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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia politik selalu erat hubungannya dengan kekuasaan. Robson(dalam 

Subakti, 2010:7) beranggapan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang 

memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh, 

mempertahankan,mempengaruhi, menentang untuk mendapatkan satu tujuan 

yaitu kekuasaan. Tentu tidak semua orang bisa menjadi penguasa, setiap 

negara hanya membutuhkan satu wakil yang dipilih oleh masyarakat, dari 

beberapa wakil yang dipilih dan dicalonkan oleh partai politik. Agar wakil 

politik yang dipilih oleh partai politik dikenal oleh khalayak maka diperlukan 

media untuk memperkenalkannya. 

Media massa dinilai sangat efektif untuk membentuk opini publik tentang 

seorang kandidat pemimpin salah satu partai seperti penjelasan Keppler 

(Mulyana, 2013:65) kampanye politik lewat media massa memperteguh 10 

kali dari  pandangan orang dari aslinya, yang artinya media dapat membuat 

seseorang menjadi semakin yakin pada pilihannya. 

Kampanye politik media bisa lewat iklan, baliho, koran,  dan internet. 

Peneliti lebih merujuk kepada kampanye politik melalui iklan, selama ini 

masyarakat mengenal iklan sebagai alat informasi produk,  jasa, penjualan, 

dan pembelian. Menurut Widyatma (2002:13) Iklan adalah struktur informasi 

dan susunan komunikasi non personal yang biasanya dibiayai dan bersifat
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 persuasif, (tentang produk, jasa, dan gagasan) oleh sponsor yang tidak 

terindentifikasikan, melalui berbagai macam media.  

Namun Iklan tidak hanya media yang disebarluaskan kepada khalayak 

untuk mendorong pembelian saja ia juga digunakan partai politik untuk 

menarik perhatian, simpati, dan khalayak sebanyak-banyaknya untuk 

mengikuti maksud yang disampaikan oleh partai politik tersebut. 

Partai politik menggunakan iklan politik sebagai salah satu senjata 

berharga bagi kandidatnya, untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengenal 

kandidat, membantu mereka mengindentifikasi prioritas, mempengaruhi 

standar penilaian mereka, dan pemaknaan kesalahan (Kinsey dalam Mulyana, 

2013:80). 

Pada tahun 2014 Indonesia  memasuki tahun pemilihan umum, pada 

tahun ini masyarakat bukan hanya memilih calon DPR tetapi juga harus 

memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum diadakannya PEMILU 

banyak partai yang berlomba-lomba membuat iklan ditelevisi, seperti 

Gerindra, Hanura, Golkar, Demokrat, dan partai lainnya, tidak sedikit dari 

iklannya menggunakan komunikasi nonverbal sebagai penggambaran calon 

pemimpin Indonesia. misalnya ketika Prabowo menunggang kuda didepan 

para pendukungnya untuk menggambarkan kegagahannya. 

John Fiske (2010:95) menjelaskan komunikasi nonverbal adalah 

komunikasi yang menjelaskan bahwa tubuh manusia merupakan transmiter 

utama kode presentasional, yang telah disusun menjadi sepuluh kode dan 
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menunjukkan makna yang dibawanya seperti kontak tubuh, proksimity, 

orientasi, penampilan, gestur, angukan kepala, ekspresi wajah,  postur, gerak 

mata, dan aspek nonverbal dari percakapan. 

Dari pengertian tersebut peneliti meneliti salah satu kode manusia yaitu 

penampilan. Argyle membagi penampilan menjadi dua yaitu: (1) aspek yang 

berada dibawah sukarela seperti  warna kulit,  rambut, pakaian, dan perhiasan. 

(2) aspek-aspek yang kurang dikontrol seperti tinggi badan, berat badan, dan 

seterusnya. Penampilan digunakan untuk mengirimkan pesan tentang 

kepribadian dan khususnya konformitas (Argyle dalam Fiske (eds.),  2010:  

96). 

Pakaian dapat menujukkan jenis kelamin dan gender seseorang. Rouse 

berpendapat bahwa pakaian dapat memunculkan ide masyarakat tentang laki-

laki dan perempuan. Sebuah kasus ketika fashion dan pakaian hanya 

merefleksikan identitas, jenis kelamin, dan gender yang sudah ada, namun hal 

tersebut merupakan bagian bagian dari proses dimana sikap terhadap citra, 

pria, dan wanita dibuat dan direpoduksi. Bernard menjelaskan banyak hal di 

bukunya yang berjudul  fashion sebagai komunikasi, dia menjelaskan 

bagaimana laki-laki digambarkan dengan memakai celana panjang, baju 

taksedo dengan pemilihan warna seperti biru, hitam, putih, coklat, dan 

menghindari warna pink karena warna pink memperlihatkan warna 

perempuan menurut masyarakat (Bernard, 2011 : 160). 
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Membicarakan perempuan dan laki-laki, maka masyarakat akan berfikir 

dalam dua aspek yaitu Seks (jenis kelamin) hal ini disebabkan oleh perbedaan 

biologis laki-laki dan perempuan yang membuat suatu konstruksi gender 

(Murniati, 2004:XVIII). Murniati menjelaskan seks adalah perbedaan fisik 

yang diciptakan tuhan untuk manusia, yang digunakan untuk menempatkan 

laki-laki dan perempuan dalam wilayah yang berbeda, sehingga dicitrakan 

dalam penampilan berbeda. Pria dicitrakan dalam sifat maskulin sementara 

perempuan penampilan feminim. Perbedaan gender yang telah berlangsung 

terus menerus dalam sejarah panjang dan kompleks. Ia disosialisasikan, 

diperkuat, seolah-olah sudah menjadi satu kodrat Ilahi. 

Menurut Judith Waters dan George Ellis (1996)  gender merupakan salah 

satu dasar dalam budaya, yaitu proses identifikasi tidak hanya orang tapi juga 

penbendaharaan kata, pola bicara, sikap, perilaku, tujuan, dan aktifitas seperti 

Maskulinitas atau feminitas. Berbagai pembedaan itu itu akhirnya memuncul 

stereotip yang disebut dengan stereotip gender (Waters dan Ellis dalam 

Widyatma,2002:3). Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan 

bahwa maskulinitas pria adalah bentuk suatu budaya yang turun temurun 

yang digunakan oleh para pemimpin Indonesia untuk merepresentasikan 

dirinya dalam iklan politik. 

Membaca pengertian kode penampilan dan gender peneliti tertarik untuk 

memilih iklan Prabowo karena melihat salah satu penggambaran dirinya di 

dalam iklan 
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Gambar 1 :  Salah satu iklan  Prabowo 

Pada gambar diatas Prabowo tampak menggunakan baju tentara untuk 

menggambarkan maskulinitas dirinya. Darwin (1999:3) menjelaskan bahwa 

maskulinitas adalah streotype laki-laki yang digambarkan oleh perempuan 

melalui pakaian, penampilan,dan pekerjaannya.  

Prabowo Subianto  menggandeng wakilnya Hatta Rajasa salah satu 

menteri ekonomi yang menjadi ketua umum partai amanat nasional. 

 

 

 

 

Gambar 2 : Salah satu iklan Hatta Rajasa 
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Dalam gambar Hatta tampak mengenakan kemeja putih, maskulinitas 

juga digambarkan melalui pakaian yang digunakan Banard (2011 :160) 

menjelaskan bagaimana laki-laki digambarkan dengan memakai celana 

panjang, baju taksedo, kemeja., dengan pemilihan warna seperti biru, hitam, 

putih,dan coklat.  

Dari tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa Media massa terutama 

iklan  selalu memperhitungkan simbol dalam komunikasi politik.  Hamad  

(2004:24)  menjelaskan bahwa para komunikator bertukar citra dan makna 

melalui lambang-lambang politik mereka saling menginterpretasikan pesan-

pesan polituk yang diterimanya. Apapun simbol yang dipilih hal ini bisa 

dijelaskan melalui teori semiotika atau ilmu tentang tanda.  

Tanda- tanda semiotika terlihat pada iklan Prabowo lebih memakai baju 

putih, coklat, dan baju partai. untuk merepresentasikan  dirinya. Iklan yang 

beragam membuatnya menjadi menarik untuk diteliti. Peneliti menggunakan 

semiotika Roland barthes yang Menurutnya  penanda (signifier) adalah teks, 

sedangkan petanda (signified) merupakan konteks tanda (sign). 

Penelitian Maskulin pernah dilakukan oleh Junita Anggraheni tahun 2012 

Universitas  Indonesia yang berjudul Representasi Maskulinitas pada Iklan 

Cetak Minuman Vodka : Sebuah Kajian Semiologi pada tahun 2012. 

Anggraeni meneliti bagaimana iklan Vodka menggambarkan maskulinitas 

melalui iklan gambarnya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika 
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Charles Sanders Pierce dan Roland Barthes. Penelitian ini menyimpulkan 

konsep maskulin laki-laki, dia mengatakan bahwa laki-laki tidak peduli 

apapun pekerjaannya dia tetap terlihat terhormat namun laki-laki akan terus 

bekerja untuk meningkatkan status dan prestasinya. Walaupun sama-sama 

mengambil maskulin sebagai pokok bahasan, Anggraheni meneliti iklan 

gambar sedangkan peneliti meneliti iklan televisi (video). 

Penelitian terdahulu Rikhi Sutrisno tahun 2014 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang berjudul Representasi Identitas Budaya 

Sunda dalam  Iklan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa barat periode 

2013-2014. Metode penelitian yang digunakan semiotika Roland Barthes. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy 

Mizwar menggunakan budaya sunda untuk menarik masyarakat Jawa Barat. 

Sutrisno dan peneliti sama-sama meneliti iklan politik sebagai obyeknya 

namun Sutrisno lebih memilih identitas budaya sebagai kajiannya. 

Penelitian terdahulu Yan Ligharyanti 2014 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang berjudul Konstruksi Gender pada  Iklan Televisi (Analisis 

Semiotik Pada Iklan Susu Bayi SGM Tahun 2010 – 2013). Metode penelitian 

yang digunakan semiotika Roland Barthes. Hasil penelitiannya perbedaan 

gender ada diiklan SGM yang ditunjukkan dari warna, pakaian, dan karakter 

anak-anak yang digambarkan. Kontruksi gender dibuat agar laki-laki dan 

perempuan tumbuh sesuai anggapan masyarakat dimana perempuan feminim  

dan laki-laki maskulin. Penelitian ini juga membahas gender sebagai 
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kajiannya, berbeda dengan peneliti yang hanya mengambil maskulinitas 

sebagai pokok bahasannya. 

Dari penelitian terdahulu diatas peneliti menyimpulkan untuk meneliti 

Maskulintas Calon Presiden dan Wakil Presiden . Peneliti akan menggunakan 

iklan Prabowo, dan Hatta Rajasa yang ditayangkan di Televisi periode 2013-

2014 dengan metode Semiotika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemaknaan tanda- tanda Maskulinitas yang  

direpresentasikan oleh  Prabowo-Hatta  dalam iiklannya untuk  pemilihan 

calon Presiden dan wakil Presiden 2013- 2014 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pemaknaan terhadap tanda Maskulinitas pria pada 

iklan televisi Prabowo Hatta calon Presiden dan Wakil Presiden. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanda bisa menggambarkan maskulinitas 

sosok Prabowo Hatta calon Presiden dan Wakil Presiden. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian yang peneliti lakukan : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah berbagai wawasan baru mengenai maskulinitas  terkhusus 

dalam Ilmu Komunikasi agar tidak menimbulkan kesalah pahaman akan 

arti maskulinitas yang sebenarnya serta mengetahui arti tanda/sign dan 

makna dalam sebuah iklan yang dikaji menggunakan sebuah penelitian 

Semiotika dengan menggunakan Barthes pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan 

dan pengalaman bagi peneliti, khususnya mengetahui pemahaman 

tentang iklan khusunya yang memakai isu maskulinitas. 

b. Bagi Masyarakat 

Dengan diadakannya  penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi 

masyarakat yang melihat iklan tersebut sehingga tidak salah 

memaknainya. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Komunikasi  

 Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris communication 

berasal dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata 

communis yang berarti sama.sama disini maksudnya adalah sama 

makna (Onong, 1984 : 9) . 

Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau 

suatu pesan dianut secara sama. Jadi kesamaan bahasa dan makna 

menjadi suatu kunci penting terjadinya suatu komunikasi. Komunikasi 

adalah suatu proses yang dapat diungkapkan melalui bahasa tulisan, 

gambar - gambar, isyarat, bunyi -bunyian, dan bentuk kode lain yang 

mengandung arti dan dimengerti oleh orang lain. Istilah komunikasi 

atau dalam bahasa inggris communication berasal dari kata latin 

communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti 

sama.sama disini maksudnya adalah sama makna (Onong, 1984 : 9). 

Komunikasi menurut Hovland adalah proses yang memungkinkan 

seseorang komunikator menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-

lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan)  

(dalam Mulyana, 2008 :62) . 

1. Komunikasi Massa  

komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan 

media massa, baik cetak (majalah, surat kabar) atau elektronik 

(radio, televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang 
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dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar dibanyak tempat, anonym dan heterogen. Pesan-pesannya 

bersifat umum, disampaikan secara tepat, serentak dan selintas 

(khususnya media elektronik). Dari pengertian yang dipaparkan di 

atas penulis menyimpulkan bahwa komunikasi massa adalah 

komunikasi yang menggunakan media cetak atau elektronik yang 

ditujukan kepada banyak orang yang pesannya biasanya bersifat 

umum ( Mulyana, 2008 : 75).  Devito first mass communication is 

communication addressed to masses, to an extermnely large 

science. This does not mean that the audience includes all people 

or everyone who reads or everyone who watches television; rather 

poorly defined. Nuruddin menerjemahkan bahwa komunikasi 

massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, khalayak 

yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti khalayak meliputi 

seluruh penduduk atau semua orang yang membaca, atau semua 

orang yang menonton televisi, agaknya itu tidak berarti pada 

khalayak yang besar dan pada umumnya sukar untuk didefinisikan.  

Nurudin juga menjelaskan ciri – ciri komunikasi massa  

1) Komunikator dalam komunikasi massa melembaga  

2) Komunikan dalam komunikasi bersifat heterogen  

3) Pesannya bersifat umum  

4) Komunikasinya bersifat satu arah  
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5) Komunikasi massa menimbulkan kesemrempakan  

6) Komunikasi mengandalkan peralatan teknis  

7) Komunikasi massa dikontrol oleh geatkepper  

Pernyataan Nurudin menjelaskan bahwa komunikator 

adalah sekumpulan orang yang membuat pesan menjadi suatu 

informasi yang bersifat heterogen biasanya pesannya bersifat 

umum dan menimbulkan efek yang di inginkan oleh geatkepper. 

(Nurudin , 2007 : 19 ) 

2. Komunikasi iklan 

Kata iklan (advertising ) berasal dari bahasa Yunani, yang 

artinya kurang lebih adalahmenggiring orang pada gagasan. 

Advertising adalah jenis komunikasi pemasaran, yang merupakan 

istilah umum yang mengacu kepada semua bentuk tehnik 

komunikasi yang digunakan pemasar untuk menjangkau 

konsumennya dan menyampaikan pesannya. Advertising 

berkembang, berevolusi dan berubah- ubah fokusnya. Dahulu 

masyarakat melihat iklan hanya ditembok, di selebaran yang 

dibagikan dijalan lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih modern 

seperti di majalah, televisi atau di radio.  Definisi periklanan 

modern kini mengandung lima faktor : 

a. Periklanan biasanya dibayar oleh pengiklan, meski beberapa 

iklan ada yang gratis contohnya iklan pelayanan publik. 
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b. Pesannya dibayar, dan sponsornya diidentifikasi. 

c. Periklanan umumnya menjangkau masyarakat luas, yaitu 

konsumen potensial dari kalangan umum atau kelompok 

sasaran tertentu. 

d. Umumnya periklanan memberikan informasi kepada konsumen 

tentang barang, kegunaan, dan perusahaannya. 

e. Pesannya disampaikan melalui sejumlah media massa. 

Iklan bukan media massa. Iklan membawa pesan yang 

datang kepada anda dari orang-orang yang membayar media massa 

(Biagi,2010: 264). Iklan yang terdapat dimedia massa digunakan 

untuk membiayai media dalam hal keuangan terutama media 

elektronik seperti radio, televisi  karena tanpa iklan media mereka 

tidak dapat membuat acara yang membutuhkan banyak 

biaya.Secara garis besar, iklan dapat digolongkan menjadi tujuh 

kategori pokok, yakni: 

a. Iklan konsumen (Consumer Advertising) 

b. Iklan bisnis ke bisnis atau iklan antar bisnis(Business-to-

business Advertising) 

c. Iklan perdagangan (Trade Advertising) 

d. Iklan eceran (Retail Advertising) 

e. Iklan keuangan (Financial Advertising) 

f. Iklan langsung 

g. Iklan lowongan kerja 
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Periklanan mengkomunikasikan suatu pesan yang bisa 

mengandung dan mengkombinasikanbeberapa tujuan yang berbeda, 

dengan dua kunci karakteristik, yaitu periklanan itu memberikan 

informasi dan periklanan itu membujuk. Iklan memiliki berbagai 

macam kegunaan dan fungsi (Kotler,1985:142). Menurut Kotler 

(1997:198), mengatakan bahwa tujuan periklanan yang berkaitan 

dengan sasarannya dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Iklan untuk memberi informasi (information) kepada khalayak 

tentang seluk beluk suatu produk. 

b. Iklan untuk membujuk (persuasive), dilakukan dalam tahap 

kompetitif yang tujuannya adalah untuk membentuk 

permintaan selektif merek tertentu. 

c. Iklan untuk mengingatkan (reminding), yaitu untuk 

menyegarkan informasi yang pernah diterima masyarakat. 

Sedangkan tujuan suatu iklan biasanya dibangun atas empat 

komponen, dianataranya yaitu: 

a. Aspek perilaku, yaitu tindakan-tindakan yang diharapkan pada 

calon pembeli seperti pembelian percobaan, mengunjungi toko, 

mengambil percontohan atau meminta informasi lebih lanjut. 

b. Sikap yang diharapkan. Hal ini menyangkut sikap atau 

keistimewaan produk. 
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c. Kesadaran. Dalam pengembangan produk-produk baru 

dipasaran, merebut kesabaran calon pembeli merupakan tugas 

utama periklanan. 

d. Positioning. Yakni membentuk citra, bagaimana seorang 

produsen memposisikan produk atau mereknya diantara para 

pesaing (Kasali,1995:159). 

3. Iklan Politik di Televisi 

Bisnis televisi dan periklanan merupakan bagian utama dari 

dua hal yang berkaitan, televisi berfungsi sebagai sistem 

penyampaian pesan kepada pemirsa dan iklan membutuhkan 

fungsinya.Sejauh ini televisi tidak lagi menawarkan hiburan, berita 

tetapi menjadi tempat penetapan harga dan penyampaian 

produk.Televisi bertugas membuat acara, mengumpulkan penonton 

lalu menerima sponsor.Berkembangnya teknologi televisi membuat 

iklan menjadi sesuatu yang menarik mata(Lane, King, dan Russel, 

2009:325-334). 

Meskipun iklan televisi memakan biaya terlalu tinggi, tetapi 

sponsor terus berbaris untuk muncul di jaringan televisi.“ 

Pengiklan harus menggunakan televisi apapun istilahnya mereka 

harus mendapatkannya, karena televisi merupakan kendaraan 

barang dagangan paling ampuh yang pernah diciptakan.” Biaya 

iklan ditelevisi per menit pada jaringan utama dibagi menjadi 10-15 

dan 30- detik per iklan kalau di Amerika biaya iklan 30detik 
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mencapai  $ 2,5 juta sekali tayang(Biagi,2010:266). Mahalnya 

iklan komersial di televisi membuat para pengiklan berfikir 

bagaimana setiap detik itu bermakna. Untuk membuat iklan yang 

bermakna diperlukan sebuah biro, yang merancang kampanye 

iklan, memproduksi iklan dan menentukan tempat-tempat iklan 

biasanya media yang diiklankan juga akan ikut mendesain iklan 

yang akan dipasang menggunakan seni dan tampilan yang bagus. 

Iklan televisi juga diminati partai politik, khusus iklan ini 

sulit untuk mengelompokan, karena ia bukan iklan komersil yang 

mengambil keuntungan materil bukan juga iklan masyarakat yang 

menyerukan kepentingan rakyat. Partai politik sadar bahwa televisi 

komersial adalah salah satu media yang paling efektif untuk 

menarik audiens massa, karena iklan televisi cenderung menyukai 

pendekatan asal tembak dengan memakai tampilan yang menarik. 

Komunikasi politik yang dilaksanakan melalui perantara media 

setidaknya memiliki keseimbangan isu.Kebanyakan yang terjadi 

adalah penonjolan karakter baik bagi pemasang iklan.Misalnya, 

tingginya kepedulian seorang kandidat dalam menjual image 

(Putra, 2012:65). Iklan partai politik sekarang dikemas dengan 

indah dengan musik, kostum, dan kata-kata.Iklan politik selain 

menawarkan image untuk rakyat juga menampilkan bagaimana 

gambaran pemimpin Indonesia kedepan. 
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Para kandidat bukan hanya merupakan sebuah simbol bagi 

dirinya, akan tetapi meraih kejayaan maskulin karena asosiasi 

dengan berbagai metafor politik. Wilayah pertarungan simbolik ini 

yang paling ketat dan paling umum adalah metafor-metafor yang 

mampu memainkan drama-drama politik nasional yang manusiawi 

(sesuai dengan bahasa nalar manusia) sambil menjalankan 

maskulinitas yang hegemonik. Diantara jenis-jenis metafor 

tersebut, empat kategori dipilih, yakni yang paling menarik 

perhatian dan yang paling diminati media terkemuka. Kategori 

tersebut meliputi metafor yang mengaitkan kandidat dengan 

olahraga, perkumpulan persaudaraan, militer, dan nilai-nilai 

keluarga (Mulyana, 2008:280). 

Dampak langsung pemasangan iklan politik di televisi 

terhadap seorang kandidat tidak selalu bersifat positif tetapi bisa 

juga bersifat negatif tergantung isi, konten, dan frekuensi intensitas 

iklan yang ditayangkan untuk itulah, para marketer dituntut peka 

terhadap isu sensitif khalayak.Iklan politik memiliki nilai humanity 

yang disinyalir menjadi pemikat dominan.Secara umum 

pemasangan iklan setidaknya dapat mendongkrak popularitas 

subjek. Iklan diharapkan  dapat memudahkan penonton mengenal 

tidak hanya gambar dan tulisan tetapi juga citra  pemimpin yang 

diiklannkannya(Putra, 2012 :66). 
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1.5.2 Representasi Media 

Menurut pengertian Stuart Hall representasi memang sengaja 

dibuat untuk mempertegas pemaknaan. Representasi yang sengaja 

dimunculkan media untuk membentuk sudut pandang masyarakat akan 

budaya atau benda agar mereka memaknainya sesuai dengan keinginan 

media. Hal ini dijelaskan Burton (2008 : 135-138)dia mengatakan 

bahwa “ Representasi menyangkut pembuatan makna, yang 

direpresentasikan melalui media menciptakan argumen- argumen, 

diciptakan begitu alami sehingga masyarakat tidak sadar ada ideologi 

yang sengaja dibuat. Dalam representasi terdapat ide-ide yang bisa 

mempengaruhi masyarakat. “ Representasi dalam media visual 

dikonstruksi dari penggambilan gambar yang diambil oleh kamera pada 

sisi tertentu untuk menimbulkan makna tertentu atau ideologi dari 

pandangan seorang intelektual yang berkaitan dengan isi media. 

Representasi mengasumsikan bahwa representasi sama dengan 

stereotipe adalah keliru. Televisi berisi tentang stereotipikal : citra, 

perilaku, dan makna yang dibuat untuk menyederhanakan klise, sebab 

televisi ingin cepat merebut perhatian audience, contoh 

menggambarkan koboi dengan topi dan kuda. Stereotipe merupakan 

wajah representasi yang bisa dikenali sementara itu representasi tidak 

hanya terkait stereotipe. Representasi juga mengontruksi identitas bagi 

kelompok yang bersangkutan. Identitas adalah pemahaman tentang 

kelompok yang dipresentasikan-sebuah pemahaman ihwal siapa 
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mereka,bagaimana mereka dinilai, bagaimana mereka dilihat orang lain. 

Memang akan ada sisi positif dan negatif namun pemahaman itu akan 

berbeda dari pandangan yang dikonstruksikan kepada mereka. Konsep 

identitas membawa masuk dalam gagasan tentang perbedaan bahwa 

seseorang mempunyai identitas yang mampu dipresentasikan dan 

bermakna, maka dengan sendirinya ia punya sesuatu yang membuatnya 

berbeda. (Burton,2006: 240-245). 

Peneliti mnyimpulkan bahwa iklan sengaja merepresentasikan 

pemimpin melalui kostum atau isinya sehingga masyarakat mengasumsi 

bahwa pemimpin haruslah seperti itu. 

1.5.3 Maskulinitas 

Maskulinitas adalah salah satu bagian dari gender, masyarakat 

sering menganggap gender dan jenis kelamin itu sama. Gender lebih 

mengarah di sifat dan jenis kelamin fisik. Masyarakat mengaggap jika 

laki-laki seharusnya maskulin dan perempuan feminim kontruksi sosial 

dan budaya. (Kurnia, 2004:18). 

Menurut Darwin (1993:3) maskulinitas adalah suatu stereotype 

tentang laki-laki. Liliweri (2005:206) menjelaskan  stereotype 

merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnik / ras. Orang 

cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku orang 

lain bedasarkan kategori ras ,jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan 

komunikasi verbal maupun nonverbal 
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Maskulinitas laki-laki dibentuk bukan secara natural atau 

biologi. Dia dibentuk oleh keluarga, media, olahraga, dan isu kompleks. 

Laki-laki terpengaruh pada bermacam-macam sumber dan memilihnya 

sesuai dengan fungsinya (Reeser, 2011:21).. 

1. Maskulinitas dalam Iklan 

Maskulinitas dalam iklan biasanya ditampilkan seorang 

laki-laki dalam keadaan bahaya atau kekuatan yang tersembunyi 

dibalik seragam sepak bola, tinju.pengendara motor dan lain-lain. 

Atau kekuatan yang ditampilkan tidak dengan fisik seperti 

kesuksesan karir atau bisnis.Dengan balutan Fashion yang 

membedakan maskulinitas lama dan baru.Menangkap dan 

mempertahankan perhatian konsumen menjadi tujuan dari iklan. 

Maskulinitas dalam iklan bukan bersifat tunggal melainkan bentuk 

jamak yang dibentuk untuk kepentingan pengiklan. Iklan rokok 

yang lebih menggambarkan laki-laki mandiri atau iklan kosmetik 

laki-laki yang lebih menggambarkan laki-laki metroseksual, 

ataupun iklan politik yang lebih menggambarkan laki-laki tegas 

dan bertanggung jawab. 

2. Maskulinitas Pemimpin 

Maskulinitas pemimpin erat kaitannya dengan laki-laki, 

menurut Abdilah (2002:55) maskulinitas adalah karakteristik 

ketubuhan yang gagah, jantan, keras, dan kuat, yang biasanya 
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dimiliki oleh laki-laki yang bertanggung jawab dalam 

mememimpin politik dan urusan lainnya. 

Terlepas dari berbagai pro-kontra mengenai potensi wanita 

dan laki-laki untuk menjadi pemimpin, Larwood and Wood 

menyetujui bahwa laki-laki dan wanita berbeda ciri sifat yang 

menjadi konsekuensi kepemimpinan,seperti kebutuhan untuk 

berprestasi, ketakutan untuk sukses, ketegasan, penghargaan, dan 

kemampuan berkompetisi. Rosenfeld dan Fowler menemukan 

perbedaan gambaran diri tentang pemimpin yang ideal, wanita 

demokratis menekankan sifat suka membantu, penuh kasih sayang, 

mengasuh, berpikiran terbuka, dan dapat menerima kesalahan. 

Pemimpin laki-laki yang demokratis lebih menekankan sifat 

kematangan diri, semangat, kompeten, moral, analitis, dan menilai 

orang (Handayani dan Lovianto,2004 :175) 

Maskulinitas hagemonik merujuk pada bagaimana 

kelompok laki-laki tertentu menduduki posisi kekuasaan dan 

kekayaannya, dan bagaimana mereka melegitimasi dan 

mereproduksi hubungan-hubungan sosial yang menghasilkan 

dominasi itu. Kebanyakan laki-laki memperoleh keuntungan dari 

subordinasi kaum perempuan, dan maskulinitas hagemonik 

terutama terkait dengan pelembagaan dominasi laki-laki atas 

perempuan. (Mulyana, 2008:274) 
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Beberapa asumsi memandu kebanyakan teori feminis, 

hanya saja lebih menyoroti bagaimana laki-laki mewacanakan 

kategori-kategori identitas maskulin. Wacana konstruksi 

maskulinitas memunculkan apa yang disebut oleh beberapa sarjana 

feminis sebagai tabiat negara. Menurut Brown dalam Mulyana 

(2008:274-275) maskulinisme negara yang dimaksud adalah suatu 

gambaran negara yang melambangkan, memberlakukan, 

memelihara, dan merepresentasikan kekuasaan laki-laki sebagai 

sebuah bentuk dominasi. Media tentu saja merupakan salah satu 

penindas yang mengemukakan bahwa urusan negara merupakan 

wilayah laki-laki. 

Pemimpin Indonesia yang biasanya lebih dikenal sebagai 

Presiden dan wakil Presiden harusnya mempunyai sejumlah 

kelebihan bukan hanya dalam penampilan tetapi juga pendidikan 

atau pangkat terakhirnya. Indonesia tidak pernah mengharuskan 

Presiden atau wakilnya berjenis kelamin laki-laki tetapi sebagian 

besar dari mantan pemimpinnya adalah laki-laki yang mempunyai 

maskulinitas yang tinggi tentunya, karena mantan pemimpin 

Indonesia mempunyai pangkat, pendidikan yang patut 

diperhitungkan. 

Maskulinitas pemimpin Indonesia pertama dilihat dari 

kegigihannya merebut negara dari tangan penjajah, yang 

didestruksikan dengan kepahlawanan. sedangkan Presiden kedua 
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dan terakhir mempunyai maskulinitas yang dilihat dari 

pekerjaannya sebagai anggota militer. Indonesia juga pernah 

mempunyai pemimpin yang pintar dalam hal pendidikan sosok 

yang pertama kali membuat pesawat terbang di Indonesia. 

Maskulinitas Indonesia terbentuk dari gambaran pemimpinnya 

yamg bertugas sebagai kepala negara yang memimpin negara dan 

wakilnya mempunyai tugas membantunya. 

1.5.4 Semiotika dalam Iklan 

Semiotika secara harfiah berarti ilmu tentang tanda yang 

digunakan saat menganalisis makna  teks. Semiotika diturunkan dari 

karya Ferdinand de Sausure yang menyelediki properti-properti bahasa 

dalam course in general linguistics. Saussure yakin bahwa semiotika 

dapat digunakana untuk menganalisis sejumlah besar sistem tanda, dan 

bahwa tak ada alasan yang bisa diterapkan dalam bentuk media dan 

kultural apapun (Stokes, 2003: 76). 

John Fiske (2011:60) merinci sekaligus mengklasifikasikan 

analisis semiologi kedalam tiga bidang kajian: 1) Tanda, banyak tipe 

dan cara tanda menyampaikan makna, hal ini berkaitan dengan pemakai 

tanda.2) Kode, atau sistem yang mengatur tanda. Hal ini meliputi 

macam-macam kode yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat atau budaya.3) Budaya yang melingkupi beroperasinya 

kode dan tanda. 
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Analisis semiotika yang diteliti adalah iklan, tanda dalam 

komunikasi periklanan selain bahasa terdapat tanda lainnya yaitu 

gambar, warna, dan bunyi. Untuk mengkaji iklan dalam persepektif 

semiotika, bisa dikaji dengan sistem tanda dalam iklan. Iklan terdiri dari 

lambang, baik verbal maupun non verbal. Lambang verbal adalah 

bahasa yang dikenal masyarakat sedangkan nonverbal berbentuk 

gambar dan warna yang disajikan dalam iklan yang tidak secara meniru 

rupa atas bentuk realitas (Sobur, 2009:116) 

Kajian sistem tanda dalam iklan juga mencakup objek. Objek 

iklan adalah hal yang diiklankan. Dalam iklan, produk atau jasa itulah 

objeknya. Yang penting dalam meneelaah iklan adalah penafsiran 

kelompok sasaran dalam proses interpretan. Jadi sebuah kata seperti 

eksekutif meskipun dasarnya mengacu pada manajer  menengah, tetapi 

selanjutnya manajer menengah ini ditafsirkan “suatu tingkat keadaan 

ekonomi tertentu” yang juga kemudian ditafsirkan sebagai “gaya 

hidup” tertentu yang selanjutnya ditafsirkan “kemewahan” dan 

seterusnya. Penafsiran yang bertahap ini merupakan segi penting dalam 

iklan, proses seperti ini disebut Semiosis (Hoed dalam Sobur, 2009 : 

117). Menurut Berger dalam Sobur (2009 : 177), bila akan menganalisis 

iklan harus mengambil iklan dengan orang, objek, latar belakang 

menarik, naskah yang menarik. Berikut adalah hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam menganalisis iklan : 

1. Penanda dan petanda 
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2. Gambar, indeks dan symbol 

3. Fenomena sosiologi, demografi orang dalam iklan dan orang-orang 

yang menjadi sasaran iklan, refleksikan kelas-kelas sosial ekonomi, 

gaya hidup dan sebagainya. 

4. Sifat daya tarik yang dibuat untuk menjual produk, melalui naskah 

dan orang-orang yang dilibatkan dalam iklan. 

5. Desain dari iklan, termasuk tipe perwajahan yang digunakan, warna 

dan unsur estetik yang lain. 

6. Publikasi yang ditemukan di dalam iklan dan khayalan yang 

diharapkan oleh publikasi tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan semiotika Roland 

Barthes karena peneliti meneliti maskulintitas yang berhubungan 

dengan budaya dan mitos. Barthes  menggunakan yang  mytologies-nya 

secara tegas yang dia bedakan dari denotatif atau sistem tataran 

pertama. Dia membuat peta tentang bagaimana tanda bekerja. Dari peta 

Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif  terdiri atas penanda dan 

petanda. Akan tetapi pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga 

penanda konotatif . Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur 

material: hanya jika mengenal tanda “pakaian” sebagai alat menutup 

tubuh, lalu barulah muncul konotasi pakaian yang bisa diartikan sebagai 

gender atau kelas sosial. 

1. Denotasi 
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Menurut John Fiske (2004:93), “Denotasi kadangkala dianggap 

sebagai sebuah digital code yakni suatu kode dimana penanda 

maupun petanda jelas terpisah dan konotasi sebagai analogue code 

yaitu kode yang bekerja dalam suatu skala kontinyu”. Denotasi 

dapat merupakan sebagai kata yang memiliki arti sesuai dengan apa 

yang ada didalam kamus bahasa Indonesia, yang dapat merupakan 

makna yang sebenarnya dari apa yang tertulis dan dilihat. 

2. Konotasi 

Konotasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari petanda-petanda 

dan penanda- penanda yang menyatukan sistem pertama ke sistem 

kedua (signifikasi) dan inventarisasi yang perlu diperhatikan dalam 

setiap sistem.Konotasi sangat dekat dengan budaya, sejarah dan 

pengetahuan yang membawanya dalam suatu sistem 

ideologi.Konotasi adalah kata kiasan yang mempunyai arti yang 

beragam. 

3. Mitos 

Barthes menjelaskan mitos adalah suatu penandaan dari salah satu 

tuturan yang dilakukan untuk membuat suatu wacana. Mitos tidak 

didefinisikan oleh objek pesannya, tapi oleh cara pengungkapan 

pesan. Barthes juga menjelaskan tentang istilah semiologi yaitu 

penanda dan petanda, yang dijelaskan dari seikat mawar yang 

dalam arti sebenarnya merupakan sebuah bunga., tetapi mawar 

merupakan sebuah petanda dalam penanda yang berarti hasrat, 
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hasrat yang dikirimkan kepada kekasihnya. Mitos ditekankan 

sebuah ideologi yang bermaksud bukan untuk menyembunyikan 

tetapi berfungsi untuk mendistorsi bukan menghilangkan..tidak 

perlu kondisi bawah sadar untuk merangkan mitos. 

Analisis semiotika menjadi dasar penelitian ini memberikan   

peneliti untuk mempresentasikan makna atau pesan  yang terkandung 

dalam iklan ke dalam rangkaian kata atau kalimat. Peneliti berusaha 

mencari tanda-tanda yang menunjukkan maskulinitas sang pemimpin 

sesuai dengan realitas yang ada dalam masyarakat. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

metodologi semiotika komunikasi. Yang dimaksud penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau juga dengan 

penemuan-penemuan yang tidak dicapai atau diperoleh dengan 

menggunakan prosedur-prosedur atau cara-cara lain kuantifikasi 

(Rakhmat,2004: 24). 

Penelitian dengan metode deskripsi kualitatif adalah penelitian yang 

merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. 

Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis faktual, dan akurat tentang fakta-fakta  dan sifat-sifat 

populasi atau objek tertentu. Riset ini untuk menggambarkan realitas 
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yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan variabel 

(Kriyantono,2006 : 69). 

1.6.2 Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah iklan kampanye Prabowo, Hatta, Jokowi 

dan Yusuf Kalla yang ada di telavisi dalam format avi berdurasi 15 – 47 

detik. Yang digunakan dalam analisis ini adalah scene-scene yang 

terdapat unsur tanda-tanda yang membangun stereotype laki-laki yang 

divisualisasikan dalam sosok Prabowo, Hatta. Iklan kampanye 

Prabowo, Hatta diunduh dari www.youtube.com. Aspek yang 

ditampilkan adalah berupa tatanan Shot maupun angle yang digunakan. 

1. Visual Image 

Merupakan segala sesuatu yang terkumpul di dalam frame. Visual 

image dibangun oleh visual style yang diantaranya adalah warna, 

ekspresi, gerak, keseimbangan, dan ruang. 

2. Suara 

Suara adalah bagian dalam iklan yang berfungsi sebagai pendukung 

emosional. Suara yang dimaksud berasal dari dialog, dan 

backsound. 

1.6.3 Metode Analisis 

Metode yang digunakan peneliti dalam mengkaji penelitian ini 

adalah semiotik atau semiologi. Simbol dan tanda yang akan ditelusuri 

dari scene dan shot. Dalam iklan kampanye Prabowo, dan Hatta dalam 

kaitannyaterhadap simbol yang mempunyai unsur maskulinitas. 

http://www.youtube.com/
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Penguraian element penyusunan tanda tersebut yang dapat berupa 

apapun yang terdapat di iklan Prabowo, Hatta yang menggambarkan 

maskulinitas laki-laki seperti adegan, setting, properti, busana, dan 

aksesoris. 

Peneliti menggunakan Semiotika Roland Barthes, sebagai metode 

analisis paling relevan. Barthes mengkaji makna menggunakan dua 

tahap yaitu denotasi (tahap pertama) yang membahas makna secara 

eksplisit yang langsung ditangkap dan dimaknai oleh indra dan konotasi 

(tahap kedua) yang membutuhkan penerjemahan lebih mendalam dalam 

memaknai sebuah tanda yang muncul 

Skema 1 : peta tanda Roland Barthes 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Paul Cobey dan Litza Jansz (dalam Sobur, 2004:69) 

Metode penelitian adalah alat untuk mendapatkan data atau 

informasi untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. 

Iklan yang disampaikan di televisi adalah sebuah pesan, sebuah pesan 

yang membawa sejumlah tanda. Semiotika digunakan untuk 

1. Signifier 

(penanda) 

2.  signifed 

(penanda) 

 3. denotative sign (tanda denotatif) 

4. conotative sign (tanda denotatif) 5.  conotative sign (tanda 

konotatif) 

6. . conotative sign (tanda kenotatif) 
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menganalisis teks media yang tidak pernah membawa makna tunggal,ia 

membawa bias-bias makna. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Dalam studi kepustakaan ini, peneliti menggunakan 

penelitian-penelitian terdahulu dimana dalam penelitian tersebut 

menggunakan analisis mengenai tanda dan makna dalam iklan 

televisi. 

2. Dokumentasi 

Hal yang mengidentifikasikan dokumen atau data sekunder 

merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu 

peristiwa atau aktivitas tertentu, Sutopo (2002:54). Seperti halnya 

dalam dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan berbagai data-data 

terkait hal tanda dan makna dalam iklan televisi. 

1.6.5 Triangulasi Data 

Keabsahan ( validitas) merupakan bentuk batasan yang berkaitan 

dengan suatu kepastian bahwa yang terukur benar-benar merupakan 

variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan 

proses trianglasi yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data . Menurut 

Patton dalam Hb Sutopo terdapat empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu (Sutopo, 2002: 78-

85) : 
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Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, 

digunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data dilakukan penulis 

dengan menggunakan perspektif lebih dari satu data dalam membahas 

permasalahan yang dikaji dalam mitos seperti dokumen, arsip, buku, 

pustaka, dan artikel-artikel yang terkait. 

Langkah –langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa 

peneliti setelah menarik mitos yang terdapat di dalam scene-scene yang 

diteliti, maka peneliti melakukan pengecekan dengan melihat buku, 

literasi maupun artikel media massa yang mengarah kasus yang 

berhubungan. 

1.6.6 Analisis Data 

Teknik analisis yang dilakukan dalam pengolahan kajian ini 

dengan menggunakan tanda-tanda dan atribut-atribut maskulinitas yang 

ada pada iklan Prabowo,dan Hatta yang dianalisis menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes yang berfokus pada signifikasi dua tahap. 

Data yang tersaji dalam penelitian ini antara lain unsur maskulinitas 

laki-laki yang tersirat pada iklan kampanye Prabowo,dan Hatta yang 

kemudian dianalisis dengan teori semiotik Roland Barthes, melalui dua 

tahap denotasi dan konotasi. Pada tahapan yang pertama semua tanda 

baik verbal maupun nonverbal ditampilkan apa adanya. 

Selanjutnya pada tahap kedua, konotasi dalam proses penandaan 

dibahas lebih luas dalam artian menghubungkan bahasa kedalam 

cakupan lebih luas, lebih lebar pada tema-tema, dan makna pada aspek-
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aspek visual. Darisini akan didapatkan petanda baru yang terkait dengan 

konek sosial, budaya dan sistem nilai yang ada dimasyarakat yang sering 

disebut (mitos). Dengan begitu pada tahap kedua inilah makna 

tersembunyi dapat diperoleh secara maksimal. 

1.6.7 Kerangka Pemikiran 

Skema 2: Alur Kerangka Pemikiran 
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