentu di tengah khalayak.
10
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Iklan Sariwangi yang dipakai dalam penelitian ini adalah iklan-

iklan yang ditayangkan dalam media elektronik yaitu televisi, televisi 

sebagai bagian dari media massa mempunyai kemampuan yang lebih 

menarik dalam penyampaian informasi maupun hiburan. Keunggulan ini 

didukung oleh kode visual dengan unsur suara, rambar dan gerak,
11

 

sehingga mudah melekat dalam ingatan pemirsa televisi.  

Tindakan perempuan dalam melakukan peran dan komunikasi 

selalu dipengaruhi oleh keadaan diluar dirinya, dalam Interaksi Simbolik, 

tindakan dapat dilihat melaui konsep tentang “I” and “Me”, di mana diri 

seorang manusia sebagai subyek adalah “I”, “I” merupakan aspek diri 

yang bersifat non-reflektif yang merupakan respon terhadap suatu perilaku 

spontan tanpa adanya pertimbangan. Sedangkan Me adalah diri seorang 

manusia sebagai obyek, “Me” merupakan tindakan berdasarkan 

pertimbangan terhadap norma-norma, Generalized Other, serta harapan-

harapan orang lain.
12

 

 Bagi peneliti iklan tidak hanya penyampaikan pesan penjualnya, 

iklan penuh dengan pesan simbolik, baik secara aspek visual ataupun 

aspek verbal, simbol-simbol ini perlu dikaji secara mendalam agar dapat 

menelaah makna dibalik kata-kata dan gambar. Maka dari itu, diperlukan 

kajian tentang pesan untuk menggalinya, dan semiotika merupakan 

analisis yang tepat sebagai alternatif untuk mengungkapkan pesan yang 

direpresentasikan iklan-iklan Sariwangi tema “ Mari bicara”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana simbol-simbol sosial dan pemaknaan peran istri di area 

domestik dilihat melalui konsep Interaksi Simbolik konsep “I and 

Me” yang direpresentasikan pada iklan-iklan Sariwangi “Mari Bicara” 

(versi “Undangan”, versi “Tempat Favorit”, versi “Ulang tahun” dan 

versi “Atap bocor” ) ? 

2. Bagaimana simbol-simbol sosial dan pemaknaan komunikasi istri 

terhadap suami dilihat melalui konsep Interaksi Simbolik konsep “I 

and Me” yang direpresentasikan pada iklan-iklan Sariwangi “Mari 

Bicara” (versi “Undangan”, versi “Tempat Favorit”, versi “Ulang 

tahun” dan versi “Atap bocor” ) ? 

C.  Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui simbol sosial dan makna peran istri di area domestik  

yang direpresentasikan dalam iklan-iklan Sariwangi versi “Mari 

Bicara” (versi “Undangan”, versi “Tempat Favorit”, versi “Ulang 

tahun” dan versi “Atap bocor”) 

b. Mengetahui simbol sosial dan makna komunikasi perempuan terhadap 

suami yang direpresentasikan dalam iklan-iklan Sariwangi versi “Mari 

Bicara” (versi “Undangan”, versi “Tempat Favorit”, versi “Ulang 

tahun” dan versi “Atap bocor”). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sariwangi 

Hasil penelitian ini dapat Sebagai acuan untuk melakukan 

kampanye iklan-iklan mengenai perempuan selanjutnya. 

2. Bagi Program Studi 

Memberikan sumbangan pemikiran atau referensi penelitian 

tentang kajian pesan lewat semiotika. 

3. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan bahwa iklan ternyata mempunyai 

pesan yang terkandung di balik simbol 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. Deddy Mulyana menuturkan bahwa istilah 

“komunikasi” atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 

kata Latin communicatio dan berasal dari kata communis yang 

berarti “sama”, sama di sini diartikan sebagai sama makna. 
13
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Secara umum komunikasi didefinisikan sebagai proses 

pengiriman pesan secara disengaja atau kebetulan antara orang 

pertama dengan orang lain.
14

 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.
15

 

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu 

kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup 

bermasyarakat
16

. 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.  

Ketiga, upaya untuk melakukan transformasi warisan 

sosialisasi. Suatu masyarakat yang ingin mempertahankan                         
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keberadaannya, maka anggota masyarakatnya pun dituntut untuk 

melakukan pertukaran nilai, perilaku, dan peranan.
17

 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.
18

  

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.
19

 

Sedangkan menurut Cangara, suatu proses kegiatan yang 

berlangsung secara dinamis.
20

  

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. 

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 
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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.
21

 Berikut adalah gambar 

dari komunikasi sebagai proses. 

 

Gambar 1.1 Model Proses Komunikasi Shannon dan Weaver 

dalam Fiske 

                        

                          

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 
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panah menunjukan relasi di antara unsur-unsur 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.  

Pada penelitian ini memfokuskan pada model komunikasi 

sebagai pembangkitan makna (the generation of meaning). Sebab 

penelitian ini menitik beratkan kepada makna yang dibuat oleh 

pembacanya, sebagaimana juga yang diutarakan oleh Gamble dan 

Gamble, seluruh interkasi dalam komunikasi mempunyai 

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

gangguan, hubungan, timbal balik, efek.
22

 Dalam pembahasan ini, 

akan lebih difokuskan pada pesan sebagai elemen komunikasi, 

sebab penelitian ini menitikberatkan kepada makna yang dibuat oleh 

pembacanya. 

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 
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mempunyai berbagai elemen di dalamnya. Di antaranya, orang, 

pesan, saluran, gangguan, hubungan, timbal balik, efek.
23

 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.
24

 Senada dengan apa yang diungkapkan 

oleh Cangara, pesan merupakan sesuatu yang disampaikan pengirim 

kepada penerima.
25

 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.
26

 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) sosiokultural.
27

 Dalam pembahasan ini, akan 

memfokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana pesan dibuat dan 

pesan dimaknai lewat tradisi semiotika. 

                                                 
23

  Gamble, Op.Cit., hal 10 
24

 Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss, 2009, Teori Komunikasi: Theories of Human 

Communication, Edisi Sembilan, (Jakarta, Salemba Humanika). hal 80 
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  Cangara, Op.Cit., hal 23 
26
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27
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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. 
28

 

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) untuk “penerima” karena hal tersebut secara tidak langsung 

menunjukan derajat aktivitas yang lebih besar dan juga pembacaan 

                                                 
28

  Fiske, Op.Cit., hal 10 
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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.
29

  

c. Gender 

Gender juga digunakan dalam pembedaan sosial antara 

maskulin dan feminim, kompleksitas ini dipertahankan dengan 

mengembangkan teori-teori yang mendukung, tetapi berbeda dengan 

jenis kelamin, alam teori tersebut memiliki gagasan bahwa gender 

merupakan sebuah variabel yang berkesinambungan. Seseorang bisa 

menjadi kurang atau lebih „feminim‟ dan kurang atau lebih 

„maskulin‟ contohnya, seorang laki-laki dapat menampilkan 

karakteristik-karakteristik „feminim‟, sama halnya perempuan juga  

bisa menampilkan sifat-sifat maskulin.
30

 

Fakih mengemukakan, perbedaan gender merupakan sifat 

yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara 

sosial maupun kultural, misalnya perempuan lemah lembut dan 

emosional, sementara laki-laki dianggap kuat dan rasional. Ciri sifat-

sifat itu sendiri sesungguhnya merupakan sifat-sifat yang bisa saling 

dipertukarkan, ada perempuan yang kuat dan rasional serta 

sebaliknya ada laki-laki yang lemah lembut dan bisa juga emosional. 
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 Fiske, Op.Cit., hal 61 
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 David, Graddol dan Joan Swann, Gender Voices:Telaah Kritis Relasi Bahasa-Gender. 

(pasuruan :pedati, 2003), hal 11 
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Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu 

dan dari tempat ke tempat yang lain, termasuk juga dari semua hal 

yang dapat saling diperukarkan antara sifat perempuan dari satu 

tempat ke tempat lainnya itulah yang dikenal sebagai perbedaan 

gender. 

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan 

terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan 

gender dikarenakan oleh banyak hal, yang dibentuk, disosialisasikan, 

diperkuat, bahkan dikontruksi secara sosial atau kultural, melalui 

ajaran keagamaan maupun negara. Perbedaan gender sesungguhnya 

tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai 

ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender telah 

melahirkan berbagai ketidakadilan, bagi kaum laki-laki dan teutama 

kaum perempuan. Contohnya, perempuan dianggap sebagi “The 

second sex” yang sering disebut sebagi warga kelas dua yang 

keberadaanya tidak begitu diperhitungkan. Perempuan biasanya ada 

disektor domestik (di rumah) dan laki-laki ada disektor 

„publik‟(umum).
31

 

Berkaitan dengan peran gender terutama perempuan dalam 

masyarakat terdapat dalam teori yang menjelaskan sejarah 

keberadaan konsep perbedaan gender  antara laki-laki dan 

perempuan, yang dikemukakan oleh Arief Budiman yakni: pertama, 

                                                 
31
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teori nature, kedua teori nurture, dan ketiga teori Fungsionalisme 

Struktural.
32

 

1.  Teori Nature atau Kodrat Alam 

Teori ini beranggapan bahwa perbedaan psikologis 

disebabkan oleh faktor-faktor biologis yang menyertai kedua 

individu tesebut. Perbedaan perempuan dan laki-laki adalah 

kodrat, sehingga harus diterima. Oleh karenanya pembagian kerja 

secara seksual adalah hal yang wajar, bersumber pada perbedaan 

struktur genetis dari laki-laki dan perempuan, pembagian kerja 

tersebut bisa terus ada dan berlangsung sampai sekarang . 

2. Teori Nurture atau Kebudayaan 

Perbedaan perempuan dan laki-laki pada dasarnya 

merupakan hasil dari konsepsi budaya yang tercipta melalui 

sosialisasi dan internalisasi dengan lingkungannya. Perbedaan ini 

dikonstruksi melalui sistem pranata sosial yang melingkupinya. 

Menurut Fakih, proses sosialisasi dan internalisasi konsep 

perbedaan gender tersebut berakumulasi dalam ruang dan waktu 

yang sangat lama, diwariskan pada generasi selanjutnya dan juga 

diperkuat oleh negara dan agama sehingga perbedaan gender 

tersebut sesungguhnya „dilekatkan‟ secara kultural dianggap 

sebagai sesuatu yang „dikodratkan‟ oleh Tuhan atau alamiah.
33

 

 

                                                 
32
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33
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3. Teori Fungsionalisme Struktural 

Teori ini sering disebut aliran „fungsionalisme‟ yang secara 

tidak langsung berpijak pada pemikiran mahzab dalam ilmu sosial 

yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parson. 

Mahzab dalam ilmu sosial ini berkeyakinan bahwa masyarakat 

adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling 

berhubungan (agama, pendidikan, struktur politik sampai 

keluarga), dan masing-masing bagian secara terus menerus mencari 

keseimbangan (equilibrium) dan harmoni. Saling keterhubungan 

ini dapat terlaksana karena adanya konsensus. Pola yang non 

normatif akan dianggap melahirkan gejolak. Oleh karenanya 

diperlukan upaya penyesuaian diri dari masing-masing bagian 

untuk mencapai keseimbangan.  

Pemikiran mengenai gender merupakan suatu wacana pada 

analisis sosial mengenai peran perempuan dan laki-laki di 

masyarakat. Analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, 

asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru, antara kaum laki-laki 

dan perempuan, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang 

luas (sosial, budaya, ekonomi, politik dan  lain sebagainya) yang 

tidak dilihat dari teori atau analisis sosial lainnya.
34

  

 

 

                                                 
34
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d. Peran perempuan 

Pengertian peran menurut kamus bahasa Indonesia adalah 

yang memainkan role, tugas kewajiban dan peran.
35

 Sedang peran 

sering diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dan 

dituntut oleh masyarakat terhadap individu atau pun organisasi yang 

memegang kedudukan tertentu dalam masyarakat. 

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu 

seseorang yang telah melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Suatu 

peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut ini 
36

: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikataka sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial. 

Peran yang melembaga merupakan seperangkat harapan 

perilaku yang membatasi kebebasan seseorang memilih, jadi perilaku 

peran yang dilembagakan diarahkan oleh harapan peran, bukan oleh 

preferensi pribadi. 

Identitas peran terdiri dari gambaran yang bersifat ideal yang 

dimiliki oleh individu sebagai orang yang menduduki berbagai posisi 

                                                 
35

 Martinus, Surawan., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 

2001), hal 54 
36

  Soekanto, Soerjono., Sosilogi Suatu Pengantar (Jakarta: RaJawali Press, 2004),  hal 217 
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sosial. Seseorang individu memiliki sejumlah identitas peran yang 

berhubungan dengan berbagai posisi sosial yang mereka miliki dan 

berbeda-beda menurut tingkatan dalam perbandingannnya satu sam 

lain. Identitas peran ini diungkapkan secara terbuka dalam 

melaksanakan peran dan membantu menentukan pentingnya suatu 

identitas tertentu dalam konsep diri seseorang secara keseluruhan. 

Peran-peran yang melekat pada perempuan diperoleh dari 

asumsi  masyarakat bahwa, perempuan yang mewakili sifat “alam” 

(nature) sehingga harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya 

(culture). Ideologi ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan 

lembaga sosial, yang kemudian menjadi fakta sosial tentang status-

status dan peran-peran yang dimainkan oleh perempuan.
37

  

Perempuan di tempatkan dalam area domestik dan sebaliknya 

laki-laki di tempatkan di area publik, peran ini dibedakan berdasarkan 

anggapan bahwa perempuan sebagai mahluk lemah, lembut, 

emosional, tidak rasional, tidak mandiri dan beban baik pihak-pihak 

lain (dalam hal ini laki-laki). Sebaliknya laki-laki dianggap sebagai 

makhluk kuat, rasional dan mandiri. Maka sebab itu banyak orang 

percaya bahwa perempuan sudah sewajarnya hidup di lingkungan 

rumah tangga. Hal senada dikatakan Fakih bahwa “Kaum perempuan 

                                                 
37
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dikenal lebih lembut, emosional, sensitif dan keibuan, sementara laki-

laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa”.
38

  

Selain itu sifat keibuan wanita juga menyebabkan adanya 

pembagian  tugas perempuan yang lain dari pada  laki-laki, dibanyak 

masyarakat wanita tinggal di rumah selama  hamil dan kemudian  

mengurus bayi, sehingga hal inilah yang mungkin menyebabkan 

mereka (istri) mengerjakan sebagian tugas-tugas pekerjaan rumah.
39

 

Area domestik sering dihubungkan dengan perempuan, hal ini 

juga yang dilakukan Sariwangi dalam merepresentasikan perempuan 

dalam iklannya, perempuan diposisikan sebagai objek dengan peran-

peran di area domestik. Ruang domestik sebagai wilayah perempuan, 

di ruang ini perempuan mempunyai tugas sebagai istri, sebagai ibu, 

sebagai pengurus rumah tangga. Ungkapan klisenya bahwa 

perempuan adalah “Ratu rumah tangga” maka dari itu, perempuan 

sebagai istri dan ibu, merupakan pusat keluarga dan pusat rumah 

tangga.
40

  

Tugas ini dipercaya banyak masyarakat sebagai tugas yang 

diberikan “alam” kepada mereka, yaitu melahirkan dan menjaga 

keluarga di dalam rumah tangga, memasak, mencuci, memberi 

perhatian untuk keluarga dan patuh pada suami. Istri menjalankan 

tugas sebagai perempuan yang bertanggung jawab atas kondisi di 

                                                 
38

  Fakih, Op.Cit., hal 21 
39

 Munandar, Sc. Utami, Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia suatu Tinjauan 

Psikologis, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), hal 2 
40
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dalam rumah dan melakukan aktivitasnya di dalamnya, istri 

mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tugas 

menjaga dan mengelola istana keluarga yaitu sebuah rumah.  

e. Iklan  

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.
41

 Menurut Rendra Widyatama, kata Iklan sendiri 

sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu I’lan. Kemudian 

diadposi dalam bahasa Indonesia menjadi Iklan.
42

 mengungkapkan 

pendapatnya tentang pengertian iklan.  

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.
43

 Dengan kata lain, iklan berarti alat 

komunikasi oleh produsen untuk mempromosikan barang, produk atau 

jasa kepada konsumen melalui media. 

Terkait fungsi iklan sendiri, Widyatama mengungkapkan 

secara umum fungsi iklan, di antaranya.
44

  

                                                 
41

  Widyatama, Rendra., Pengantar Periklanan (Jakarta: Buana Pustaka Indonesia, 2005), hal 13 
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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 dalam Widyatama mengatakan, 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 sebuah tujuan yang 

diinginkan dan tidak bisa untuk dipertanyakan.
45

  

Selain itu dalam penempatannya, iklan menggunakan beberapa 

media. Dalam pembahasan ini, menitik beratkan pada media 
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elektronik yaitu Televisi. Menurut widiyatama Televisi merupakan 

salah satu media yang termasuk dalam abouve the line, sesuai dengan 

karakaternya iklan televisi mengandung unsur suara, gambar dan 

gerak. Oleh sebab itu, pesan yang disampaikan melalui media ini 

sangat menarik perhatian dan impresif.
46

 

Menurut Piliang iklan adalah sebuah ajang permainan tanda, 

yang selalu bermain pada unsur tanda tersebut, yang satu sama 

lainnya saling mendukung.
47

 Oleh karenanya dalam penelitian 

mengenai iklan  analisis mengenai konteks yang ditawarkan sangat 

penting. Konteks yang terdapat dalam sebuah iklan dapat dilihat 

berbagai persoalan pengetahuan, gender, ideologi, fetisisme, 

kekerasan simbol, lingkungan, konsumerisme, serta berbagai 

persoalan sosial lainnya yang direpresentasikan dari sebuah iklan. 

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 

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

digunakannya
48

.  

Simbol merupakan salah satu dari kategori tanda
49

. Menurut 

Mulyana, simbol atau lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk 

menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok 

orang.
50

 Senada dengan Sobur juga berpendapat, simbol adalah bentuk 

yang menandai sesuatu yang lain di luar perwujudan bentuk simbolik 

itu sendiri.
51

 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.  

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

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

menemukan alasan keberadaannya.
52

  

Tanda merupakan segala sesuatu baik itu warna, isyarat, 

kedipan mata, objek, rumus matematika, dan lain sebagainya yang 

merepresentasikan sesuatu yang lain selain tanda itu.
53

 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.
54

 Dengan kata lain, tanda merupakan sesuatu yang 

merepresentasikan hal lain dari tanda tersebut. 

Berbicara tentang tanda, maka iklan pun tak jauh dari tandatanda 

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.55  Senada 

dengan apa yang pernah dikatakan oleh Danesi, iklan merupakan sebuah 

sistem yang menciptakan tanda.56  

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 
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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.57 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. 58  

Simbol merupakan salah satu dari kategori tanda. Menurut 

Mulyana, simbol atau lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk 

menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang.59 

Senada dengan Danesi, bahwa simbol merupakan sesuatu yang mewakili 

sumber acuannya dalam cara yang konvensional.60 Sobur juga 

berpendapat, simbol adalah bentuk yang menandai sesuatu yang lain di 

luar perwujudan bentuk simbolik itu sendiri.61 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. 
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Terkait dengan iklan, simbolisme dalam iklan menurut Noviani 

dalam Widyatama 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 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.62  

g. Semiotika 

Semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti 

tanda atau seme, yang berarti penafsir tanda.
63

 Sobur juga 

berpendapat bahwa semiotika adalah suatu ilmu atau metode 

analisisnya untuk mengkaji tanda. Semiotika pada dasarnya hendak 
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mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal 

(things). 

Menurut Sobur, istilah semiotika ini dipopulerkan oleh 

Charles Sanders Pierce yang berasal dari Amerika. Kendati 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 lambing, yang membedakan adalah menunjukan pemikir 

pemakainya.
64

  

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.
65

 Fikse 

mengutarakan pendapatnya tentang tiga area penting dalam studi 

semiotika, menjelaskan tentang  berbagai macam  tanda yang 

berbeda yang tentunya berbeda pula dalam memaknainya serta 

bagaimana tanda-tanda itu bekerja sesuai dengan manusia yang 

menggunakannya.  

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, 
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baik verbal maupun yang berupa ikon.
66

  Sobur berpendapat bahwa 

pada dasarnya lambang yang digunakan dalam iklan terdiri atas dua 

jenis, yaitu verbal dan nonverbal.  

Lambang verbal adalah bahasa yang dikenal, sedangkan 

lambang nonverbal adalah bentuk dan warna yang disajikan dalam 

iklan, yang tidak secara khusus meniru rupa atas bentuk realitas. 

Ikon 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.
67

 

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. 
68
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h. Interaksi Simbolik  

 Interaksi Simbolik merupakan saah satu pendekatan sosiologi 

yang diperkenalkan pertama kali oleh Herbert Mead melalui karyanya 

Mind, Self and Society (pikiran diri dan masyarakat) pada tahun 1934, 

dua tahun setelah meninggal. Interaksi simbolik termasuk pendekatan 

yang khusus untuk mempelajari tingkah laku manusia. Perspektif ini 

mendasarkan diri pada pendekatan phenomenoligik, karena filsafat 

dan pendekatan metodologinya bisa dikatakan sama. 

Pada awal perkembangannya interaksi simbolik lebih 

menekankan studinya tentang perilaku manusia pada hubungan 

interpersonal, bukan pada keseluruhan masyarakat atau kelompok. 

Pada perkembangannya interaksi simbolik juga mengembangkan studi 

pada aspek sosiologinya dan melakukan pendekatan makrososiologik 

dengan menempatkan masyarakat sebagai sebuah fenomena sosial.
69

 

 Ide dasarnya dalam interaksi simbolik adalah sebuah simbol, 

karena simbol ini adalah suatu konsep mulia yang membedakan 

manusia dari binatang. Simbol ini muncul akibat dari kebutuhan setiap 

individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam proses 

berinteraksi tersebut pasti ada suatu tindakan atau perbuatan yang 

diawali dengan pemikiran. Dalam tinjauannya di buku Mind, Self and 

Society, Mead berpendapat bahwa bukan pikiran yang pertama kali 
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muncul, melainkan masyarakatlah yang terlebih dulu muncul dan baru 

diikuti pemikiran yang muncul pada dalam diri masyarakat tersebut.
70

 

Analisa George Herbert Mead ini mencerminkan fakta bahwa 

masyarakat atau yang lebih umum disebut kehidupan sosial 

menempati prioritas dalam analisanya, dan Mead selalu memberi 

prioritas pada dunia sosial dalam memahami pengalaman sosial, 

karena keseluruhan kehidupan sosial mendahului pikiran individu 

secara logis maupun temporer. Individu yang berpikir dan sadar diri 

tidak mungkin ada sebelum kelompok sosial, kelompok sosial hadir 

lebih dulu dan mengarah pada perkembangan kondisi mental sadar 

diri.  

Inti dari teori George Herbert Mead yang penting adalah 

konsepnya tentang “I” and “Me”, yaitu di mana diri seorang manusia 

sebagai subyek adalah “I” dan diri seorang manusia sebagai obyek 

adalah “Me”. “I” adalah aspek diri yang bersifat non reflektif yang 

merupakan respon terhadap suatu perilaku spontan tanpa adanya 

pertimbangan. Dan ketika di dalam aksi dan reaksi terdapat suatu 

pertimbangan ataupun pemikiran, maka pada saat itu “I” berubah 

menjadi “Me”. 

Mead mengemukakan bahwa seseorang yang menjadi “Me”, 

maka dia bertindak berdasarkan pertimbangan terhadap norma-norma, 

generalized other, serta harapan-harapan orang lain. Sedangkan “I” 
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adalah ketika terdapat ruang spontanitas, sehingga muncul tingkah 

laku spontan dan kreativitas diluar harapan dan norma yang ada. 

2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang membahas tentang kajian semiotika iklan pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya, Rajiyem dan Widodo 

Agus Setianto dalam Konstruksi Budaya dalam Iklan: Analisis Semiotik 

terhadap Konstruksi Budaya dalam Iklan Viva Mangir Beauty Lotion.
71

 

Penelitian tersebut membahas tentang konstruksi budaya Jawa dalam 

iklan. Alasan Rajiyem dan Setianto mengangkat iklan tersebut, karena 

iklan kosmetik paling dominan mengambil objek perempuan.  

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, adiluhur, dan sangat dihormati. Namun 

hal ini semakin merujuk tentang stereotipe perempuan Jawa yang 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. 
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3. Kerangka konseptual  

a. Perempuan  

Perempuan mempunyai Sifat-sifat feminim yang dilekatkan 

pada dirinya, seperti lebih mempertimbangkan emosi ketimbang 

pikiran, berperilaku halus, lemah, lembut dari pada kasar, serta peran 

sosialnya yang mesti berkiprah di wilayah rumah tangga (domestik) 

bukan wilayah publik, yang sudah sejak lama dibentuk masyarakat. 

Peran tersebut membentuk pola pikir dan komunikasi yang 

terjadi antara pria dan wanita menjadi berbeda. Pria lebih cenderung 

mencari fakta dan tak banyak mengeluarkan emosi, sementara 

wanita, lebih bersifat detail, kronologis, dan berorientasi pada emosi. 

b. Iklan  

Iklan adalah sebuah ajang permainan tanda, yang selalu 

bermain pada unsur tanda tersebut, yang satu sama lainnya saling 

mendukung. Oleh karenanya dalam penelitian mengenai iklan, 

analisis mengenai konteks yang ditawarkan sangat penting. 

Konteks yang terdapat dalam sebuah iklan dapat dilihat berbagai 

persoalan pengetahuan, gender, ideologi, fetisisme, kekerasan 

simbol, lingkungan, konsumerisme, serta berbagai persoalan sosial 

lainnya yang direpresentasikan dari sebuah iklan 

Iklan Sariwangi terdiri dari kode visual gambar-gambar 

yang digunakan dalam iklan berhubungan dengan objek yang 
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diiklankan serta kode verbal yaitu kata-kata yang didengarkan 

melalui efek suara.  

c. Semiotika 

Menurut Barthes, pada tingkat denotasi, bahasa 

menghadirkan konvensi atau kode-kode sosial yang bersifat 

eksplisit. Makna sebagaimana adanya terlihat dalam tanda secara 

inderawi. Sebaliknya, pada tingkat konotasi, bahasa menghadirkan 

kode-kode yang makna tandanya bersifat implisit, yaitu sistem 

kode-kode yang makna tandanya bermuatan makna tersembunyi. 

Makna tersembunyi ini dalam pemikiran Barthes merupakan 

kawasan dari ideologi atau mitologi. 
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4. Kerangka pemikiran 

 

 

Visualisasi Iklan Iklan Teh Sariwangi “Mari 

bicara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 kerangka pemikiran  

 

 

Simbol visual dan 

Simbol verbal 

Kategori analisisis 

a. Peran istri  dalam ara domestik 

b. Komunikasi istri terhadap suami 

Analisis denotasi, konotasi dan mitos 

Makna 
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5. Metodologi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. 

Adapun alasannya karena penelitian kualitatif lebih mampu 

mendekatkan peneliti dengan ojek yang dikaji. Deskriptif kualitatif 

yaitu suatu metode yang menafsirkan dan menuturkan data yang ada, 

pandangan sikap yang tampak dan menafsirkan data yang ada. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori karena teori yang 

digunakan tidak dapat ditentukan sebelumnya. 

b. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan dalam 

upaya mendapatkan data atau informasi untuk memperoleh 

Jawaban atas permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Berdasarkan permasalahan penelitian maka 

metode yang digunakan adalah analisis semiotika. Penulis akan 

menitikberatkan pada pendekatan semiotika struktural dengan 

pendekatan model analisis tekstual Barthes.  

Penelitian ini ditekankan pada pendeskripsian makna yang 

terkandung dalam tanda-tanda yang digunakan dalam iklan dengan 

analisis level pertandaan Barthes menyangkut denotasi, konotasi 

dan mitos. Namun dalam tahap analisisnya metode semiotika 

bukan merupakan analisis yang kaku dan bertentangan tetapi dapat 

saling melengkapi dengan pendekatan semiotik lainnya. Sehingga 
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penggunaan analisis semiotika yang lainnya akan memperkaya 

pembacaan tanda pada teks iklan yang diteliti dan makna yang 

terungkap darinya. 

c. Objek peneitian 

Objek penelitian ini adalah iklan-iklan Teh Sariwangi 

“Mari Bicara”, iklan ni terdiri dari versi “Undangan”, “Tempat 

Favorit”, “Atap Bocor” dan “Ulang Tahun”. Untuk mengetahui 

representasi komunikasi istri terhadap suami, maka fokus utama 

penelitian yakni: 

a. Visual  

Gambar-gambar yang tertuang dalam scene yang terdiri 

dari rangkaian gambar. Gambar inilah yang menyajikan isi atau 

muatan yang ingin disampaikan, berupa perpaduan elemen 

desain yang berbeda dan bergerak, gerakan akan menghasilkan 

makna.  

b. Verbal  

Diantara bentuk simbol, bahasa merupakan simbol yang 

paling rumit, halus dan berkembang. Oleh karena itu, audiens 

bisa menagkap apa yang disampaikan oleh bahasa selama kita 

mengerti bahasa yang digunakan, bahasa ini dapat dilihat 

dengan suara yang muncul dari  tayangan iklan. 
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d. Sumber data 

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari unit 

observasi. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Penelitian 

mengumpulkan tayangan iklan televisi Teh Sariwangi yang 

awal peluncurannya telah dilakukan pada tahun 2008 dengan 

merekam beberapa versi terpilih sebanyak empat versi iklannya 

dengan tema-tema yang berbeda. 

2) Data sekunder, yaitu data dari studi kepustakaan dengan 

menggumpulkan dokumen literatur yang berkaitan dengan 

dengan subtansi penelitian dalam menJawab permasalahan 

penelitian. Sebagai bahan perbandingan dan rujukan penelitian 

ini juga ditujang dari data publikasi beberapa hasil penelitian 

terdahulu maupun buku-buku yang relevan. 

e. 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.
72

 Oleh sebab itu, untuk meningkatan 

kredibilitas dalam penelitian ini, maka peneliti memilih prosedur 

triangulasi data sebagai validitas data. Prosedur ini dipilih karena 

disesuaikan dengan fokus penelitian kualitatif yang dilakukan, 
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yang berdasarkan analisis semiotika iklan-iklan Sariwangi di mana 

peneliti merupakan instrument riset utama. 

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat 

dalam kegiatan penelitian harus diusahkan kemantapan dan 

kebenarannya. Guna menjamin validitas data yang dikumpulkan 

maka peneliti menggunakan trianggulasi sumber. Triangulasi data 

adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif.
73

 Jenis trianggulasi ini 

mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, ia 

menggunakan berbagai sumber data yang tersedia. 

Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih teruji 

kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. 

Dalam penelitian ini setelah peneliti mengambil scene yang 

dianggap menunjukkan tanda-tanda yang mengandung makna 

representasi peran dan komunikasi  istri terhadap suami kemudian 

dicek ulang dalam buku-buku dan referensi lainnya, jika memang 

benar kebenarannya, peneliti menggunakan gambar yang telah 

terpilih sebagai data. 

f. Tahap Analisis Data 

Analisis data adalah penyusunan data yang telah 

dikumpulkan untuk diklasifikasikan ke dalam pola, satuan dasar 
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dan kategori-kategori tertentu agar dapat ditafsirkan dengan 

memadukan konsep dan teori yang sesuai. Penafsiran yakni 

memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, 

menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi 

uraian
74

. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga 

tahap, yaitu: 

1) Identifikasi dan reduksi data.  

Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi pada 

seluruh data yang yang telah dikumpulkan dan menanggalkan 

data yang tidak berkaitan dengan kepentingan penelitian. 

Dalam penelitian ini kategori yang dibuat berdasarkan unit-unit 

penanda yang telah ditentukan.  selanjutnya kategori analisis 

semiotika dilakukan dari gambar-gambar yang menunjukkan 

representasi peran dan komunikasi istri dalam keluarga. 

(2)  Klasifikasi dan Kategorisasi.  

Pada tahap ini melakukan pemilihan dan 

pengelompokan tanda kedalam kode sintagma dan 

paradigmanya. Kemudian merumuskannya berdasarkan sistem 

signifikansi tanda yang terdiri dari dua level penandaan. 

Mengklasifikasikan tanda ke dalam sub-sub tema (sintagma). 

Tahap ini digunakan sintagma tataran pertama.  
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Kategori tanda pada level permukaan atau tanda 

denotative (aktual) dan merumuskannya ke dalam kode . 

Selanjutnya merumuskan kode dari tanda konotatif sebagai 

tahap sintagma tataran pertandaan kedua sebagai perumuskan 

tanda konotatif dan mitos yang terkandung dalam tayangan 

iklan untuk mengetahui ideologi dominan yang ada.  

(3) Interpretasi dan penyajian data. 

Tahap ini adalah pemaknaan data yang telah di 

klasifikasifikan disusun secara logis dan sistematis sehingga 

peneliti dapat melihat dan menelaah komponen-komponen 

penting hasil klasifikasi data untuk dijelaskan dengan 

argumentasi perspektif teori semiotik yang digunakan.  

Analisis dilakukan malalui rangkaian beberapa gambar 

dalam iklan yang menunjukkan representasi peran dan 

komunikasi perempuan, yang dianalisis berdasarkan visual dan 

verbal melaui tahap denotatif dan konotatif. Kemudian dari 

kedua kode tersebut , kode visual dan verbal analisis memasuki 

tahap analisis mitos. Analisis mitos dalam penelitian ini 

dilakukan pada setiap kategori. Hal ini dilakukan karena dalam 

satu kategori dimungkinkan memuat satu macam isu yang 

sama. 

 


