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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang yang hidup di 

lingkungan masyarakat, dari bangun tidur hingga tidur lagi selalu melakukan 

komunikasi.  Komunikasi terjadi akibat hubungan sosial dan komunikasi didalam 

masyarakat terjadi sedikitnya terjadi dengan dua orang atau lebih yang saling 

berhubunan satu sama lain dan menimbulkan interaksi (Effendy, 2001:09). 

Komunikasi yang berhubungan dengan perdagangan dan tidak bersifat 

perseorangan tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang tersampaikan 

kepada khalayak sebagai target melalui media yang bersifat masal seperti televisi, 

radio, koran, majalah, reklame luar ruang, dan kendaraan umum kegiatan tersebut 

sebagai periklanan (Lee & Johnson, 2004:03). 

Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dalam kehidupan 

manusia. Yang berarti, semua yang hadir di sekitar kita dilihat dari segi tanda, 

yakni sesuatu yang harus diberi makna. Merujuk pada Ferdinand de Saussure 

(1916), melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk (yang tercipta dalam 

kognisi seseorang) dan makna (atau isi,yakni yang dipahami oleh manusia 

pemakai tanda) (H. Hoed, 2011:03). 

Perkembangan dunia bisnis dan industri di Indonesia saat ini mengalami 

perkembangan yang semakin pesat. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin 

banyaknya bidang bisnis dan dunia industri, serta menyempurnakan yang 
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dilakukan menuju hasil yang baik atau berstandar internasional. Setiap perusahaan 

harus memiliki dan mampu beradaptasi dalam perubahan lingkungan dengan 

cepat. Seperti yang kita ketahui, proses komunikasi bisa terjadi pada siapa saja, 

kapan saja, dan dimana saja. Cara penyampaianya pun bisa bermacam-macam, 

mulai melalui bertatap muka, surat, telepon atau media massa seperti radio, 

televisi bahkan internet. Terdapat berbagai macam bentuk iklan diberbagai media 

massa, baik iklan visual, audio, maupun iklan audio visual. 

Konsep iklan berbeda dengan pesaingnya baik satu iklan dengan iklan 

laninya, namun ada juga iklan yang hampir sama dan bahkan mirip. Iklan juga 

mencakup semua golongan, dari menengah ke bawah dan menengah ke atas. Iklan 

secara umum juga bisa disebut sebagai proses penyampaian pesan atau informasi 

kepada sebagian atau seluruh khalayak dengan menggunakan media. Iklan atau 

periklanan disebut juga sebagai media berpromosi atau berkampanye melalui 

media massa. Sebagai media komunikasi yang komersial, iklan dijadikan sebagai 

alat dan sarana bagi produsen untuk membangkitkan kesadaran, menanamkan 

informasi, mengembangkan sikap, dan mengharapkan adanya suatu tindakan dari 

calon konsumen yang menguntungkan produsen. 

Media tersebut bagaikan sebuah lembaga besar yang mempunyai peranan 

besar dengan aturan-aturan yang berlaku dan kebiasaan yang telah dilakukan dan 

hal ini di karenakan media selalu menjadi bagian dari proses perkembangan 

budaya dan berperan dalam segala segi ekonomi, politik dan budaya. Media 

dalam kaitanya dengan aspek ekonomi, politik dan budaya baik media elektronik 

(televisi, film dan radio) maupun media cetak (koran dan majalah) membawa 
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suatu produk hingga menjadi populer, membudaya, nilai-nilai, dan sarat akan 

norma-norma yang tercantum didalam masyarakat. Produk yang semula tidak 

dikenal masyarakat setelah di perkenalkan media menjadi membudaya dan 

terkenal, media tersebut menciptakan pendapat dan budaya yang berkembang di 

masyarakat. Konsep maskulinitas, seperti konsep-konsep lain dalam kehidupan 

telah terbangun secara simbolik oleh media. Sejak awal kehadiran media, 

maskulinitas identik dengan laki-laki yang mempunyai tubuh atletis, kuat, dan 

pemberani. Berbeda dengan feminim selalu digambarkan dengan lemah lembut, 

gemulai dan keibuan. 

Skripsi ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

semiotika. Semiotika atau penyelidikan simbol-simbol, membentuk tradisi 

pemikiran yang penting dalam teori-teori komunikasi. Tradisi semiotika terdiri 

atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, 

ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. 

Penyelidikan tanda-tanda tidak hanya memberikan cara untuk melihat 

komunikasi, melainkan memiliki pengaruh yang kuat pada hampir semua 

perspektif yang sekarang diterapkan pada teori komunikasi (Littlejohn, 2009:53). 

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti sejauh mana citra maskulinitas dalam 

iklan sebagai sosok yang „maskulin‟ ditinjau dari studi semiotika. Berfokus pada 

ilustrasi dalam iklan Djarum super My Life My Advanture yang disinyalir sarat 

akan simbol-simbol maskulinitas. 

Representasi maskulinitas dalam iklan juga digambarkan menggunakan 

tanda dan bahasa yang tidak bisa lepas dari budaya patriarkhi, bila laki-laki 
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muncul dalam iklan, penokohannya digambarkan pemberani, agresif, jantan, 

mandiri, kuat, berkuasa, dan pintar. Konsep maskulinitas selalu digambarkan 

dengan tubuh berotot, dan tubuh berotot adalah tubuh yang paling ideal untuk 

menggambarkan “kelaki-lakiannya”. Maskulin sebagian besar hanya diukur dari 

unsur sensualitasnya dan dapat diartikan bahwa maskulin sebagai sebuah barang 

yang sangat bermanfaat dan dipergunakan produsen dengan memberikan janji-

janji dan solusi bahwa maskulinitas bagi laki-laki bisa didapatkan dari produk 

yang mereka tawarkan. Produk yang dihadirkan produsen untuk membantu dan 

memberikan dukungan pada masyarakat untuk mendapatkan ciri-ciri maskulin 

yang tujuan akhirnya untuk keuntungan bagi produsen atas produk tersebut. 

Media elektronik salah satunya televisi merupakan media komunikasi 

yang menonjolkan sosok laki-laki. Tayangan mulai dari sinetron, iklan sampai 

olahraga yang membangun konsep maskulinitas yang lebih menjadi kebiasaan 

yang selalu dianggap wajar. Iklan dan sinetron selalu menampilkan sosok laki-laki 

ganteng dan keren dengan tubuh yang atletis dan menjadi perhatian banyak wanita 

cantik sehingga laki-laki yang tidak ganteng dan keren akan merasa minder dan 

tidak percaya diri. Penggambaran tersebut lebih jelas tampak sosok pria menjadi 

subyek utama penokohan dalam iklan-iklannya. Beberapa seri iklan rokok Djarum 

Super menampilkan beberapa lelaki melakukan olah raga alam bebas. Olah raga 

alam bebas tersebut selain merepresentasikan kebebasan dan keleluasaan 

kehendak juga berarti  kekuasaan untuk memilih yang dinginkan. Hal ini jelas 

identik dengan semangat maskulinitas.  
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Maskulinitas dan feminitas berkaitan dengan peran gender. Peran gender 

dihasilkan dari pengkategorian antara perempuan dan laki-laki, yang merupakan 

suatu representasi sosial. Istilah gender sering digunakan untuk menunjukan jenis 

kelamin (sex). Sex mengacu pada pola ukuran seseorang sebagai laki-laki atau 

perempuan, sedangkan gender mengacu pada pola ukuran sosial-budaya seseorang 

sebagai laki-laki atau perempuan. Pokok pembahasan mengenai perkembangan 

gender mengacu pada istilah maskulin dan feminim.  

Tetapi dalam iklan tersebut memanfaatkan pola pikir yang ada di 

masyarakat. Pola pikir bahwa pria adalah sosok yang aktif, berani, dan kuat. 

Bahkan bisa dihitung sosok laki-laki “jelek” yang muncul di sinetron, iklan, 

maupun layar lebar, biasanya muncul karena alasan sebagai penegas bahwa sosok 

laki-laki ganteng sebagai laki-laki yang diidam-idamkan ataupun sebagai penegas 

maskulinitas. Dengan wajah ganteng tak terhitung jumlahnya, mulai dari bintang 

iklan, presenter, pemusik maupun bintang sinetron. Bukan hanya wanita saja yang 

di anggap menjual sekarang dengan maskulinitasnya laki-laki juga menjadi 

sesuatu yang menjual dan  juga tak kalah menarik dengan feminitas.  

Bentuk tubuh merupakan syarat dan faktor dominan yang menentukan  

didalam berbagai pertukaran sosial, kompetensi otot laki-laki dalam industri 

kebudayaan kian marak dipertontonkan. Bentuk tubuh seseorang dijadikan tolak 

ukur menarik tidaknya, dalam budaya populer tubuh laki-laki kini dipajang 

sebagai tanda untuk mewakili suatu benda, produk yang diutamakan dan 

berstandart dan dimaksud untuk diperluas secara komersial. Tubuh mulai 

dikonsumsi untuk menunjukan daya tarik sehingga mendongkrak penjualan. 
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Perawatan tubuh bagi laki-laki kini menjadi hal yang penting mulai dari rambut, 

mulut, hingga kulit coba dikenalkan pada pria untuk mendapatkan bentuk tubuh 

dan penampilan yang di inginkan.  

Mungkin bisa dilihat pesepakbola kenamaan, Cristiano Ronaldo rasanya 

tidak perlu diragukan kejantanan pria yang selalu menghantar klubnya  meraih 

kemenangan dan menjadi juara. Kehebatanya mengolah sikulit bundar tak perlu 

diragukan lagi namun profesi sebagai olahragawan tidak melupakan 

penampilanya diluar maupun di dalam lapangan gaya rambut yang selalu trend  

banyak orang. Di Indonesia dapat dilihat pada sosok Irfan Bachdim yang selalu 

didamba-dambakan banyak kaum hawa, dengan tubuh yang atletis dan juga 

tampan yang terlihat maskulin ditambah tato ditangan menjadi ciri khas pemain 

nasional Indonesia. 

Gambar I.1 Simbol Olah Raga Maskulin 

  

Sumber: Video Djarum super  My Great Adventure Indonesia 2011 

Pemilihan aktifitas alam bebas dengan kategori ekstrim seperti paralayang, 

panjat tebing, menyusur sungai, off road identik dengan keberanian dan menjadi 

citra lelaki. Kebebasan kegiatan di alam bebas juga berartikan laki-laki berbeda 

dengan citra perempuan yang hanya tinggal di rumah saja, terjebak dalam sejarah 
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perkembangan peradaban manusia dahulu. Ketika manusia mengenal peralatan 

untuk berburu, maka terjadi pembagian tugas kaum pria pergi keluar berburu 

sedangkan kaum wanita tinggal di rumah untuk menunggu dan memasak hasil 

buruan. Kegiatan keluar rumah selanjutnya identik dengan pekerjaan lelaki. 

Gambar I.2 Ekspresi Tubuh Maskulin 

  

Sumber: Video Djarum super  My Great Adventure Indonesia 

Tubuh  dalam iklan rokok menampilkan tubuh-tubuh yang kuat. Di satu 

sisi produk rokok memiliki kandungan yang membahayakan tubuh jika terus-

menerus terhisap. Tetapi tubuh-tubuh yang terepresentasi dalam iklan-iklan rokok 

adalah mewakili tubuh yang terkategorikan sehat. Tubuh yang sakit 

mengisyaratkan adanya ketidakberesan yang ditimbulkan dalam masyarakat. 

Potret fisik laki-laki dalam iklan tak lagi sekedar menjadi sebuah simbol penguasa 

bagi pria melainkan maskulinitas.  

Dengan kesadaran itulah tubuh dalam iklan rokok dibangun. Tubuh yang 

penuh semangat, bergerak penuh semangat, bersosialisasi. Tubuh dalam iklan 

tersebut tubuh yang bersifat rekayasa, objek penyampai pesan komunikasi yang 

disiapkan. iklan memperlakukan tubuh sebagai simbol-simbol yang membawa 

dan mewakili nilai dan makna produk yang diiklankan. Tubuh-tubuh tersebut 

mewakili semangat dunia timur ataupun semangat percaya kepada kelompok dan 
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pertemanan dengan kalangan muda semuanya terepresentasi dan menjalin makna 

sesuai dengan iklan rokok yang diwakilinya.  

Adapun penelitian terdahulu tentang maskulinitas dalam bentuk jurnal dari 

Elisabeh Anita Dwi Kusumaningrum dengan judul “Maskulinitas dalam Iklan”, 

2012, Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret. Penelitian 

tersebut menunjukan pola pikir dan pandangan masyarakat tentang maskulinitas, 

namun dalam sudut pandang fashion. pandangan tersebut menekankan bahwa, 

jika dahuu merawat kuit identik dengan feminitas namun maskulin pun juga ikut 

muai perhatian terhadap pentingnya tampil menarik, merawat kulit agar senantiasa 

bersih dan sehat. Penelitian tersebut menggunakan studi analisis pesan sebagai 

sebuah hasi produk budaya massa. Makna pesan diangkat dari iklan-iklan daam 

majaah Men’s Heath Indonesia yang menyajikan informasi dan nilai-niai 

maskulinitas dan penggambaran tubuh pria yang ideal. 

  Terdapat juga penelitian tentang maskulinitas dalam bentuk jurnal yaitu 

jurnal dari Novi Kurnia dengan judul “Representasi Maskulinitas dalam Iklan”, 

2004, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Indonesia. Penelitian tersebut menunjukan bahwa wacana gender 

selama ini perempuan selalu lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan 

dianggap mencerminkan realitas sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dan 

perempuan selalu dianggap sebagai makluk pasif dan sub-ordinat laki-laki, dan 

media massa memiliki sumbangan besar dalam pengukuhan stereotype.  
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana representasi kuasa maskulinitas dalam 

iklan rokok Djarum super My Life My Advanture? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi simbol-simbol maskulinitas 

dalam iklan rokok Djarum super My Life My Advanture. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan 

aktual yang akan memberikan jawaban permasalahan baik secara teoritis maupun 

praktis. Secara teoritis untuk langkah pengembangan lebih lanjut dan secara 

praktis berwujud aktual. Maka diperoleh manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran serta pendalaman studi ilmu komunikasi terutama 

pemahaman terhadap simbol dalam menganalisis secara semiotika 

dalam iklan video dan memperkaya keilmuan didalam bidang penelitian 

komunikasi khususnya dibidang analisis semiotika 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi bagi insan kreatif periklanan 

sebagai masukan untuk tidak membuat iklan yang mngedepankan 

budaya pemujaan tubuh, baik itu laki-laki maupun perempuan dan juga 

lebih memahami bahwa iklan dapat menjadi wacana dalam masyarakat, 

karena iklan bermain dalam dunia tanda dan bahasa. Menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis tentang penelitian komunikasi 

dengan pendekatan semiotika, sekaligus menjadi rujukan bagi para 

peneliti yang berminat menganalisis lebih lanjut tentang iklan. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Representasi 

Analisis representasi juga merupakan sebuah pendekatan kritis untuk 

memahami signifikansi medium dan makna yang dibangun bagi audiensi. 

Menurut Marcel Danesi kapasitas otak untuk memproduksi dan memahami tanda. 

Sementara aktivitas membentuk-ilmu-pengetahuan yang dimungkinkan kapasitas 

otak untuk dilakukan oleh semua manusia disebut representasi.  

Representasi dapat didefinisikan lebih jelasnya sebagai pengguna tanda 

(gambar, bunyi, dan lain-lain) untuk menghubungkan, menggambarkan, 

memotret, atau memproduksi sesuatu yang dilihat, diindra, dibayangkan,atau 

dirasakan dala bentuk fisik tertentu (Danesi, 2012: 20). Dengan begitu, 

representasi adalah proses menghubungkan suatu obyek yang di teliti dengan 

realita di sekeliling kita. 
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Representasi dapat diidentifikasikan lebih jelasnya sebagai penggunaan 

tanda (gambar, bunyi dan lain-lain) untuk menghubungkan, menggambarkan, 

memotret, atau memproduksi sesuatu yang dilihat, diindra, dibayangkan, atau 

dirasakan dalam bentuk fisik tertentu (Danesi, 2010:24). Maksud dari pembuat 

bentuk, konteks sejarah dan sosial saat representasi dibuat, tujuan pembuatanya 

dan sebagainya merupakan faktor kompleks yang masuk dalam sejarah lukisan. 

Burton juga berpendapat bahwa representasi merujuk pada deskripsi 

terhadap orang-orang yang membantu mendefinisikan kekhasan kelompok-

kelompok tertentu. Kata tersebut tidak hanya tentang penampilan di permukaan. 

Kata tersebut juga menyangkut makna-makna yang dikaitkan dengan penampilan 

yang dikonstruksi (Burton, 2008:133). 

Menurut Graeme Burton, istilah representasi secara lebih luas mengacu 

pada penggambaran kelompok-kelompok dan institusi sosial. Representasi 

berhubungan dengan stereotip, tetapi tidak sekedar menyangkut hal tersebut. 

Penggambaran hanya tidak hanya berkenaan dengan tampilan fisik (appearance) 

dan deskripsi, melainkan juga terkait dengan makna (atau nilai) di balik tampilan 

fisik. Tampilan fisik representasi adalah sebuah jubah yang menyembunyikan 

bentuk makna yang sesungguhnya yang ada di baliknya (Burton, 2011:31). 

Pendapat Burton tentang representasi digambarkan dengan skema 

sebagai berikut: 

 

 

 



12 
 

 
 

Skema I: Representasi Dikaitkan Dengan Makna 

 

Sumber: Graeme Burton, Membincangkan Televisi Sebuah Pengantar Kajian Televisi 

(2011:254) 

Dari skema Burton tentang representasi yang berkaitan dengan makna di 

atas dapat dijelaskan bahwa representasi membentuk suatu penampilan dan 

perilaku yang terdapat di sekitar kita. Penampilan dan perilaku tersebut terkumpul 

dan akhirnya menjadikan suatu makna tentang objek yang kita teliti. Selain dari 

penampilan dan perilaku yang kita lihat, makna juga terbantuk oleh mitos-mitos 

dan kekuasaan yang mengiringi objek yang kita teliti. Aspek-aspek yang ada pada 

skema Burton di atas saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan 

atau berdiri sendiri. 

Dalam iklan rokok Djarum super misalnya, adegan-adegan yang dilakukan 

tersebut membentuk representasi tentang diri seorang laki-laki. Laki-laki super 

yang ditampilkan telanjang dada dan berotot serta berperilaku sebagai seorang 

penakluk rintangan-rintangan berbahaya, membuat orang yang menyaksikan, 

merepresentasikan laki-laki super tersebut sebagai bentuk kuasa maskulinitas 

yang tersaji dari tanda-tanda yang ada. Penampilan dan perilaku dari adegan pria 
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berotot dalam iklan membuat pikiran kita, sebagai pemerhati iklan tersebut, 

merepresentasikan pria berotot sebagai pria yang maskulin. 

Representasi juga terkait dengan konsep-konsep penting lainnya seperti 

wacana, identitas dan ideologi seperti skema berikut: 

Skema II: Representasi Terkait dengan Istilah Penting Lainnya 

 

Sumber: Graeme Burton, Membincangkan Televisi (284:2007) 

 

 

 

 

 

Sumber: Graeme Burton, Membincangkan Televisi Sebuah Pengantar Kajian Televisi 

(2011:284) 

Skema representasi Burton selanjutnya menghubungkan representasi 

dengan wacana. Representasi, seperti yang dikatakan Burton merupakan bahasa 

yang digunakan oleh media. Maka dari itu representasi berhubungan erat dan 

wacana karena bahasa yang digunakan oleh media semuanya berkaitan erat 

dengan wacana. Representasi yang membentuk makna, berkaitan erat dengan 

faktor identitas dari objek yang kita teliti. Identitas pada skema tersebut 

merupakakan  gabungan dari unsur perbedaan dan ke-liyan-an. 

Identitas adalah „pemahaman‟ kita tentang kelompok yang 

direpresentasikan – sebuah pemahaman tentang siapa mereka, bagaimana mereka 

dinilai, bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Perbedaan mempunyai kaitan 

dengan pembedaan (distinctiveness) pada suatu kelompok sosial, seseorang 
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sebagai lawan dari yang lainnya. Perbedaan ini bisa ditandakan penampilan fisik 

dan perilaku. Sedangkan ke-liyan-an merupakan rasa untuk mendefinisikan 

perbedaan (Burton, 2007:288). 

Skema III : Representasi dan Kekuasaan 

 

Sumber: Graeme Burton, Pengatar Untuk Memahami Media dan Budaya Populer (2008:34) 

 Representasi dilihat sebagai ungkapan idiologi. Representasi 

mengungkapkan berbagai jenis kekuasaan yang berbeda dengan masyarakat. 

Hubungan-hubungan yang berkaitan dengan ketidak setaraan antara kelompok 

berhubungan satu sama lain. Konflik antar kelompok dan menjadikan kelompok-

kelompok berbeda dengan lain. 

2. Kuasa 

Kekuasaan adalah relasi sosial yang amat komplek dan mengandung relasi 

yang senantiasa berubah-ubah. Dengan kata lain, kekuasaan itu dipraktikan dalam 

suatu ruang lingkup tertentu dan dalam ruang lingkup itu terdapat banyak posisi 

yang ber-relasi satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran atau tak 

menetap. Kuasa identik dengan relasi sosial yang terjadi di berbagai tempat dan 

waktu (Dosi, 2012:26). Kuasa, menurut Michel Foucault, pertama-tama harus 

dimengerti terhadap hubungan sosial yang terus-menerus berpengaruh terhadap 

lingkungan sosial dan organisasi yang dialami manusia. Kuasa juga bisa dilihat 

sebagai perjuangan yang mengalami banyak benturan bahkan konflik secara terus-
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menerus  dan menghasilkan perubahan yang lebih bersifat kreatif dan 

membangun. 

Kekuasaan adalah kemampuan berbuat atau bertindak. Kekuasaan adalah 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang berwujud sumber daya manusia 

maupun sumber daya yang lain guna memperoleh hasil yang diinginkan. 

Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi aspek kehidupan. Kekuasaan tidak 

bisa dinilai baik atau buruk. Kekuasaan bersifat netral dan tidak berpihak (Barbera 

Booles dan Lydia Swan dalam Handayani dan Novianto, 2004:168).   

Menurut Foucault kekuasaan itu menyebar di mana-mana dan meresap 

dalam seluruh jaringan hubungan-hubungan sosial. Kekuasaan tidak berpusat 

pada individu-individu melainkan bekerja, beroperasi dalam konstruksi 

pengetahuan dalam perkembangan ilmu dan pendirian-pendirian lembaga karena 

lembaga menyebar dan bekerja dan mengendalikan banyak orang, komunitas, 

kelompok, kepentingan, dan sebagainya. Sehingga sifat lembaga menjadi 

produktif dan memiliki kekuatan menormalisasikan hubungan-hubungan 

masyarakat. 

Pendekatan Foucault untuk memahami kuasa maupun menawarkan 

feminis, wawasan baru dan produktif kedalam hubungan sosial dominasi dan 

subordinasi, baik didalam wacana maskulinis dan didalam feminisme itu sendiri 

(Foucault dalam Books, 2011:80). Foucault mengakui pelaksanaan kuasa laki-laki 

atas perempuan, tetapi menolak bahwa laki-laki memegang kuasa. Laki-laki hanya 

bersifat mengayomi, melindungi, menjaga dan bertanggung jawab atas 

perempuan. 
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Pemahaman Foucault terhadap sifat dasar dan bekerjanya kuasa memiliki 

beberapa pandangan terhadap feminimisme. Gagasan Foucault mengenai 

pengetahuan dan kebenaran sebagai pembatas kuasa telah memunculkan berbagai 

persoalan mengenai politik dan praktik feminimis, dan menantang pendapat kunci 

tentang sifat dasar dan penyebab dan penyebab subordinasi perempuan, yang 

mana berbagai versi feminimisme dilandaskan kepada perempuan (Foucault 

dalam Brooks, 2009:81). Konsep kuasa tersebut menyinggung ketidak 

seimbangan antara kaum laki-laki dengan perempuan. Selalu laki-laki dianggap 

berada satu tingkat diatas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam 

masyarakat selalu laki-laki menjadi pemimpin dan memliki pengalaman yang 

lebih dibanding perempuan bahkan dalam agama Islam perempuan tidak 

deperkenankan menjadi pemimpin dalam berbagai aspek. 

Menurut Foucault, negosiasi atau pergulatan di dalam masyarakat tidak 

semata-mata berkenaan dengan pemilikan kuasa, tapi lebih pada istilah 

penyebaran kuasa yang diperebutkan. Dengan demikian, Foucault secara tidak 

langsung menggugat tentang gagasan bahwa laki-laki memiliki kuasa atas 

perempuan (Foucault dalam Brooks, 2011:85). Pemikiran Foucault tentang 

kekuasaan telah mengubah pandangan tentang kehidupan sosial mulai dari yang 

terkecil seperti individu, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat secara 

luas. 

Paradoks menyatakan bahwa didalam penjelasan Foucault tentang kuasa 

atau pengetahuan bertanggung jawab atas sejumlah ketegangan tertentu diantara 

feminisme dan Foucault. Soper juga menyatakan bahwa Foucault mengatakan 
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relatif sedikit tentang sumber kuasa dan tidak menawarkan usaha terhadap 

penindasan perempuan maupun perlawanan perempuan terhadap penindasan 

(Foucault dalam Brooks, 2011:87). Penindasan berupa penindasan secara moral, 

perilaku ataupun secara fisik. 

Konsep kuasa di dalam karya Foucault, baik sebagai sesuatu yang bersifat 

mampu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, dapat dipandang mendukung 

bentuk-bentuk kuasa yang berbeda, pada saat yang sama menghasilkan tindakan 

perlawanan, pergulatan dan perubahan (Brooks, 2011:93). 

Mengikuti pandangan Foucault. istilah kuasa (power) disini merujuk pada 

"totalitas struktur tindakan" untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu 

dan kelompok-kelompok yang tidak terikat dan tidak bergantung dengan individu, 

kelompok ataupun pihak lain. Kuasa dijalankan terhadap individu dan kelompok 

yang berada dalam posisi untuk memilih, dan ditunjukan untuk mempengaruhi 

pilihan mereka. Maka kuasa melibatkan permainan-permainan strategi diantara 

pihak-pihak yang memiliki kebebasan memilih (Foucault dalam Latif, 2005:38). 

Konsep kuasa adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan 

masyarakat. Kekuasaan dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk 

melihat apa yang disebut dengan kontrol. Satu orang atau kelompok mengontrol 

orang atau kelompok lain lewat percakapan dan keseluruhan tutur yang 

merupakan kesatuan. Kontrol ini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik, tetapi 

juga kontrol secara mental atau psikis. Kelompok yang dominan mungkin 

membuat kelompok lain bertindang seperti yang diingingkan (Eriyanto, 2001:11). 

Analisis wacana kritis juga memepertimbangkan elemen kekuasaan dalam 



18 
 

 
 

analisisnya. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau 

bentuk lain yang tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral 

tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. 

Kekuasaan itu dalam hubungan dengan wacana, penting untuk melihat apa 

yang disebut sebagai kontrol. Satu orang atau kelompok mengontrol orang atau 

kelompok lain lewat wacana. Kontrol tersebut tidaklah harus selalu dalam bentuk 

fisik dan langsung tetapi juga kontrol secara mental atau psikis. Kelompok yang 

dominan mungkin membuat kelompok lain bertindak seperti yang diinginkan 

olehnya. Berbicara dan bertindak sesuai apa yang diinginkanya (Eriyanto, 

2001:12). Bentuk kontrol tersebut bermacam-macam jika berupa kontrol atas 

konteks yang secara mudah dapat dilihat dan siapakah yang boleh dan harus 

berbicara sementara siapa pula yang mendengar dan mengiyakan. 

3. Maskulinitas  

Dalam kehidupan manusia, pengkategorian jenis kelamin tidak hanya 

tentang laki-laki dan perempuan saja. Lebih dari itu, jenis kelamin manusia 

dibedakan menjadi laki-laki yang maskulin dan laki-laki yang feminin dengan 

perempuan yang maskulin dan perempuan yang feminin. Penelitian kalin ini lebih 

menekankan maskulinitas yang terdapat dalam laki-laki. 

Menyinggung tentang jenis kalamin (gender) sejauh mana praktek berita 

dilakukan, terutama item-item berita, berpihak pada kecenderungan laki-laki lebih 

berkuasa. Kisah-kisah tentang kompetensi, konflik, penggunaan kekuasaan, status 

figur publik, berasal dari sebuah wacana maskulin yang menekankan faktor-faktor 

tersebut (Burton, 2011:191). 
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 Dalam wacana perempuan umumnya lebih berhubungan dengan kerja 

sama, mengalah, atau setidaknya mengenai kecerdasan emosional dalam meraih 

kemenangan. Daya dorong maskulin yang sama di balik seleksi dan konstruksi, 

bisa dilihat dengan menyikap terhadap perempuan.  

 Dimensi feminin dan maskulin selalu dikaitkan dengan keyakinan yang 

diterapkan dengan gender, yaitu laki-laki dan wanita. Dimensi tersebut dapat 

dikaitkan dengan gagasan (generalisasi) yang dibuat orang tentang wanita dan 

laki-laki, generlisasi tentang ciri-ciri sifat yang dianggap mewakili ciri-ciri laki-

laki atau wanita, generalisasi tentang tingkah laku yang dianggap 

merepresentasikan kelompok gender (Handayani dan Novianto, 2004:160-161).  

Generalisasi yang dianggap cocok untuk merepresentasikan kelompok 

laki-laki atau wanita. Ciri-ciri sifat yang dianggap sesuai dengan laik-laki adalah 

sifat dan peran-peran maskulin, sedangkan wanita dianggap pas dengan peran dan 

ciri-ciri feminin  

Dimensi maskulinitas mencakup sifat yaitu mempertahankan pendapat 

atau keyakinan sendiri, berjiwa bebas, tidak terganggu dengan pendapat orang 

lain, berkepribadian kuat, berani mengambil resiko dan penuh dengan kekuatan. 

Secara fisik mampu menjadi pemimpin dan berjiwa pemimpin, berani mengambil 

resiko, suka mendominasi atau menguasai, punya pendirian yang kuat dan berani 

bersikap, agresif, percaya diri, berfikir analitis atau melihat hubungan sebab 

akibat, mudah menbuat keputusan, mandiri, egois atau mementingkan diri sendiri, 

bersifat kelaki-lakian, berani bersaing atau berkompetisi, dan bersikap bertindak 

sebagai pemimpin. 
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 Laki-laki lebih berkarakter aktif, kompetitif, agresif, dominan, mandiri dan 

percaya diri. Sementara wanita lebih bersifat manis, rapi, kalem atau tenang, 

emosional, ekspresif, sensitif dan taktis. Sosok laik-laki selalu dikaitkan dengan 

kemandirian sedangkan wanita dikaitkan dengan sifat saling ketergantungan. 

Menghubungkan laki-laki denga sifat agentik, sedangkan wanita lebih bersifat 

bersahabat, ramah dan suka bersosialisasi. Jika dikaitkan individualistik dengan 

perkembangan laki-laki, sedangkan kekerabatan dengan perkembangan wanita 

(Rheigold dan Cook dalam Handayani dan Novianto, 2004:162). 

Konsep lain yang dirasa perlu untuk menganalisis maskulinitas yaitu 

patriarki. Berpendapat bahwa konsep budaya laki-laki selalu berkedudukan lebih 

tinggi dari pada perempuan dapat dilihat sebagai sebuah konsep yang sangat 

beragam dengan kemungkinan berbeda bentuk di tempat dan waktu yang berbeda-

beda (Yuwono 2008:42).  

 Pendapat lain yang tentu saja penting untuk dikemukakan . Konsep 

maskulinitas adalah sebuah konsep yang tidak dapat berdiri sendiri. Maskulinitas 

tidak akan tampak dan relevan jika tidak dikontraskan dengan konsep femininitas 

(Yuwono, 2008:43). Laki-laki dengan sifat maskulin mempunyai aspek-aspek 

yang terdapat pada sifat-sifat diatas. Berjiwa bebas, berkepribadian kuat menjadi 

ciri-ciri yang terdapat dalam diri laki-laki maskulin. Sedangkan secara fisik atau 

yang terdapat dalam tampak luar meliputi tubuh yang kekar, berotot, tatapan mata 

tajam dan tampang yang garang. 

 Maskulinitas adalah karakteristik tubuh kelakian yang gagah, jantan, keras 

dan kuat, sehingga laki-laki yang bertanggung jawab dalam memimpin politik dan 
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urusan keras lainya. Pekerjaan laki-laki adalah malima (bahasa jawa) main, 

madon, minum, madat,dan maling, yang menggambarkan superioritas patriarkal 

dalam taraf kehidupan sehari-hari ( Abdilah, 2002:55).  

Pendapat tersebut menguatkan tentang laki-laki maskulinitas, dimana 

ditekankan pada tampilan fisik yang gagah, jantan, kuat dan keras. Ciri-ciri laki-

laki maskulin dari tampilan fisik tersebut kemudian menjadi alasan kenapa laki-

laki yang maskulin cocok menjadi pemimpin yang bisa bertanggung jawab. 

Bahkan dalam perbuatan yang bersifat buruk. Laki-laki maskulin dianggap lebih 

dominan dalam berperan. 

 Maskulinitas merujuk pada tingkat nilai “maskulin” secara tradisional, 

obsertivitas dan mementingkan materi. Sebaliknya femininitas menekankan pada 

nilai “feminim” dan memperhatikan hubungan dan kualitas kehidupan. Di 

masyarakat yang maskulinitasnya sangat tinggi, seseorang lebih banyak menemui 

tekanan pekerjaan dan ruang keluarga (M. Invancevich, 2007:43). Dimensi nilai 

budaya  saling bergantung dan kompleks, sebagai akibatnya dampak dari nilai 

terhadap produktivitas tempat kerja, sikap dan efektivitas sulit ditentukan. Hal 

pokok selanjutnya adalah maskulinitas akan terlihat maskulin jika dibandingkan 

dengan feminitas. Konsep tentang maskulinitas dan feminitas tidak akan berdiri 

sendiri, kadang salin berkaitan dan menjadi suatu penguat satu sama lain.  

Konsep maskulinitas tidak berdiri sendiri, pendapat Connell diatas 

menyebutkan bahwa maskulinitas tidak akan tampak berkaitan jika tidak 

dikontraskan dengan konsep feminitas. Benar adanya tanpa feminitas maskulin 

tidak akan tampak jelas. Harus ada perbandingan yang kuat, misal laki-laki 
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berambut pendek dikatakan lebih maskulin jika disandingkan dengan perempuan 

yang berambut panjang yang feminim. 

Konsep lain yang berhubungan dekat dengan maskulinitas yaitu patriarki. 

Judith Bennet berpendapat, bahwa konsep patriarki dapat dilihat sebagai sebuah 

konsep yang sangay variatif dengan kemungkinan berbeda bentuk ditempat dan 

waktu yang berbeda-beda (Bennet dalam Yuwono, 2008:43). 

Sebagai contoh, peran seorang ayah dalam keluarga yaitu sebagai kepala 

keluarga dan mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, merupakan suatu hal 

yang bersifat maskulin dalam ideologi patriarki dalam kehidupan rumah tangga. 

Untuk menguatkan maskulinitas ayah sebagai kaum laki-laki dan istri sebagai 

kaum perempuan yang berperan sangat feminim seperti memasak maupun 

mengurusi rumah tangga. 

Di Indonesia, konsep maskulinitas berkembang oleh media massa yang 

sering menampilkan aspek-aspek yang mencirikan maskulin, seperti iklan rokok 

yang berlomba-lomba menjadikan rokok mereka dengan tampilan fisik yang 

mencirikan maskulin seperti badan yang kekar, muka garang, tatapan mata tajam 

dan sebagainya.  

 

4 Iklan 

Istilah advertising (periklanan) berasal dari kata Latin Abad Pertengahan 

advertere yang berarti mengarahkan perhatian kepada. Istilah tersebut 

menggambarkan tipe atau bentuk pengumuman publim apa pun yang 

dimaksudkan untuk mempromosikan penjualan komoditas atau jasa spesifik atau 
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untuk menyebarkan sebuah pesan sosial atau politik (Danesi, 2012:294). 

Periklanan harus dibedakan dari materi dan aktivitas lainya yang ditujukan untuk 

mengubah dan mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku. 

Kata iklan (advertising) berasal dari kata Yunani, yang artinya kurang 

lebih adalah “menggiring orang pada gagasan”. Adapun pengertian iklan secara 

komprehensif adalah “semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan 

mempromosikan ide, barang atau jasa secara nonpersonal yang dibayar oleh 

sponsor tertentu” secara umum, iklan berwujud penyajian informasi nonpersonal 

tentang suatu produk, merek, perusahaan atau toko yang dijalankan dengan 

kompensasi biaya tertentu (Rojak dkk, 2009:02). Dengan begitu iklan merupakan 

suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi 

orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan pihak pembuat iklan. 

Advertising atau advertere berasal dari kata latin yang berarti mengalihkan 

perhatian sehingga advertising dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat 

mengalihkan perhatian audien terhadap sesuatu dan periklanan memiliki tujuan 

untuk membujuk konsumen untuk membeli (Jefkins dalam Santosa, 2001:03). 

Periklanan mengupayakan sesuatu pesan tentang penjualan kepada calon pembeli 

yang tepat atas suatu produk berupa barang atau jasa dengan biaya semurah-

murahnya. 

Namun pada dasarnya periklanan adalah bagian dari kehidupan industri 

modern dan hanya bisa ditemukan di negara-negara maju atau negara-negara yang 

tengah berkembang pesat secara ekonomi maupun dalam bidang lain (Jefkins, 

1997:02).    
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Iklan atau advertising dapat didefinisikan sebagai “any paid form of 

nonpersonal comunication about an organization, product, service, or idea by an 

identified sponsor” (setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu 

organisasi, produk, service, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang 

diketahui) (Morissan, 2010:17).  Maksudnya “dibayar” menunjukan bahwa ruang 

atau waktu bagi setiap inci harus dibeli. Dan maksud “nonpersonal” adalah iklan 

yang melibatkan media massa seperti televisi, radio, majalah, koran yang dapat 

mengirim pesan kepada individu atau kelompok secara bersamaan. 

Sifat nonpersonal iklan berarti pada umumnya tidak tersedia kesempatan 

atau mendapatkan umpan balik yang segera dari penerima pesan (kecuali dalam 

hal direct response advertising) (Morissan, 2010:18). Sebelum pesan iklan 

tersampaikan  pemasang iklan wajib mempertimbangkan bagaimana audiens akan 

memberikan respon terhadap iklan yang dimaksud. 

Periklanan adalah suatu cara untuk menciptakan kesadaran dan pilihan. 

Ketika akan membeli produk atau merk tertentu, tidak dengan serta merta 

langsung ke produsen melainkan melalui tahapan-tahapan, yakni mengenal atau 

mengetahui produk dan merek tertentu yang menginformasikan oleh para penjual 

melalui sejumlah media, diantaranya suratkabar, majalah, radio, televisi maupun 

media-media lain. Informasi tentang suatu produk atau merek itulah disebut iklan 

(Widyatama dalam Rojak dkk, 2009:56). Periklanan menjadi kegiatan yang 

penting dan strategis karena menginformasikan kepada calon konsumen tentang 

suatu produk dan merek. Dengan informasi tersebut akan tercipta suatu kesadaran 

dan pilihan untuk memilih barang yang diiklankan. 
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Pada dasarnya periklanan adalah bagian dari kehidupan industri modern 

dan hanya bisa ditemukan di negara-negara maju atau negara yang  tengah 

mengalami perkembangan ekonomi pesat (Jefkin, 1997:03). Bentuk awal 

periklanan itu sendiri terbatas pada papan nama sederhana yang menunjukan 

nama sebuah penginapan atau nama kecil yang dihiasi dengan tabung putar 

warna-warni atau hiasan lainya. 

Periklanan adalah kegiatan pemasaran yang sesungguhnya meliputi semua 

tahapan, yakni mulai dari penciptaan produk hingga kepelayanan purna jual 

setelah transaksi penjualan itu sendiri terjadi. Pemasarn (marketing) sebenarnya 

lebih dari sekedar mendistribusikan barang dan jasa dari para produsen 

pembuatnya ke para konsumen pemakainya (Rojak dkk, 2009:02).     

Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang persuasif yang 

diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang 

atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya (Jefkins, 1997:05). 

Advertising adalah jenis komunikasi pemasaran yang merupakan istilah 

umum yang mengacu kepada semua bentuk teknik komunikasi yang digunakan 

pemasar untuk menjangkau konsumennya dan menyampaikan pesanya (Moriarty,  

2011:06). Menjelaskan advertising sebagai sesuatu yang kompleks dalam satu hal, 

advertising tersebut bersifat sederhana dan periklanan merupakan soal penciptaan 

pesan dan mengirim karya kepada orang dengan harapan orang tersebut akan 

tertarik dengan cara-cara tertentu. 

Mengenai inti periklanan serta keahlian-keahlian khusus tentang 

kreativitas adalah untuk menarik dan memenangkan perhatian khalayak, 



26 
 

 
 

membangkitkan minat yang berlanjut pada tingkatan konsumen dan pemilihan 

serta penggunaan media-media yang paling efektif dari segi biaya, merupakan 

faktor utama dalam periklanan (Jefkins, 1997:22). Semua itu mununtut adanya 

interaksi antara tiga sisi periklanan yaitu pengiklan atau pemasang iklan, biro 

iklan, dan media yang akan memuat iklan. 

Dalam representasi didalam iklan khususnya iklan rokok apabila kita 

melihat iklan sebagai budaya, yakni sebagai suatu cara untuk mengungkapkan dan 

memahami dunia, maka untuk itu tidak jauh berbeda dengan mitos, pribahasa, 

bahkan ritual. Iklan-iklan turut membentuk dan mentransmisikan perilaku, 

kepercayaan, serta nilai-nilai suatu kelompok atau masyarakat (Miranda dalam 

Budiman, 2000:84).  

Dalam pencitraan yang terlihat dalam iklan rokok Djarum super selalu 

laki-laki, iklan tersebut turut membantu dan mentransmisikan perilaku, 

kepercayaan-kepercayaan serta melalui nilai-nilai suatu kelompok atau 

masyarakat. Iklan tersebut berfungsi untuk mempertahankan kelompok sosial 

tertentu, mengesahkan kode-kode moral. Secara psikologi iklan mengarahkan 

individu kepada harapan dari masing-masing kelompok sosial dan membimbing 

mereka sepanjang jalur kehidupan dari mulai lahir hingga meninggal. 

Fungsi utama dalam periklanan: 

1. Fungsi Informatif adalah iklan memang diharapkan hanya sekedar untuk 

mengetahui apa yang disampaikan. Komunikator tidak bermasud untuk 

lebih sekedar memberi sesuatu. 
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2. Fungsi Komersial adalah kegiatan periklanan yang sengaja dirancang dan 

disampaikan dengan tujuan agar masyarakat tergerak untuk membeli suatu 

produk atu merek tertentu. Fungsi ini dapat digunakan dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek bertujuan dimana 

iklan diharapkan mampu memberikan dampak segera setelah iklan 

disampaikan ditengah masyarakat. Sementara untuk jangka panjang, 

dampak baru dapat dipetik dalam kurun waktu yang lama setelah iklan 

diluncurkan 

3. Fungsi Pemasaran adalah fungsi iklan yang diharapkan untuk membantu 

bagian dari pemasaran untuk menjual produk yang berupa barang atau 

jasa. Iklan digunakanuntuk mempengaruhi kalayak untuk membeli dan 

mengkonsumsi suatu produk. Hampir semua iklan komersial memiliki 

fungsi pemasaran. 

4. Fungsi Komunikasi adalah iklan merupakan penyampai pesan dari 

komunikator kepada khalayak, dengan berbicara kepada orang lain, maka 

iklan juga yang menghubungkan antara komunikator dan komunikan. 

5. Fungsi Pendidikan, merupakan fungsi yang mengandung makna bahwa 

iklan merupakan alat yang dapat membantu mendidik khalayak mengenai 

sesuatu, agar dapat mengetahui dan mampu melakukan sesuatu. 

6. Fungsi Ekonomi, bahwa iklan mampu menjadi penggerak ekonomi agar 

kegiatan ekonomi tetap berjalan. Dengan iklan, ekonomi dapat 

berkembang dan melakukan ekspansi. 
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7. Fungsi Sosial, iklan ternyata telah mampu menghasilkan dampak sosial 

psikologi yang cukup besar. Iklan membawa berbagai pengaruh dalam 

masyarakat. 

8. Fungsi Precipitation yaitu fungsi mempercepat berubahnya suatu kondisi 

dari keadaan yang semula tidak dapat mengambil keputusan terhadap 

produk menjadi dapat mengambil keputusan. 

9. Fungsi persuasion yaitu fungsi yang membangkitka keinginan dari 

khalayak sesuai pesan yang diiklankan. Hal itu meliputi persuasi atas daya 

tari emosi, menyebarkan informasi tentang ciri-ciri suatu produk dan bujuk 

konsuman untuk tetap membeli produk yang diiklankan. 

10. Fungsi Reinforcement yaitu fungsi iklan mampu meneguhkan keputusan 

yang telah diambil oleh khalayak. Peneguhan meliputi pengabsahkan daya 

beli para konsumen yang sudah ada terhadap suatu produk dan 

mengabsahkan keputusan sebelumnya dalam mengkonsumsi produk. 

11. Fungsi Reminder yaitu fungsi iklan yang mampu mengingatkan dan 

semakin meneguhkan terhadap produk yang diiklankan (Rojak dkk, 

2009:56-62). 

Periklanan menjalankan fungsi sebagai “informasi” yaitu 

mengkomunikasikan informasi tentang produk, ciri-ciri, dan lokasi penjualan, 

memberitahukan kepada konsumen tentang produk-produk baru. Menjalankan 

fungsi “persuasif” yaitu mencoba membujuk para konsumen untuk membeli 

merk-merk tertentu atau mengubah pola pikir konsumen terhadap produk-produk  

dan perusahaan yang ditawarkan. Menjalankan fungsi  “pengingat” secara terus 
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menerus akan selalu mengingatkan para konsumen akan sebuah produk sehingga 

mereka akan tetap mencari dan membeliproduk yang telah diiklankan tanpe 

mempedulikan merek yang lain. 

Keuntungan iklan menggunakan media massa adalah kemampuan menarik 

perhatian konsumen terutama produk yang iklanya populer dan sangat mengenal 

dimasyarakat guna meningkatkan penjualan (Morissan, 2010:19). Misalnya 

perusahaan rokok Djarum super yang menggunakan mobil Jeep sebagai simbol 

mobil petualang yang selalu muncul disetiap iklan yang diletakkan di media 

massa, khususnya televisi dan sebagai identitas merek. Konsumen sangat 

mengenal mobil Jeep melalui media massa maupun mengetahui dengan 

sendirinya, keberadaan merek rokok tersebut selalu diidentifikasikan sebagai 

rokok petualang. 

 

5 Semiotika dalam Komunikasi 

Peran semiotika dalam komunikasi begitu penting dan tidak dapat 

dikesampingkan begitu saja. Kajian tentang pemaknaan tanda-tanda memudahkan 

kita untuk berkomunikasi secara lebih baik dan efektif. Studi tendang semiotika 

membuat tanda-tanda yang ada bisa kita artikan dengan merujuk pada arti-arti 

yang jelas. 

Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. 

Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni 

sesuatu yang harus kita beri makna (Hoed, 2011:3). Merujuk pada pengertian 

Ferdinand de Saussure yaitu melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk  
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(yang tercitra dalam kognisi seseorang) dan makna (atau isi, yakni yang dipahami 

oleh seseorang pemakai tanda). De Saussure juga menggunakan signifiant sebagai 

istilah dalam segi bentuk suatu tanda, dan signifie dalam segi makna. 

Semiotika juga dikenal sebagai semiologi. Kedua istilah tersebut dapat 

digunakan untuk merujuk kepada ilmu tentang tanda-tanda (the science of signs) 

tanpa adanya perbedaan perngertian yang terlalu tajam. Satu-satunya perbedaan di 

antara keduanya. Istilah semiologi lebih banyak dikenal di Eropa yang mewarisi 

tradisi linguistik Saussurean, sementara istilah semiotika cenderung dipakai oleh 

para penutur bahasa Inggris atau mereka yang mewarisi tradisi Peircian (Hawkes 

dalam Budiman, 2011:4). 

Kedua tokoh semiotika tersebut, baik Peirce maupun Saussure, merupakan 

tokoh-tokoh yang berperan penting dalam dunia semiotika. Masing-masing dari 

mereka memainkan peran tersendiri pada tradisi semiotika mereka. Saussure yang 

lebih cenderung pada linguistik, mengkaji perkembangan variasi bahasa secara 

historis. Sedangkan Peirce memberikan kontribusi yang besar bagi teori 

probabilitas dan menjadi pelopor dalam tori tentang tanda. 

Menurut Saussure, semiologi yaitu sebuah ilmu umum tentang tanda yang 

mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat dan, menjadi bagian dari 

disiplin psikologi sosial. Tujuanya untuk menunjukan bagaimana terbentuknya 

tanda-tanda beserta kaidah-kaidah yang mengaturnya (Budiman, 2011:189-190).  

Sedangkan Peirce merujuk kepada “doktrin formal tentang tanda-tanda” 

yang menjadi dasar dari semiotik adalah konsep tentang tanda, tak hanya bahasa 

dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda melainkan dunia itu sendiri 
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pun sejauh terkait dengan pikiran manusia seluruhnya terdiri dari tanda-tanda, 

karena kalau tidak demikian manusia tidak akan  bisa menjalin hubungan dengan 

realitas (Budiman, 2011:190). Bahasa merupakan sistem tanda paling dasar bagi 

manusia dan tanda nonverbal seperti gerakan, pakaian dan ekspresi dapat dikatakn 

sebagai bahasa yang tersusun dari tanda-tanda bermakna. 

Dalam komunikasi periklanan, tidak hanya menggunakan bahasa sebagai 

alanya, tetapi juga alat komunikasinlainya seperti gambar, warna, dan bunyi. Iklan 

disampaikan melalui dua saluran media massa, yaitu (1) media cetak (surat kabar, 

majalah, brosur, dan papan iklan atau billboard) dan (2) media elektronika (radio, 

televisi, dan film) pengirim pesan adalah, misalnya, penjual produk, sedangkan 

penerimanya adalah khalayak ramai yang menjadi sasaran (Sobur, 2004:116).  

Mengkaji iklan dalam perspektif semiotika, mengkajinya melalui sistem tanda 

dalam iklan. Iklan menggunakan sistem tanda terdiri lambang, baik secara verbal 

maupun nonverbal. Iklan juga menggunakan tiruan indeks, terutama dalam iklan 

radio, televisi, dan film. 

Dalam berbagai budaya, tanda dan kode tubuh yang mengatur perilaku 

nonverbal dihasilkan oleh persepsi atas tubuh sebagai yang lebih dari sekedar zat 

fisik. Kedipan mata, isyarat tangan, ekspresi wajah, postur dan tindakan badaniah 

lainya mengomunikasikan sesuatu yang relevan dan budaya dalam situasi-situasi 

soaial tertantu (Danesi, 2012:54). Semiotika nonverbal nampak alamiah karena 

diperoleh tanpa pikiran dalam konteks kultural.  

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanda bahasa atau komunikasi 

tanpa kata, makna tanda nonverbal berarti tanda minus bahasa atau tanda minus 
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kata. Jadi secara sederhana, tanda nonverbal dapat diartikan semua tanda bukan 

kata-kata (Sobur, 2004:122). Penggolongan tanda-tanda tanda yang ditimbulkan 

oleh alam yang kemudian dikethui manusia melalui pengalamanya, tanda yang 

ditimbulkan oleh binatang, dan tanda yang ditimbulkan oleh manusia.  

Tanda yang ditimbulkan oleh manusia dibedakan yang bersifat verbal dan 

nonverbal. Sifat komunikasi verbal adalah tanda-tanda yang digunakan sebagai 

alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat bicarasedangkan nonverbal berupa 

tanda yang menggunakan anggota badan, lalu diikuti dengan lambang, suara, 

tanda yang diciptakan oleh manusia untuk menghemat waktu, tenaga, dan 

menjaga kerahasiaan, dan benda-benda yang bermakna kultural dan ritual 

(Sobur,2004:122).  

Pemahaman akan struktur simiosis menjadi dasar yang tidak bisa 

ditiadakan bagi penafsir dalam mengembangkan penelitian. Qulalisigns adalah 

tanda-tanda yang merupakan tanda berdasar suatu sifat. Contoh sifat “merah”, 

merah mungkin dijadikan suatu tanda sosialisme untuk mnyatakan cinta, sebagai 

tanda petunjuk seperti larangan atau tanda bahaya. Sinsign adalah tanda yang 

merupakan tanda atas dasar tampilnya dalam kenyataan. Semua pernyataan 

individual yang tidak dilembagakan. Contoh sebuah jeritan yang menyatakan 

kesakitan, keheranan, langkah kaki, tertawa, nada dasar dan lain-lain. Legisign 

adalah tanda-tanda yang merupakan tanda atas dasar suatu peraturan yang berlaku 

umum, sebuah konvensi, sebuah kode. Contoh lalu lintas dan isyarat tradisional 

seperti mengangguk, mengerutkan alis, berjabat tangan dan sebagainya (Sobur, 
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2001:97-98). Keseimbangan tipe penanda sebagi struktur semiosis itu dapat 

dipergunakan sebagai dasar kombinasi satu dengan yang lain. 

Pada penelitian ini, menggunakan teori dari Roland Barthes sebagai acuan. 

Barthes merupakan salah satu tokoh dalam dunia semiotika yang mempraktikkan 

dan menyempurnakan model semiologi Saussurean. Salah satu area penting yang 

dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran pembaca (the 

reader). 

Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan 

pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara panjang lebar mengulas apa yang 

sering disebut sebagai sistem pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun di atas 

sistem lain yang telah ada sebelumnya (Sobur, 2004:68-69). 

Barthes kemudian menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja: 

Skema IV: Peta Tanda Roland Barthes 

1. signifer 

(penanda) 

2. signifed 

   (penanda) 

 

3. denotative sign (tanda denotatif) 

4. connotative sign 

 (tanda denotatif) 

5. connotative signifed 

(petanda konotatif) 

 

6. connotative sign (tanda konotatif) 

 

 Sumber : Paul Cobey & Litza Jansz (dalam Sobur, 2004 : 69) 
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Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, tanda 

denotatif adalah juga penanda konotatif (4) (Cobley & Jansz dalam Sobur, 

2004:69). 

Denotasi biasanya dimengerti sebagai makna harfiah, makna yang 

sesungguhnya , bahkan kadang kala juga dirancukan dengan referensi atau acuan. 

Akan tetapi, di dalam semiologi Rolan Barthes, dan para pengikutnya, denotasi 

merupakan sistem signifikasi tingkat pertama,sementara konotasi merupakan 

tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan dengan 

ketertutupan makna dan, dengan demikian, sensor atau represi politis (Budiman, 

2011:140). 

Sedangkan konotasi yang biasanya diartikan sebagai suatau makna yang 

menempel pada suatu kata karena sejarah pemakaiannya, dalam semiologi Roland 

Barthes dikembalikan lagi secara retoris. Menurut dia, terdapat dua jenis sistem 

signifikasi. Sistem pertama berada didalam lapis denotasi sedangkan sistem kedua 

di dalam lapis konotasi. Sebuah sistem konotasi adalah sistem yang lapis 

ekspresinya sendiri sudah berupa sistem penandaan: pada umumnya kasus-kasus 

konotasi terdiri dari sistem-sistem komples yang di dalamnya bahasa menjadi 

sistem pertama, misal seperti yang terlihat pada sastra (Budiman 2011:167). 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metodologi 

semiotika komunikasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat 

inteprektif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam 

menelaah masalah penelitian. Penelitian kualitatif lazim menelaah hal-hal 

yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau 

menafsirkan, fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan 

kepada hal-hal tersebut (Mulyana dan Solatun, 2007:05). 

Fokus penelitian kualitatif adalah kompleks dan luas. Penelitian kualitatif 

bermaksud untuk memberikan makna atas fenomena secara holistik dan harus 

memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi. Temuan-

temuan dalam studi kualitatif sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan presepsi 

peneliti (Danim, 2002:35).  

Ciri penelitian kualitatif: Pertama, data yang dikumpulkan bersifat data 

lunak (soft data), yaitu data yang mendalam mendeskripsikan orang, tempat, 

hasil percakapan dan lain-lain. Kedua, semua data yang diperoleh kemudian 

dianalisis tidak dengan menggunakan skema berfikir stastitikal. Ketiga, 

pertanyaan penelitian tidak dirangkaikan dengan variabel-variabel 

operasional, melainkan dirumuskan untuk mengkaji semua kompleksitas yang 

ada dalam konteks penelitian. Keempat, peneliti dan pakar ilmu sosial dan 

pendidikan dapat melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan suatu 

fokus pada saatu pengumpulan data. Kelima, peneliti mengumpulkan data 
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melalui hubungan langsung dengan orang-orang pada situasi khusus, 

sedangkan pengaruh luar hanya bersifat sekunder. Keenam, prosedur 

pengumpulan data yang paling umum dipakai adalah observasi partisipatif 

(paritisipant observation) dan wawancara (Danim, 2002:57-58). 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian yang diamati adalah iklan rokok Djarum super My Life 

My Advanture. Iklan yang ditayangkan televisi dalam bentuk visual tersebut 

menjadi sampel sekaligus populasi dari objek penelitian ini. 

3. Metode Analisis 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode semiotika. 

Metode tersebut digunakan untuk meneliti simbol dan tanda dari iklan rokok 

dalam kaitanya dengan tanda yang mempunyai unsur kuasa maskulinitas. 

Tanda-tanda tersebut bisa berupa apa saja yang terdapat pada iklan rokok 

Djarum super My Life My Advanture seperti aktivitas, adegan, objek, 

maupun busana yang terdapat dalam iklan rokok tersebut. 

Penulis menggunakan metode semiotika Roland Barthes sebagai 

metode analisis karena Barthes memakaisistem pemaknaan dua tahap (two 

way signification) yaitu (tahap pertama) donotasi dan (tahap kedua) 

konotasi.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengamati, melihat serta meng-capture secara seksama dalam iklan 

rokok Djarum super My Life My Advanture. Studi pustaka diambil dari 
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buku-buku, jurnal penelitian, internet, maupun sumber-sumber lain yang 

mendukung penelitian. 

5. Analisis Data 

Metode semiotika Roland Barthes yang berfokus pada signifikasi dua 

tahap digunakan untuk menganalisis iklan rokok Djarum super My Life My 

Advanture yang diteliti dalam penelitian ini. Metode Roland Barthes 

tersebut digunakan dalam pengolahan kajian data dari tanda-tanda yang ada 

pada iklan rokok tersebut. 

Penelitian ini menyajikan data berupa unsur-unsur maskulinitas yang 

terdapat pada iklan rokok Djarum super My Life My Advanture yang 

kemudian dihubungkan dengan kuasa yang terdapat didalamnya. Data 

kemudian dianalisis dengan teori Roland Barthes, melalui tahap denotasi 

dan konotasi. Pada tahap pertama, semua tanda yang ditampilkan apa-

adanya, selanjutnya pada tahap kedua, penandaan dibahas secara lebih luas 

dengan memberlakukan konotasi dari tahap kedua. 

Makna-makna yang tedapat pada tanda-tanda dari objek yang diteliti 

dihubungkan dengan kehidupan sosial, nilai-nilai, dan budaya yang terdapat 

didalam masyarakat. Apa yang sering disebut Roland Barthes sebagai mitos 

tersebut yang akan membuat makna yang tersembunyi di dalam tanda 

tersebut dan akan diperoleh secara maksimal. 

6. Alur Penelitian 

Alur penelitian ini berawal dari seringnya penayangan mengenai iklan 

rokok Djarum super terlebih peneyangan setelah pukul 22.00 WIB. Peneliti 
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tertarik untuk melihat kecenderungan apa yang menjadikan iklan rokok 

Djarum super menjadi iklan yang sangat maskulin. Peneliti mencoba 

menghubungkan kuasa yang melekat pada maskulinitas tersebut. Untuk 

lebih jelasnya disajikan skema alur penelitian tersebut pada halaman 

berikutnya. 
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