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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia iklan yang semakin maju memberikan banyak manfaat positif bagi 

masyarakat umum. Mereka disuguhkan dengan berbagai macam produk barang 

maupun jasa melalui iklan. Dengan begitu, secara tidak langsung mereka  dapat 

mengetahui karakteristik produk maupun jasa tersebut sebelum menentukan 

pilihannya. Iklan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif, iklan 

juga diakui sebagai alat yang paling efektif untuk memasarkan produk (Jefkins, 

1997:2).         

 Sebuah iklan akan berhasil jika pesan yang terdapat di dalamnya mudah 

diingat oleh para calon pembeli potensial. Para pemasang iklan berusaha mengikat 

masyarakat dengan janji-janji yang disertakan bujukan partisipasi dari masyarakat 

dalam penciptaan makna iklan itu. Sebuah iklan tidak hanya berfokus pada 

penjualan produk barang maupun jasa. Iklan juga dapat berfungsi sebagai alat 

untuk berkomunikasi di ranah publik, tidak terkecuali di ranah politik yang 

dikemas dalam iklan politik. Iklan politik tidak termasuk dalam kategori iklan 

komersial maupun iklan layanan masyarakat.      

 Hal itu dikarenakan iklan politik tidak bertujuan untuk menjual produk 

barang maupun jasa, melainkan hanya semata-mata bertujuan untuk meminta 

dukungan suara dari masyarakat. Akhir-akhir ini, pesta demokrasi yang 

diselenggarakan di berbagai daerah seperti Pilkada Jawa Tengah, Bali, dan daerah 

lainya membuat iklan politik semakin bermunculan dengan berbagai tema dan 
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maksud dari masing-masing partai politik yang membuat semakin semarak.  

 Dari berbagai macam tema yang sering diangkat, tema daerah menjadi 

salah satu alternatif pilihan yang cukup baik untuk mengangkat nilai-nilai budaya 

lokal. Fenomena seperti itu seharusnya membuat para pelaku iklan semakin pintar 

memilih cara untuk tidak meninggalkan budaya daerah dalam rangka menarik 

perhatian audiensnya. Begitu juga yang terjadi dalam iklan-iklan politik beberapa 

tahun belakangan ini, mengusung budaya daerah sebagai alternatif pilihan untuk 

mencirikan salah satu calon yang berkampanye.     

 Pilkada secara langsung pertama kali diselenggarakan pada 1 Juni 2005 

dengan dasar hukum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak 

pilkada dilakukan secara langsung mulai dari Gubernur, Walikota, bahkan Bupati 

dipilih langsung oleh masyarakat dengan begitu, masyarakat bisa memilih 

pemimpinya sesuai hati nuraninya. Sehingga, membuat para calon mengenalkan 

diri kepada masyarakat salah satunya dengan menggunakan saluran media massa. 

 Media massa merupakan bentuk komunikasi massa yang mampu 

menyediakan kebutuhan akan informasi yang cepat mengenai apa yang terjadi. 

Media sebagai bagian dari komunikasi massa memegang peran penting di 

masyarakat. Peran inilah yang membuat industri media massa berkembang sangat 

pesat dan membuat media massa tidak hanya sebagai sebuah institusi yang idealis, 

misalnya sebagai alat sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Nurudin, efek dari 

media dapat berwujud tiga hal, diantaranya : Efek Kognitif, Efek Afektif , dan 

Efek Behavioral (Nurudin, 2009:228). 
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Salah satu media massa elektronik yang secara efektif dapat digunakan 

sebagai saluran iklan politik adalah televisi. Televisi mempunyai karakteristik 

sifat audio visualnya yang tidak dimiliki oleh media massa lain dan 

penayangannya mempunyai jangkauan yang relatif luas. Dengan begitu, pesan – 

pesan yang disampaikan dapat bermanfaat sebagai pembentukan sikap, perilaku, 

dan  pola pikir. Tidak ada yang menyangkal bahwa iklan televisi adalah salah satu 

pilihan untuk membujuk dan mempengaruhi pemirsanya dengan kekuatan audio 

visualnya yang terasa amat ampuh dalam menyajikan pesan (Bungin, 2001:71).

 Selain itu, iklan televisi juga mampu mempromosikan produk yang kurang 

terkenal pada awalnya dan bisa menjadi terkenal. Peran media massa sangat 

penting dan cepat dalam mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. 

Perubahan sosial yang terjadi pada  masyarakat juga merupakan salah satu 

penyebab campur tangan media dalam melakukan percepatan yang memang  

membutuhkan waktu yang panjang dan berdampak pada masyarakat. Selain itu, 

media juga memegang peranan penting dalam penyebaran gagasan tentang budaya 

popular untuk mendistribusikan ide-ide, seperti ide budaya.    

 Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa budaya lokal akan terkikis 

dengan adanya penyebaran budaya populer melalui media dan membuat identitas 

yang menjadi ciri khas sebuah daerah semakin tergerus. Pesan dan tema iklan 

politik yang baik mudah diingat oleh masyarakat, sehingga besar kemungkinan 

mereka akan memberikan suaranya kepada calon pemimpinya yang dihasung oleh 

partai politik atau independen. Seperti halnya pada Pilkada Jawa Barat yang sudah 

dilakukan beberapa bulan yang lalu.       
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 Banyak tema iklan yang diangkat oleh masing-masing calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Barat, seperti pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Tenten 

Masduki yang memilih Joko Widodo (Jokowi) sebagai aktor dalam iklan 

politiknya, yang telah terbukti berhasil dengan program-programnya sehingga 

bisa menarik minat masyarakat untuk memilihnya. Selain itu, pasangan Ahmad 

Heryawan dan Deddy Mizwar juga tidak mau kalah dengan pasangan lainnya. 

Ahmad Heryawan adalah Gubernur incumbent atau petahana yang tentunya sudah 

mempunyai kedekatan lebih dengan masyarakat dibanding pasangan yang lain. 

 Dalam Pilkada Jawa Barat periode 2013-2018 ini, sosok yang akrab disapa 

Aher itu menggandeng Deddy Mizwar sebagai calon Wakil Gubernurnya. Ada 

berbagai versi iklan yang dibuat oleh pasangan ini, mulai dari versi “Kuis”, versi 

“Dicky Chandra”, versi “Didi Petet”, versi “Berdoa” dan versi “Oni Kabayan” 

dengan durasi waktu berbeda-beda. Sebagian besar versi iklan tersebut 

memperlihatkan unsur budaya Sunda sebagai ciri khas yang dimilikinya dan dapat 

membedakan dengan iklan politik dari pasangan lainnya. Dalam iklanya pasangan 

ini menggunakan media televisi yang disiarkan oleh stasiun televisi nasional 

mulai dari RCTI, SCTV, Metro TV, ANTV, Indosiar, dan lain-lain. Tentunya bisa 

disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.       

 Salah satu unsur budaya Sunda yang terdapat dalam iklan politik dari 

pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dapat dilihat dari bahasa dan pakaian 

yang digunakan. Pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar mampu 

memenangkan Pilkada Jawa Barat periode 2013-2018 dengan perolehan suara 

6.515.313 atau 32,39%. Identitas budaya dapat dikatakan sebagai rasa 



5 
 

kepemilikan seseorang terhadap budaya atau etnik  di daerah asalnya.  

 Identitas budaya yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat menjadi 

pilihan yang cukup tepat untuk meraih kepercayaan masyarakat. Dari berbagai 

argumen diatas , peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait judul 

tersebut. Hal itu dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai 

identitas budaya sunda yang terpresentasikandalam iklan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018, Ahmad Heryawan-Deddy 

Mizwar.         

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan 

semiotik untuk menganalisis iklan tersebut. Semiotika adalah suatu ilmu atau 

metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda – tanda adalah seperangkat yang 

dipakai dalam rangka upaya berusaha mencapai jalan di dunia ini, di tengah – 

tengah manusia dan bersama – sama manusia (Sobur, 2004:15). Peneliti 

menggunakan jenis semiotika komunikasi dikarenakan semiotika komunikasi 

dapat digunakan untuk mengkaji sebuah iklan dari perspektif semiotika, dan juga 

untuk membedakan sistem dalam sebuah iklan dengan  menggunakan sistem 

tanda yang terdiri atas lambang. Sobur berpendapat bahwa pada dasarnya lambang 

yang digunakan dalam iklan terdiri dari dua jenis, yaitu verbal dan non verbal 

(Sobur, 2004:vi). 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaiakan diatas, peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana tanda-tanda 

Identitas Budaya Sunda yang dipresentasikan dalam Iklan Calon Gubernur dan 
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Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 Ahmad Heryawan-Deddy 

Mizwar? 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada perumusan masalah maka Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Representasi tanda-tanda Identitas Budaya 

Sunda dalam Iklan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 

2013-2018 Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan 

masukan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan untuk 

mengembangkan penelitian dalam ilmu komunikasi khususnya dalam 

bidang semiotika.  

2. Memberikan gambaran tentang representasi identitas budaya Sunda 

yang terdapat pada Iklan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Barat Periode 2013-2018 Ahmad Heryawan-Deddy Mizwarkepada  

masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

refensi bagi para peneliti yang  ingin melanjutkan penelitian semiotika. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Massa 

Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas 

komunikasi. Proses komunikasi dengan menggunakan komunikator dan 

komunikan. Aktivitas komunikasi dapat dilihat pada berbagai aspek 
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kehidupan sehari-hari manusia yaitu sejak dari bangun tidur sampai 

manusia beranjak tidur pada malam hari. Bisa dipastikan sebagian besar 

dari kegiatan kehidupan kita mengunakan komunikasi baik komunikasi 

verbal maupun nonverbal.     

 Effendy mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah penyampaian 

suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahui atau 

untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik melalui langsung 

secara lisan maupun tidak langsung melaluli media (Ardial, 2009:21) 

Komunikasi, dalam sekian banyak bentuknya, memiliki peran dan fungsi 

yang cukup besar dalam kehidupan manusia.    

 Seperti juga dengan komunikasi massa juga mempunyai peran dan 

fungsi bagi kehidupan manusia komunikasi massa sendiri adalah 

komunikasi melalui media massa, cetak maupun elektronik. Sebab, awal 

perkembanganya saja, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata 

media of mass communications (Nurudin, 2009:4). Menurut Nurudin 

2009, komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta 

pesan yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan dicoba 

diraihnya dan efek terhadap mereka.     

 Senada dengan pendapat mulyana, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak maupun 

elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang 

dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar 

dibanyak tempat, anonim, dan hiterogen (Mulyana 2005:75).  
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 Semua tingkatan dalam komunikasi tentunya mempunyai fungsi 

masing-masing. Begitu juga dengan komunikasi massa yang mempunyai 

fungsi diantaranya adalah : 

1) Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang 

terdapat dalam komunikasi massa komponenya dalam fungsi 

informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Iklan pun dalam 

beberapa hal juga memiliki fungsi memberikan fungsi informasi 

disamping fungsi-fungsi yang lain. 

2) Hiburan 

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi 

yang paling tinggi dibandingkan fungsi-fungsi yang lainnya. Hal 

itu terjadi, karena masyarakat masih menjadikan televisi sebagai 

media hiburan.  

3) Transmisi Budaya 

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi 

yang paling luas, meskipun transmisi budaya paling sedikit 

dibicarakan tidak bisa dielakan selalu hadir dalam berbagai 

komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu.   

4) Pengawasan 

Bagi Laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi 

pengawasan. Artinya, menunjukan pengumpulan dan penyebaran 

informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada disekitar kita. 
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Fungsi pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan 

peringatan dan pengawasan instrumental. 

5) Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang 

menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan 

lingkunganya. Erat kaitanya dengan fungsi ini adalah peran media 

sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat 

(Nurudin, 2009:66-82). 

Dari berbagai fungsi di atas tentunya komunikasi massa 

menduduki posisi teratas dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mana 

diungkapkan Nurudin, suatu kenyataan yang tidak terbantahkan dan sangat  

mempengaruhi proses komunikasi dalam masyarakat modern sekarang ini 

adalah keberadaan media massa. Bahkan ketergantungan manusia terhadap 

media massa sudah sedemikian besar. Ketergantungan yang cukup tinggi 

terhadap media massa tersebut akan mendudukan media menjadi alat yang 

akan ikut membentuk apa dan bagaimana masyarakat (Nurudin, 2009:33). 

 Hal itu, membuktikan bahwa komunikasi massa mempunyai peran 

yang cukup besar dalam membentuk sikap khalayak. Dari uraian di atas 

dapat dilihat bahwa pada intinya komunikasi massa merupakan 

komunikasi yang terjadi melalui media massa. Media massa sebagai 

saluran komunikasi massa harus memiliki akses informasi yang dapat 

dijangkau oleh khalayak. Akses informasi tersebut antara lain adalah 

identitas sebuah budaya yang dikemas dalam media massa. 
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2. Identitas Budaya dalam Media Massa 

Identitas merupakan konsep yang abstrak, komplek, dan dinamis 

serta tidak mudah untuk diartikan, sehingga banyak gambaran yang 

dikemukakan oleh para ahli komunikasi. Bagi Matthews, identitas adalah 

bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Meski pengertian identitas diatas 

masih cukup luas artinya, namun ada beberapa ahli komunikasi 

mengartikannya lebih sedehana. Fong berpendapat bahwa “budaya dan 

identitas budaya dalam pembelajaran hubungan antarbudaya menjadi 

payung untuk menggolongkan identitas ras dan etnik” dalam Samovar & 

dkk, 2010:184.      

 Samovar & dkk (2010:184) mendefinisikan Identitas budaya  

adalah identifikasi dari perilaku simbolis verbal dan non-verbal yang 

memiliki arti dan dibagikan di antara kelompok yang memiliki rasa saling 

memiliki dan membagi tradisi, warisan, bahasa, norma-norma yang sama, 

identitas budaya merupakan kontruksi sosial.   

 Sedangkan, Budaya mempunyai fungsi untuk melayani kebutuhan 

vital dan praktis manusia untuk membentuk masyarakat juga untuk 

memelihara spesies, menurunkan pengetahuan dan pengalaman berharga 

ke generasi berikutnya, untuk menghemat biaya dan bahan dari proses 

pembelajaran dari proses pembelajaran semuanya dari kesalahan kecil 

selama proses coba-coba sampai kesalahan final (Samovar & dkk, 2010: 

28).          

 Untuk melestarikan budaya tentunya harus memilih saluran yang 
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tepat, salah satunya media massa diharapkan budaya yang sudah terbangun 

sejak dahulu masih bisa dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Dalam 

hidup kita sehari-hari, kita tidak akan mungkin menghindar dari terpaan isi 

pesan media massa. Secara sederhana dapat disebut sebagai sarana 

komunikasi yang ditujukan secara luas, dan dapat menjangkau hampir 

semua orang yang berada di wilayah tertentu. Media massa juga dapat 

merujuk kepada media yang sudah akrab dalam kehidupan masyarakat 

semacam surat kabar, majalah, film, radio, televisi, dan Internet. 

 Nurudin (2009:9) mendefinisikan media massa adalah alat-alat 

dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat 

kepada audience yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa 

dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa membatasi 

hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan 

pesan hampir seketika pada waktu yang tidak terbatas.   

 Semua pastilah mempunyai kontribusi, begitu juga dengan media. 

Kontribusi media dalam proses komunikasi informasi antara lainadalah 

sebagai berikut: 

1) Informasi yang dikomunikasikan menjadi lebih standar 

2) Penyajian informasi dapat menjadi lebih menarik 

3) Kualitas penerimaan informasi menjadi lebih efektif 

4) Memungkinkan terjadinya proses belajar secara individual 



12 
 

Media massa juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau cara 

untuk mengemas identitas budaya. Dalam mengemas identitas budaya 

tersebut, media massa dikontrol oleh gatekeeper, yaitu pihak-pihak yang 

bertugas sebagai penapis informasi yang akan disebarluaskan kepada 

khalayak. Dalam melakukan tugasnya, gatekeeper seringkali menambah 

atau mengurangi konten dari media massa. Sesuai dengan salah satu fungsi 

komunikasi massa transmisi budaya. Transmisi budaya mengambil tempat 

dalam dua tingkatan, kontemporer dan historis.     

 Dua tingkat tersebut tidak dapat dipisahkan, tetapi terjalin secara 

konten. Apalagi, media massa merupakan alat utama di dalam transmisi 

budaya pada kedua tingkatan tersebut. Dalam tingkatan kontemporer, 

media massa memperkuat konsensus nilai masyarakat. Kemampuan ini 

membimbing transmisi budaya sebagai fungsi media massa dan seluruh 

lembaga pendidikan. Sedangkan, secara historis manusia telah dapat 

melewati atau menambahkan pengalaman baru dari sekarang untuk 

membimbingnya ke masa depan (Nurudin, 2009:75).  

 Sebagai contohnya dapat kita lihat dari pengemasan identitas 

budaya dalam iklan Kuku Bima versi “Yogya Istimewa”. Iklan tersebut 

menampilkan atau menonjolkan keistimewaan Yogyakarta, baik dari sisi 

budaya seperti membatik, budaya larungan, dll. Selain itu, alternatif lain 

dari media massa dalam mengemas identitas budaya yang akhir-akhir ini 

sering ditayangkan adalah melalui iklan politik. 
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3. Iklan Politik 

Iklan adalah bagian penting dari serangkaian kegiatan 

mempromosikan yang menekankan unsur pencitraan. Objek iklan tidak 

sekedar tampil dalam wujud yang utuh, akan tetapi melalui proses 

pencitraan, sehingga citra produk lebih mendominasi bila dibandingkan 

dengan produk itu sendiri (Bungin, 2008:79).   

 Kegiatan politik yang dilakukan oleh para elit politik seringkali 

disebut dengan kampanye politik. Salah satu unsur penting yang terdapat 

dalam kampanye politik adalah proses komunikasi. Proses komunikasi 

yang terdapat dalam kampanye politik tersebut dikemas dalam bentuk 

iklan politik. Iklan politik tidak termasuk dalam kategori iklan komersial 

maupun iklan layanan masyarakat.      

 Hal itu dikarenakan iklan politik tidak bertujuan untuk menjual 

produk barang maupun jasa. Akan tetapi iklan ini semata-mata bertujuan 

untuk meminta dukungan suara dari masyarakat karena pada umumnya 

iklan politik muncul disaat menjelang pemilu atau saat kampanye (Bungin, 

2008:111). Iklan politik merupakan segala bentuk macam promosi yang 

berkaitan dengan kegiatan politik.     

 Iklan politik sekarang menjadi bidang usaha yang mendatangkan 

keuntungan yang amat sangat besar kepada pihak pengiklan.Dalam setiap 

kegiatan kampanye, para calon-calon yang ingin dipilih dalam pemilihan 

umum berusaha menarik perhatian masyarakat melalui iklan.Iklan inilah 

yang merupakan salah satu bentuk iklan politik. Iklan politik tentunya 
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mempunyai target yang ingin dicapai melalui iklan sesuai perencanaan 

awal dalam kampanye.       

 Target tersebut antara lain adalah pencitraan positif di masyarakat 

umum. Hal itu dikarenakan masyarakat mempunyai andil yang besar untuk 

menentukan terpilihnya kader-kader partai politik melalui iklan politik 

tersebut. Iklan politik berkaitan erat dengan komunikasi politik, dimana 

dalam iklan politik tersebut tentunya terdapat komunikasi politik. 

Komunikator yang berperan untuk menyampaikan komunikasi politik 

tersebut disebut dengan politikus.     

 Politikus juga dapat disebut dengan pekerja politik yang 

melakukan aktivitas politik, baik didalam pemerintahan maupun diluar 

atau didalam parlemen (Ardial, 2010:173). Dari berbagai tema yang telah 

dipaparkan di atas, terdapat pesan dan maksud yang berbeda-beda dari 

setiap konten iklan. Peneliti lebih memilih dan berfokus pada iklan politik 

Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dengan pendekatan budaya. Dalam hal 

ini, pendekatan budaya melalui iklan politik tersebut dapat diteliti dengan 

menggunakan semiotika. 

4. Semiotika dalam Iklan 

Tanda atau simbol yang terdapat dalam sebuah iklan mempunyai 

arti dan makna sendiri.Untuk memahami dan memaknai tanda atau simbol 

tersebut, memerlukan pendekatan dengan menggunakan analisis semiotik 

didalamnya. Menurut Segers Semiotika adalah suatu disiplin yang 

menyelidiki semua bentuk komunikasi  yang terjadi dengan sarana signs 
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„tanda-tanda‟ dan berdasarkan pada „sistem tanda‟(Sobur, 2004:16). 

 Menurut Sobur, istilah semiotika ini dipopulerkan oleh Charles 

Sander Pierce yang berasal dari Amerika Serikat. Kendati demikian, ada 

yang menyebutnya semiologi yang yang diprakarsai oleh Ferdinan 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). 

 Kemudian pada tahun 1974, akhirnya istilah studi berbeda ini 

dikukuhkan oleh Asosiation for Semiotic Studies dalam kongres 

pertamanya dengan menggunakan nama Semiotique (Sobur, 2004:13). 

Kajian semiotika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 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 2004:vi).  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis semiotika yang 

pertama, yaitu semiotika komunikasi. Hal itu dikarenakan semiotika 

komunikasi dapat digunakan untuk mengkaji sebuah iklan dari perspektif 

semiotika, dan juga untuk membedakan sistem dalam sebuah iklan dengan  

menggunakan sistem tanda yang terdiri atas lambang. Sobur berpendapat 

bahwa pada dasarnya lambang yang digunakan dalam iklan terdiri dari dua 

jenis, yaitu verbal dan non verbal.     

 Lambang verbal adalah bahasa yang dikenal sedangkan, lambang 
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non verbal adalah bentuk dan warna yang disajikan dalam iklan, yang 

tidak secara khusus meniru rupa atas bentuk realitas. Ikon adalah bentuk 

dan warna yang serupa dan mirip dengan keadaan sebenarnya seperti 

gambar benda, orang atau binatang. Ikon disini digunakan sebagai 

lambang atau simbol (Sobur, 2005:116). 

Untuk menganalisis unsur semiotika dalam iklan, Cobley & Jansz, 

menggunakan beberapa pesan, yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Pesan linguistik 

Mengacu pada semua kata dan kalimat dalam iklan. 

2. Pesan ikonik 

Konotasi yang muncul dalam foto iklan, yang hanya 

berfungsi jika dikaitkan dengan system tanda yang lebih luas 

dalam masyarakat. 

 (Sobur, 2004:118-119). 

Analisis semiotika yang menjadi dasar penelitian ini memberikan 

jalan bagi peneliti untuk mempresentasikan makna atau pesan politik yang 

terkandung di dalam iklan ke dalam rangakaian kata – kata atau kalimat 

maupun gambar. Dalam membentuk kalimat dan gambar yang digunakan 

harus memiliki sistem agar bermakna sistem inilah yang disebut 

representasi.       

 Representasi merupakan pengertian yang berlaku di dalam 

masyarakat mengenai berbagi macam fenomena nasional. Begitu juga 
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penelitian ini, yang berusaha mencari tanda-tanda identitas budaya sesuai 

dengan realitas yang ada di dalam masyarakat dengan persepsi dan 

carapandang yang dimiliki oleh peneliti. Namum untuk mengesahkan 

interpretasi makna tersebut diperlukan pula interpretasi sumber lain 

sebagai data yang dapat dipercaya. 

5. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang membahas tentang kajian semiotika iklan pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya, Fauzan Jamaludin 

(2011) dalam skripsinya yang berjudul Lokalitas Daerah dalam Iklan 

(Analisis Semiotika Iklan-Iklan Korporat Suara Merdeka tentang 

Lokalitas Jawa Tengah yang Dipresentasikan dalam Majalah SWA selama 

tahun 2009).         

 Penelitian ini membahas tentang lokalitas budaya Jawa Tengah 

dalam iklan. Alasan Jamaludin mengangkat iklan tersebut, karena sebuah 

iklan tidak hanya menyampaikan pesan penjualanya. Iklan penuh dengan 

pesan simbolik, baik secara apsek visual ataupun aspek verbal. Lokalitas 

budaya yang dipresentasikan oleh iklan-iklan korporat Suara Merdeka 

selama tahun 2009 sarat makna tentang kebudayaan yang berada dilingkup 

Jawa Tengah. Maka dari itu, diperlukan kajian tentang pesan untuk 

menggali makna dibalik kata-kata dan gambar.   

 Penelitian ini sama-sama membahas tentang budaya dan iklan 

dengan kajian semiotika. Tetapi terdapat perbedaan yang signifikan yaitu 

penelitian yang akan dilakukan merelasikan Identitas budaya sunda dalam 
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iklan Calon Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Ahmad Heryawan-

Deddy Mizwar dan media iklanya menggunakan media elektronik yaitu 

televisi.       

 Kemudian penelitian yang pernah dilakukan Novi Indriyanti (2011) 

dalam skripsinya berjudul Peran dan Komunikasi Perempuan dalam 

Keluarga (Analisis Semiotika Komunikasi Istri terhadap Suami yang 

dipresentasikan dalam Iklan-Iklan Teh Sariwangi tema “Mari Bicara”). 

Penelitian ini membahas tentang tindakan perempuan dalam melakukan 

peran dan komunikasi selalu dipengaruhi oleh keadaan diluar dirinya, 

dalam intraksi simbolik tindakan dapat dilihat melalui konsep tentang “I 

and Me”. Dimana diri seorang manusia sebagai subyek adalah “I” 

sedangkan, “Me” diri seorang manusia sebagai obyek.    

 Maka dari itu, diperlukan kajian semiotika untuk menggali dan 

mengungkapkan pesan yang dipresentasikan dalam iklan-iklan Teh 

Sariwangi tema “Mari Bicara”. Penelitian ini sama-sama membahas 

tentang kajian semiotika dan media yang digunakan media elektronik yaitu 

televisi tetapi iklan ini membahas iklan korporat. Perbedaanya dalam 

penelitian yang akan dilakukan adalah jelas pada objek yang akan diteliti 

dan yang akan dibahas adalah identitas budaya Sunda.  

 Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Ayu Brahma Sari 

(2006) dalam skripsinya yang berjudul Wajah Birokrasi Kita (Kajian 

Semiotika Iklan A Mild Televisi Versi Birokrasi dalam Mempresentasikan 

Kepincangan Birokrasi di Indonesia). Penelitian ini membahas tentang 



19 
 

kekuatan kata-kata di setiap pemunculan iklan mengukuhkan citra 

Sampoerna A Mild tema “Tanya Kenapa” sebagai pelopor iklan yang 

bermain dengan wacana semiotika dimana sentral simbol-simbol 

didalamnya menyiratkan sebuah makna tertentu.   

 Penelitian ini sama-sama membahas tentang kajian semiotika dan 

media yang digunakan media elektronik yaitu televisi. Perbedaanya dalam 

penelitian yang akan dilakukan adalah jelas pada objek yang akan diteliti 

dan yang akan dibahas adalah identitas budaya Sunda. 

F. Metodologi 

1) Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

adapun alasanya karena penelitin kualitatif lebih mampu mendekatkan 

peneliti dengan objek 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. 

2) Metode penelitian 

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan dalam 

upaya mendapatkan data atau informasi untuk memperoleh  jawaban 

atas permasalahan penelitian. Semiotika adalah metode yang 

digunakan untuk mempresentasikan dan menginterpresentasikan 

makna melalui rangkain simbol dan tanda. Pada semiotika iklan simbol 
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dan tanda digunakan untuk penyampaian pesan.   

 Peneliti akan menitiberatkan pada semiotika struktural dengan 

pendekatan model analisis tektual Roland Bathes. Peneliti juga 

menekankan pada pendiskripsian makna yang terkandung dalam 

tanda-tanda yang digunakan dalam iklan dengan analisis semiotika 

model Roland Bathes pada level satu, yaitu denotasi, konotasi, dan 

mitos. 

3) Sumber Data 

 Data primer 

Sumber data dalam kajian penelitian ini adalah Iklan calon 

Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 pasangan Ahmad 

Heryawan-Deddy Mizwar yang di-download dari Youtube. 

Identifikasi terhadap objek penelitian yang memiliki tema 

“Identitas Budaya”. Ada beberapa versi iklan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Versi “Kuis” durasi 29 detik. 

b. Versi “Dicky Chandra” durasi 15 detik.  

c. Versi “Didi Petet” durasi 15 detik. 

d. Versi “Berdoa” durasi 23 detik 

e. Versi “Oni Kabayan” durasi 15 detik. 
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 Data sekunder 

Studi kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen 

literatur yang berkaitan dengan subtain penelitian dalam menjawab 

permasalahan penelitian. Sebagai bahan perbandingan dan rujukan 

peneliti ini juga ditunjang dari data publikasi hasil penelitian 

terdahulu maupun buku-buku yang relevan. 

4) Teknik pengumpulan data 

 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukakan dengan pengamatan langsung. Bukti dari observasi 

seringkali akan bermanfaat akan member informasi tambahan. 

Dalam hal ini, adalah dengan cara megamati tanda-tanda yang 

terdapat dalam iklan-iklan calon Gubernur Jawa Barat Periode 

2013-2018 pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. 

 Studi Pustaka  

Melalui pencarian literatur–literatur untuk mencari 

informasi yang penting dan mengumpulkan data–data yang 

diperoleh dapat disesuaikan dengan teori–teori yang ada. 

5) Validitas data 

Teknik validitas data penelitian menggunakan triangulasi data. 

Triangulasi data adalah usaha memahami data melalui berbagai 
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sumber, subjek peneliti, cara (teori, metode, teknik). Trianggulasi 

secara singkat trianggulasi seperangkat heuristic pembantu bagi 

peneliti untuk memahami sesuatu yang baru (Ratna, 2010:241). Teknik 

trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan 

sumber lain. 

6) Analisis data 

Analisis data merupakan bagian yang paling penting dalam 

penelitian.Karena dengan analisis, temuan penelitian dari data tersebut 

dapat tercapai dan berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

Dalam analisis data ini, penelitian kali ini yang menjadikan fokus 

utamanya adalah identitas budaya, maka untuk menganalisis dari 

ditampilkan penulis menggunakan model analisisnya Roland Barthes. 

Barthes memfokuskan teorinya pada signifikasi dua tahap seperti yang 

terlihat dibawah ini (Fiske, 2010:122) : 

Bagan 1.1 . Peta Tanda Tatanan Kedua Roland Barthes 

Tatanan Pertama   Tatanan kedua 

Realitas  Tanda     Kultur 

 

 

 

Denotasi 

Penanda 

Petanda 

Konotasi 

Mitos 

Bentuk 

Isi 
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Penelitian ini termasuk penelitian semiotik sehingga pada  

akhirnya nanti setelah data yang diperlukan serta dapat mendukung 

penelitian, menggunakan analisa kualitatif. Data penelitian yang 

diambil dari iklan-iklan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Barat periode 2013-2018 pasangan Ahmad Heryawan-Deddy 

Mizwar, yang menunjukkan unsur identitas budaya.  

 Data tersebut mencakup konten tanda verbal, tanda non 

verbal, aksesoris, dan penokohan dari iklan-iklan tersebut. Unit 

kajian dalam penelitian ini merupakan konten dari  lima versi 

iklan-iklan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 

periode 2013-2018 pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar 

yaitu : 

a. Tanda verbal disimbolkan melalui percakapan atau dialog 

yang terjadi dalam iklan secara langsung. 

b. Tanda non verbal disimbolkan melalui aksesoris dan 

penokohan yang ada dalam iklan tersebut. 

c. Aksesoris merupakan barang-barang yang digunakan 

pemeran dalam iklan tersebut.   

d. Penokohan merupakan siapa tokoh yang berperan dalam 

iklan tersebut seperti Didi Petet yang bermain dalam iklan. 

 


