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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kerangka Kontekstual 

2.1.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai iklan telah banyak dilakukan dengan menganalisis berbagai 

tema, terutama yang lekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kecantikan, 

maskulinitas, gaya hidup, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur 

penelitian. 

Penelitian yang pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Riza Syahrela 

(2006) yang berjudul “Representasi Gaya Hidup dalam Iklan Televisi”. Objek 

penelitian ini berfokus pada iklan kosmetik, yakni iklan Citra Lotion, Pond‟s 

Facial Foam, dan Olay Facial Foam. Gaya hidup yang direpresentasikan oleh 

iklan-iklan tersebut berupa gaya hidup metroseksual, gaya hidup kembali ke alam 

(back to nature), dan gaya hidup mandiri dan modern. Ketiga gaya hidup ini 

memiliki peran dalam memproyeksikan visi ideologis. Iklan menciptakan suatu 

gaya hidup baru, yakni gaya hidup hedonistik yang menawarkan kebutuhan baru. 
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Media massa dimanfaatkan untuk menyebarluaskan ideologi konsumerisme 

semata-mata untuk memenuhi keinginan produsen. 

Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh Rosalina (2012). Namun, berbeda 

dengan penelitian Riza Syahrela yang menganalisis representasi gaya hidup pada 

iklan, penelitian ini menganalisis maskulinitas pada iklan. Penelitian tersebut 

berjudul “Maskulinitas pada Iklan Televisi” dan menganalisis tiga buah iklan, 

yakni iklan Extra Joss, Surya Pro Mild, dan Vaseline Men Face Moisturiser. Iklan 

yang merupakan tayangan televisi telah merepresentasikan maskulinitas yang ada 

di Indonesia. Bentuk maskulinitas yang direpresentasikan dalam iklan-iklan 

tersebut merupakan gambaran hegemonic masculinity yang sesuai dengan budaya 

Indonesia yang umumnya menganut sistem patriarki. Laki-laki digambarkan 

sebagai makhluk yang mendominasi, jantan, kuat, gagah, berani, dan tidak boleh 

menunjukkan kelemahannya. 

Sama dengan iklan yang bertemakan gaya hidup, pada dasarnya iklan bertemakan 

maskulinitas juga memiliki tujuan yang sama, yakni membangun citra dan 

menjual produk sebanyak-banyaknya. Iklan bertemakan maskulinitas dibuat 

produsen untuk memperkuat ideologi patriarki dalam industri periklanan di media 

massa. Gambaran mengenai maskulinitas digunakan sebagai komoditas bagi 

produk yang diiklankan. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kesadaran palsu 

karena realitas yang digambarkan pada iklan tidak sepenuhnya benar. Kesadaran 

palsu ini pada akhirnya membuat konsumen seolah-olah membutuhkan produk-

produk tersebut. 
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Lain halnya dengan dua penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan sebelumnya, 

peneliti juga menggunakan jurnal yang ditulis Cons. Tri Handoko (2004) sebagai 

tolak ukur penelitian. Jurnal tersebut berjudul “Metroseksualitas dalam Iklan Sebagai 

Wacana Gaya Hidup Posmodern”. Jurnal ini membahas mengenai gaya hidup 

dalam iklan, khususnya gaya hidup metroseksual yang merupakan produk 

hegemonitas konsumsi-iklan-gaya hidup. 

Metroseksual adalah sosok narcissistic dengan penampilan dandy (pesolek), yang 

tidak jauh dari penampilan gaya dandan pria di media massa yang jatuh cinta 

tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga gaya hidup metropolis. Belakangan 

ini pria metroseksual bukanlah pria yang hanya dandy dalam penampilan namun 

juga tipe-tipe laki-laki berduit, dengan pola hidup bergerak menjangkau kota-kota 

metropolis yang menyediakan segala hal yang terbaik seperti klub, spa, salon, 

butik, penata rambut, restoran, dan toko. Gaya hidup metroseksual ini tumbuh dan 

berkembang dengan adanya sinergi antara produsen „ideologi‟ budaya posmodern 

dengan media serta iklan untuk menciptakan kebutuhan baru pada kaum pria. 

Dalam iklan-iklan tersebut, sosok metroseksual dihadirkan untuk menawarkan 

produk dari gaya hidup konsumtif, tubuh (cita rasa), dan citra. Iklan tidak lagi 

menjual fungsionalitas produk namun juga telah dikaitkan dengan tampilan 

permukaan dan gaya, sehingga saat ini identitas metroseksual menjadi tidak hanya 

sekedar trend namun telah menjadi sebuah identitas sosial yang baru. 
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

No Tinjauan Riza Syahrela 

Program 

Pascasarjana 

Depatemen Ilmu 

Komunikasi 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Potik Universitas 

Indonesia 2006 

Rosalina 

Program 

Pascasarjana 

Depatemen Ilmu 

Komunikasi 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Potik Universitas 

Indonesia 2012 

Cons. Tri Handoko  

Jurnal NIRMANA 

Vol. 6, No. 2, Juli 

2004. 

1 Judul Representasi 

Gaya Hidup 

dalam Iklan 

Televisi 

Maskulinitas pada 

Iklan Televisi 

Metroseksualitas 

dalam Iklan 

Sebagai Wacana 

Gaya Hidup 

Posmodern 

2 Fokus Penelitian ini 

berfokus pada 

iklan Ponds 

Facial Foam, 

Citra Lotion, dan 

Olay Lotion, yang 

menggambarkan 

gaya hidup. 

Penelitian ini 

berfokus pada 

Extra Joss versi 

Laki, iklan Surya 

Pro Mild versi 

Kerjaan Benar 

sama dengan 

Kekuatan Besar, 

dan iklan Vaseline 

Men Face 

Moisturiser versi 

Darius, yang 

menggambarkan 

maskulinitas. 

Jurnal ini 

berfokus pada 

gaya hidup pada 

iklan, khususnya 

gaya hidup 

metroseksual. 

3 Teori Analisis 

semiotika Roland 

Barthes 

Analisis semiotika 

Roland Barthes 

 

4 Metode Kualitatif-

Deskriptif 

Kualitatif-

Deskriptif 

Kualitatif-

Deskriptif 

5 Simpulan Terdapat 3 bentuk 

gaya hidup, yakni 

gaya hidup 

metroseksual, 

gaya hidup 

kembali ke alam 

(back to nature), 

dan gaya hidup 

mandiri dan 

modern. Ketiga 

gaya hidup ini 

memiliki peran 

Gambaran 

maskulinitas yang 

ada pada iklan 

termasuk 

gambaran 

hegemonic 

masculinity yang 

sesuai dengan 

budaya Indonesia 

yang menganut 

sistem patriarki 

dan iklan dibuat 

Iklan tidak lagi 

menjual 

fungsionalitas 

produk namun 

juga telah 

dikaitkan 

dengan tampilan 

permukaan dan 

gaya, sehingga 

saat ini identitas 

metroseksual 

menjadi tidak 
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dalam 

memproyeksikan 

visi ideologis. 

dengan 

melanggengkan 

ideologi patriarki 

supaya industri 

tetap berjalan 

sesuai kepentingan 

para elit kapitalis. 

hanya sekedar 

trend namun telah 

menjadi sebuah 

identitas sosial 

yang baru. 

 

2.1.2. Kapitalisme, Iklan, dan Gaya Hidup 

Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa 

melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya (Suyanto, 2013: 

85). Bila di zaman industrialisasi awal di masyarakat berkembang politik ekonomi 

komoditas (kapitalismme era Marx), maka di era kapitalisme lanjut berkembang 

politik ekonomi tanda di mana yang lebih dikedepankan adalah makna simbolis 

dari tanda-tanda yang dihasilkan kekuatan industri budaya. Sementara itu di era 

post-modern yang berkembang adalah politik ekonomi libido, yakni apa yang 

mendorong dan memengaruhi sekaligus menjadi roda penggerak perekonomian 

adalah hasrat masyarakat untuk terus mengkonsumsi sesuatu yang seolah tak 

pernah terpuaskan (Suyanto, 2013: 222). 

Dalam politik ekonomi libido, energi penggerak utama aktivitas perekonomian 

adalah iklan. Iklan bukan lagi sebagai pelengkap sistem industrialisasi dan 

kapitalisme, melainkan telah menjadi salah satu instrument paling vital, karena 

terbukti mempunyai kekuatan dahsyat untuk membujuk nafsu dan hasrat (desire) 

konsumen terhadap produk barang maupun jasa di masyarakat melalui asosiasi-

asosiasi ideologi citra yang dibangunnya (Kasiyan, dalam Suyanto, 2013: 223). 
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Pada dasarnya, iklan itu sendiri menurut Dunn dan Barban (dalam Widyatama, 

2009: 15) merupakan bentuk kegiatan komunikasi non personal yang disampaikan 

lewat media dengan membayar ruang dipakainya untuk menyampaikan pesan 

yang bersifat membujuk (persuasif) kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga 

non-komersial, maupun pribadi yang berkepentingan. Iklan merupakan salah satu 

bentuk komunikasi massa karena iklan menggunakan media massa dalam 

menyampaikan pesannya. Iklan dan gaya hidup dapat dikatakan tidak bisa 

dilepaskan satu sama lain. Iklan seringkali terinspirasi dari gaya hidup masyarakat 

(yang merupakan realitas nyata) dan kemudian membentuk kembali gaya hidup 

masyarakat. Gaya hidup itu sendiri, menurut Machin dan Leeuwen, adalah 

gabungan gabungan dari gaya pribadi (individual style) dan gaya sosial (social 

style) yang muncul pada wilayah tertentu, merupakan aktivitas bersama dalam 

waktu senggang, dan sikap dalam menghadapi isu sosial tertentu (Suyanto, 2013: 

143). 

Di masyarakat, gaya hidup biasanya tumbuh bersamaan dengan globalisasi, 

perkembangan pasar bebas, dan transformasi kapitalisme konsumsi. Melalui 

dukungan iklan, budaya populer, media massa, dan transformasi nilai modern 

yang dilakukan, kapitalisme konsumsi akan memoles gaya hidup dan membentuk 

masyarakat konsumen. Gaya hidup dan perilaku konsumtif ibaratnya adalah dua 

sisi mata uang yang menjadi habitat subur bagi perkembangan kapitalisme 

(Suyanto, 2013: 144). 

Gaya hidup cenderung berkembang cepat karena didorong keterbukaan, 

pluralisme tindakan, dan aneka ragam otoritas. Di masyarakat yang kapitalistik di 
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mana iklim keterbukaan berkembang pesat, demokrasi berjalan maksimal, dan 

semangat multipluralisme benar-benar tumbuh, maka kombinasi ini biasanya akan 

menjadi ladang persemaian yang subur bagi perkembangan gaya hidup. Di era 

masyarakat modern, orang cenderung bersedia mengeluarkan banyak uang untuk 

membiayai penampilan, karena biaya yang mereka keluarkan adalah bentuk 

investasi dalam rangka membangun citra diri dan makna personal yang dinilai 

lebih penting (Suyanto, 2013: 145). 

Di era globalisasi dan perkembangan informasi yang masif, berbagai kajian 

memang telah membuktikan bahwa yang berperan besar membentuk gaya hidup: 

budaya citra (image culture) dan budaya cita rasa (taste culture) sesungguhnya 

adalah gempuran iklan yang menawarkan gaya visual yang acap kali mampu 

memesona dan memabukkan. Iklan merepresentasikan gaya hidup dengan 

menanamkan secara halus citra diri untuk tampil di muka publik Menurut Piliang, 

konsumer dikondisikan untuk lebih terpesona dengan makna-makna simbolis, 

tanda, citra atau tema yang ditawarkan di balik sebuah produk dalam iklan 

(Suyanto, 2013: 238). 

Secara lebih perinci, karakteristik yang menandai iklan, yaitu: Pertama, iklan 

cenderung terus-menerus berusaha memanipulasi cita rasa konsumen, dengan cara 

melebih-lebihkan, mendramatisasi, mensimplifikasi, persoalan dan menjanjikan 

seolah-olah semua persoalan dan kebutuhan konsumen akan teratasi hanya dengan 

cara membeli produk yang diiklankan. Kedua, iklan senderung menggeser nilai 

guna menjadi nilai simbolis. Ketiga, iklan pada dasarnya adalah agen sosialisasi 

dan imitasi. Keempat, iklan pada dasarnya adalah agen utama sekaligus instrumen 
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yang paling efektif untuk memasyarakatkan ideologi pasar (Suyanto, 2013: 239-

241). 

Menurut Piliang (dalam Suyanto, 2013: 238), iklan, dalam pandangan Cultural 

Studies menjadi bagian tak terpisahkan dari penciptaan gaya hidup. Iklan menjadi 

perumus gaya hidup. Iklan diambil dari realitas nyata kemudian diolah kembali 

sehingga menciptakan realitas baru yang semu. Realitas baru tersebut dapat 

dikatakan semu karena telah didramatisasi sehingga mencitrakan bahwa produk 

yang sedang diiklankan merupakan produk yang perlu untuk dikonsumsi. Di era 

globalisasi, para pengiklan memanfaatkan situasi,  di mana gaya hidup sangat 

diperhatikan, untuk mempromosikan produknya. Mereka berlomba-lomba 

membentuk citra dan memberi makna simbolis bagi produk mereka sehingga 

konsumen tertarik untuk mengkonsumsi produk tersebut. Iklan yang telah 

dirancang oleh copywriter dan visualiser membuat konsumen ingin memiliki 

produk yang diiklankan agar mendapatkan pengakuan dan menunjukkan kelas di 

mana ia berada. Iklan yang awalnya diangkat dari realitas sosial seperti gaya 

hidup, diolah sedemikian rupa dan membentuk realitas baru yang kemudian akan 

mempengaruhi kembali gaya hidup masyarakat. Sehingga dapat dikatakan iklan 

dan realitas seperti gaya hidup saling mempengaruhi satu sama lain. 

Meskipun iklan menggempur khalayak dengan menggambarkan suatu realitas 

untuk mempengaruhi, khalayak dapat aktif menentukan tindakan apa yang akan ia 

ambil selanjutnya. Khalayak new media aktif mengkonsumsi maupun 

memproduksi pesan melalui new media. Stuart Hall menjabarkan metode 

encoding-decoding untuk mengintepretasikan persepsi khalayak. Dari metode 

tersebut, dapat dilihat bahwa encoding dan decoding sama-sama merupakan 



14 

 

proses pemaknaan. Proses pemaknaan pesan ini dipengaruhi oleh 3 unsur yaitu 

kerangka pengetahuan (frameworks of knowledge), relasi produksi (relations of 

production), dan infrastruktur teknis (technical infrastructure) yang 

memungkinkan adanya perbedaan antara encoding dan decoding. Untuk itu, 

Stuart Hall membagi tiga tipe utama pemaknaan atau pembacaan khalayak 

terhadap teks media (Baran, 2003: 270): 

a.  Dominant reading 

Ketika khalayak memaknai isi media sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat 

pesan atau media. Seseorang melakukan pemaknaan sesuai dengan makna 

dominan (preffered reading) yang ditawarkan oleh teks media. 

b.  Negotiated meaning 

Ketika khalayak membuat pemaknaan alternatif atau pemakanaan sendiri pada 

pesan media yang berbeda dari preferred reading sesuai dengan kondisi mereka. 

Khalayak tidak setuju atau menyalahartikan beberapa aspek dari pesan tersebut 

dan memberikan sebuah alternatif atau makna negosiasi yang berbeda dari pesan 

yang dipilih. 

c. Oppositional decoding 

Ketika khalayak membuat penafsiran atas isi media yang berlawanan dengan 

penafsiran dominan (preferred reading). 

2.1.3. Iklan dan Gender 

Gender adalah sebuah bentuk perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan 

yang lebih bersifat perilaku (behavioral differences) yang dikonstruksi secara 

sosial kultural dan berlangsung dalam sebuah proses yang panjang. Jadi, gender 

merupakan bentukan sosial, maka penempatannya selalu berubah dari waktu ke 
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waktu dan tidak bersifat universal, artinya antara masyarakat yang satu dengan 

yang lain mempunyai pengertian yang berbeda-beda dalam memahami gender. 

Gender berbeda dengan istilah seks. Seks merujuk pada perbedaan jenis kelamin 

yang secara biologis melekat pada diri perempuan dan laki-laki (Fakih 2001: 71-

72, dalam Ariyani, 2013: 14). 

Sistem kepercayaan mengenai gender mengacu kepada serangkaian kepercayaan 

dan pendapat tentang laki-laki dan perempuan dan tentang kualitas maskunilitas 

dan feminimitas. Sistem ini mencakup stereotype perempuan dan laki-laki, sikap 

terhadap peran dan tingkah laku yang cocok bagi laki-laki dan perempuan, sikap 

terhadap individu yang dianggap berbeda secara signifikan dengan pola baku. 

Dengan kata lain, kepercayaan gender itu merupakan kepercayaan tentang 

bagaimana laki-laki dan perempuan itu seharusnya (Deaux dan Kite 1987, dalam 

Ariyani, 2013: 21). Tabel berikut memperlihatkan perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan secara umum (MacDonald dalam Rosalina, 2012: 28). 

Tabel 2.2 Perbedaan antara Men (Laki-laki) dan Women (Perempuan) 

MEN are (should be) WOMEN are (should be) 

Masculine Feminine 

Dominant Submissive 

Strong Weak 

Aggressive Passive 

Intelligent Intuitive 

Rational Emotional 

Active (do things) Communicative (talk about things) 

MEN like WOMEN like 

Cars/technology Shoping/make up 

Getting drunk Social drinking with friends 

Casual sex with many partner Commited Relationship 
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Dalam penelitiannya yang berjudul Maskulinitas pada Iklan Televisi, Rosalina 

(2012: 89) mengungkapkan bahwa konstruksi nilai maskulin dan feminin 

merupakan produk konstruksi sosial masyarakat, yang mengkotak-kotakan peran 

antara laki-laki dan perempuan ke dalam nilai kepantasan tertentu. Padahal 

sebenarnya, apa yang dianggap sebagai nilai feminin dan maskulin ditemukan 

pada laki-laki dan perempuan. Namun melalui konstruksi masyarakat, nilai-nilai 

maskulin dan feminin dikontraskan dan dipisahkan sdemikian rupa, sehingga apa 

yang dianggap feminin bukan maskulin, dan apa maskulin berarti tidak feminin. 

Gaya hidup adalah bagian dari ciri masyarakat modern, terlebih masyarakat post-

modern. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola-pola tindakan yang membedakan 

satu orang dengan yang lain. Gaya hidup bukan hanya monopoli kaum 

perempuan, tetapi juga menjadi kebutuhan laki-laki. Kaum laki-laki juga sering 

kali ingin tampil macho, berkelas atau bergaya dengan cara mengonsumsi 

berbagai produk industri yang berkelas, yang menjadi bagian dari identitas 

sosialnya. Tetapi, dalam beberapa hal, gaya hidup yang ditampilkan masyarakat 

seringkali berbeda antara laki-laki dan perempuan (Suyanto, 2013: 147). 

Tabel 2.3 Perbedaan Gaya Hidup Laki-laki dan Perempuan 

 
Angka 

Keseluruhan 

Dewasa Awal 

Laki-laki Perempuan 

Pakaian 63 40 79 

Musik 36 44 27 

Jalan-jalan/minum 26 34 19 

Penampilan Pribadi 16 3 30 

Tabungan 14 11 16 

Buku 8 7 10 

Hobi 8 12 3 
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Olahraga 8 14 2 

Kendaraan 7 12 3 
 

(Sumber: BMRB/Mintel (Mintel 1988: 98, dalam Bagong Suyanto, 2013: 149) 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan antara gaya hidup laki-

laki dan perempuan. Dalam hal berpakaian, perempuan menaruh perhatian lebih 

tinggi dibandingkan laki-laki, meskipun sebenarnya perhatian laki-laki pada hal 

berpakaian sudah cukup tinggi. Perempuan lebih suka bergaya dibandingkan 

dengan laki-laki karena sebagian besar perempuan selalu ingin tampil modis. 

Laki-laki lebih tertarik dengan jalan-jalan/minum, laki-laki lebih suka 

menghabiskan waktu dan uang untuk sekedar jala-jalan/minum bersama teman-

teman. Selain itu, laki-laki juga tertarik dengan hal-hal yang berurusan dengan 

hobi, musik, olahraga dan kendaraan. Oleh karena itu, sering kali kita jumpai 

iklan produk khusus laki-laki mengangkat tema olahraga, musik, dan kendaraan 

agar dapat lebih mudah mempengaruhi khalayaknya. 

Berbeda dengan laki-laki, perempuan lebih tertarik dengan hal-hal yang berkaitan 

dengan penampilan pribadi. Sifat dasar perempuan yang selalu memperhatikan 

penampilan merupakan celah bagi para produsen untuk memasarkan produknya, 

terutama produk kecantikan, melalui iklan. Iklan-iklan produk khusus perempuan 

sering kali memanfaatkan mitos tentang kecantikan. Iklan-iklan tersebut, dengan 

menampilkan citra perempuan yang cantik, pada dasarnya mencoba 

mengkonstruksi pikiran perempuan tentang bagaimana perempuan harus 

menampilkan dirinya dan bagaimana perempuan dapat tampil cantik. Mitos-mitos 

tersebut yang akhirnya mampu membuat kekuatan iklan menjadi berlipat-lipat 

ketika ditawarkan kepada kaum perempuan (Suyanto, 2013: 235-236). Perempuan 
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yang merasa ingin cantik akan merasa bahwa ia memiliki banyak kekurangan dan 

pada akhirnya tergoda untuk menggunakan produk-produk pada iklan. 

Menurut Tomagola (dalam Bungin, 2013: 225), Citra perempuan dalam iklan 

tergambarkan sebagai citra pigura, citra pilar, citra pinggan, dan citra pergaulan. 

Citra pigura dalam iklan ditekankan dengan pentingnya perempuan untuk selalu 

tampil memikat dengan mempertegas sifat kewanitaannya secara biologis, seperti 

memiliki waktu menstruasi, memiliki rambut hitam dan panjang, dan lainnya. 

Sedangkan citra pilar digambarkan ketika perempuan sebagai tulang punggung 

utama keluarga. Namun, karena fitrah perempuan berbeda dengan laki-laki, maka 

perempuan digambarkan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rumah 

tangga. Perempuan juga digambarkan memilki citra pinggan, yaitu perempuan 

tidak bisa melepaskan diri dari dapur karena dapur adalah dunia perempuan. 

Terakhir pencitraan perempuan dengan memberi kesan bahwa perempuan 

memiliki citra pergaulan yang ditandai dengan pergulatan perempuan untuk 

masuk ke dalam kelas-kelas tertentu yang lebih tinggi di masyarakatnya. 

Di sisi lain, saat ini banyak pula pria yang mulai memperhatikan penampilan. 

Mereka biasa disebut kaum metroseksual. Kaum lelaki yang termasuk 

metroseksual, sering kali tidak kalah konsumtif dibandingkan kaum perempuan 

yang suka berdandan dan selalu ingin tampil modis, wangi dan bergaya (Suyanto, 

2013: 148). Sebagai mana pula diungkapkan Syahrela (2006: 77) dalam 

Representasi Gaya Hidup dalam Iklan Televisi, dalam masyarakat perkotaan 

(metropolis), budaya penampilan ini pun telah sedikit menggeser pendapat kuno 

mengenai kecantikan yang identik dengan kaum wanita. Ditandai munculnya 

masyarakat dandy (tipikal masyarakat yang gemar bersolek), memungkinkan baik 
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pria maupun wanita sangat membutuhkan alat-alat yang mampu mendukung 

penampilannya. 

Hal tersebut mengakibatkan semakin banyaknya iklan produk perawatan khusus 

untuk laki-laki yang bermunculan, seperti facial wash, body lotion, deodorant, 

dan lain-lain. Namun, penyajian iklan produk-produk tersebut tidak terlepas dari 

citra maskulin dan hal-hal lain yang diminati laki-laki, yaitu hobi, olahraga, 

musik, dan kendaraan. Dengan demikian, laki-laki akan lebih tertarik pada iklan 

produk tersebut dan menjalani gaya hidup seperti yang digambarkan oleh iklan. 

Citra maskulin adalah stereotip laki-laki dalam realitas sosial nyata. Iklan 

mempertontonkan kejantanan, otot laki-laki, ketangkasan, keperkasaan, 

keberanian menantang bahaya, keuletan, keteguhan hati, bagian-bagian tertentu 

dari kekuatan daya tarik laki-laki sebagai bagian dari citra maskulin. Iklan 

mereproduksi citra maskulin dari realitas sosial nyata ke dalam realitas media, 

tanpa memandang bahwa yang digambarkan itu sesuatu yang real atau sekedar 

mereproduksi realitas itu dalam realitas media yang penuh dengan kepalsuan. 

2.2. Kerangka Konseptual  

2.2.1. Semiotika Iklan 

Charles Sanders Pierce mendefinisikan semiotika sebagai studi tentang tanda dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengannya, yakni cara berfungsinya, 

hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh 

mereka yang mempergunakannya (Van Zoest, dalam Vera, 2014: 2). Menurut 

Preminger, ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan 

kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, 
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aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 

mempunyai arti (Kriyantono, 2012: 265). Analisis semiotik berupaya menemukan 

makna tanda termasuk hal-hal tersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, 

berita). Karena sistem tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada 

pengguna tanda tersebut. Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh 

dari berbagai konstruksi sosial di mana pengguna tanda tersebut berada 

(Kriyantono, 2012: 266). 

Roland Barthes mengungkapkan bahwa semiologi hendak mempelajari 

bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai berarti 

bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek 

itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari 

tanda.  Barthes melihat signifikansi sebagai sebuah proses yang total dengan suatu 

susunan yang sudah terstruktur. Signifikansi tidak terbatas pada bahasa, tetapi 

juga pada hal-hal lain di luar bahasa, seperti kehidupan sosial. Dengan demikian, 

kehidupan sosial merupakan suatu sistem tanda tersendiri (Kurniawan, dalam 

Vera, 2014: 27). 

Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana promosi untuk menawarkan barang dan jasa saja, tetapi iklan 

mengalami perluasan fungsi, yaitu menjadi alat untuk menanamkan makna 

simbolik melalui bahasa dan visualisasi dalam pesan iklan. Sesuai dengan 

karakternya iklan merupakan potret realitas yang ada di dalam masyarakat 

sehingga dapat menyebarkan nilai-nilai sosial (Vera, 2014: 43). 
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Memaknai sebuah pesan terkadang tidak sama antara satu orang dengan orang 

lainnya. Terkadang pesan iklan dibuat sedemikian unik sebagai bentuk dari 

kreativitas pembuatnya yang justru hanya berupa representasi dari suatu fenomena 

yang harus dimaknai oleh penonton atau pembaca iklan tersebut. Dalam kaitannya 

dengan semiotika, iklan dapat dimaknai menggunakan teori dan metode semiotika 

(Vera, 2014: 44). 

Umberto Eco mengungkapkan (dalam Wibowo, 2013: 24) bahwa semiotika 

adalah teori dusta. Pada prinsinya (semiotika) adalah sebuah disiplin yang 

mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta. Iklan 

menampilkan realitas semu di mana produk digambarkan sedemikian rupa dengan 

kesan dahsyat namun seolah tetap realistis. Pada akhirnya, konsumen akan 

percaya tehadap kehebatan produk yang diiklankan. 

Roland Barthes meyakini bahwa hubungan antara penanda dan petanda tidak 

terbentuk secara alamiah, melainkan bersifat arbiter sebagaimana pandangan 

Saussure. Bila Saussure hanya menekankan penandaan dalam tataran denotatif, 

maka Barthes menyempurnakan semiologi Saussure dengan mengembangkan 

sistem penandaan pada tingkat konotatif (Vera 2014: 27). 

 

Gambar 2.1  Peta Tanda Roland Barthes 
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Dari peta Barthes tersebut terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda 

(1)  dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga 

penanda konotatif (4). Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran 

pertama yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan makna 

eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan makna sebenar-benarnya, yang 

disepakati bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas (Vera, 2014: 28). 

Konotasi merupakan tataran kedua dalam sistem pemaknaan, di mana konotatif 

merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan makna yang implisit, 

tidak langsung, dan tidak pasti (Vera, 2014: 28). Dalam konsep Barthes, tanda 

konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga mengandung 

kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Salah satu area 

penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran 

pembaca. Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan 

pembaca agar dapat berfungsi (Sobur, 2013: 68). Konotasi sebagai sistem 

pemaknaan tataran kedua menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda 

bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari 

kebudayaannya (Wibowo, 2013: 21). 

Dalam dunia pertelevisian, sistem teknologi telah menguasai pikiran-pikiran 

manusia dengan cara membangun teater dalam pikiran manusia (theater of mind), 

sebagaimana gambaran realitas dalam iklan televisi. Iklan-iklan itu begitu 

mengagumkan karena selain realistis, adegan-adegan tersebut mampu membawa 

pemirsa kepada kesan dunia lain yang maha dahsyat. Pengetahuan itu hanyalah 

realitas yang dibangun oleh iklan televisi dalam media televisi untuk menjelaskan 

betapa hebatnya sebuah produk, sehingga pemirsa sampai ke kesimpulannya 
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mengenai produk tersebut. Penciptaan realitas tersebut menggunakan satu model 

produksi yang oleh Baudrillard disebutnya dengan simulasi. Wacana simulasi 

adalah ruang pengetahuan yang dikonstruksikan oleh iklan televisi di mana 

perbedaan antara yang  nyata dan fantasi, atau yang benar dan yang palsu, menjadi 

sangat tipis. Televisi dan informasi lebih nyata dari pengetahuan sejarah dan etika, 

namun sama-sama membentuk sikap manusia (Bungin, 2013: 221-224). 

Pesan iklan yang dekat dengan konsumen akan lebih diterima konsumen. Iklan 

berusaha menggambarkan konstruksi pasar yang dibidik olehnya. Suharko 

mengatakan bahwa melalui iklan, citra mengenai kelompok-kelompok masyarakat 

tersebut dibentuk, didiktekan, dan dikonstruksikan ke dalam bangunan kesadaran 

yang bermuara pada bujukan untuk mengkonsumsi suatu komoditas. Giacardi 

berpendapat bahwa iklan adalah acuan, artinya iklan adalah diskursus tentang 

realitas yang menggambarkan, memproyeksikan, dan menstimulasi suatu dunia 

mimpi yang hiperrealistik. Menurutnya iklan berusaha menciptakan suatu realitas 

namun realitas iklan itu sendiri selalu berbeda dari realitas nyata di masyarakat 

(Wibowo, 2013: 154). 

Dunia hiper-realitas seungguhnya dunia perekayasaan (dalam pengertian dunia 

yang mengalami distorsi) realitas lewat hyper-sign, sehingga tanda-tanda tersebut 

kehilangan kontak dengan realitas yang direpresentasikannya. Di era masyarakat 

post-modern yang makin mengglobal, apa yang membuat kekuatan komersial 

mampu bertahan sesungguhnya merupakan kemampuan untuk memanipulasi 

emosi konsumen, menciptakan berbagai hyper-sign yang kreatif, dan kemampuan 

untuk mengembangkan dunia simulasi (Suyanto, 2013: 210).  
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Gaya hidup yang ditampilkan dalam iklan merupakan suatu konstruksi sosial. 

Konsep gaya hidup dalam sebuah iklan sengaja dibentuk/dikonstruksi melalui 

berbagai bentuk interaksi yang melibatkan nilai-nilai yang berkembang di 

masyarakat. Dalam iklan, konten yang terpenting selain simbol adalah mitos dan 

ikon-ikon industri budaya. Mitos tentang kecantikan perempuan, misalnya adalah 

sesuatu yang sering kali dimanfaatkan kekuatan industri budaya untuk 

memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan. Iklan-iklan tersebut, dengan 

menampilkan citra perempuan yang cantik, pada dasarnya mencoba 

mengkonstruksi pikiran perempuan tentang bagaimana perempuan harus 

menampilkan dirinya dan bagaimana perempuan dapat tampil cantik. Mitos-mitos 

tersebut yang akhirnya mampu membuat kekuatan iklan menjadi berlipat-lipat 

ketika ditawarkan kepada kaum perempuan (Suyanto, 2013: 235) 

Dalam perspektif semiologi, iklan disebut sebagai seperangkat tanda yang 

berfungsi menyampaikan sejumlah pesan (Kasiyan, dalam Widyatama, 2011: 27). 

Iklan merupakan bagian dari suatu kebudayaan, yakni kebudayaan sebagai salah 

satu jenis tanda. Iklan mewakili suatu makna tertentu yang oleh pembuatnya ingin 

disampaikan kepada khalayak sasaran, yakni kelompok tertentu dalam masyarakat 

(Hoed, 2014: 270). 

Tanda-tanda dalam iklan mengacu pada suatu rencana konstruksi berisi 

positioning pada karakteristik konsumen tujuan. Untuk itu diperlukan suatu 

tampilan yang sesuai dengan karakteristik pasar ataupun produk. Ada dua jenis 

tampilan iklan: pertama, tampilan rasional (Rational appeals), dutunjukan pada 

kebutuhan fungsional dan praktis konsumen yang bisa didapat dari produk barang 

atau jasa. Kedua, tampilan emosional (emotional appeals) menggambarkan 
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kebutuhan psikologis, yang simbolis yang dibutuhkan konsumen dari produk 

(William, dalam Wibowo, 2013: 156). 

2.2.2. Paradigma Kritis 

Paradigma secara sederhana dapat diartikan sebagai kaca mata atau cara pandang 

untuk memahami dunia nyata (Yasir, 2012: 9). Penelitian ini menggunakan 

paradigma kritis di mana paradigma kritis merupakan suatu cara pandang terhadap 

realitas sosial yang senantiasa diliputi rasa curiga dan kritis terhadap realitas 

tersebut (Hamidah dan Sa‟diyyah, 2011: 241). Paradigma kritis ini berangkat dari 

cara melihat realitas dengan mengasumsikan bahwa selalu saja ada struktur sosial 

yang tidak adil (Yasir, 2012: 8). 

Pada dasarnya paradigma kritis bersumber dari pemikiran mashab Frankfurt. 

Paradigma atau aliran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang berangkat dari 

pemikiran marxisme, yakni Max Horkheimer, Theodore Adorno, Herbert 

Marcuse, dan tokoh pemikir teori kritis kontemporer sampai sekarang yaitu, 

Jurgen Habermas. paradigma ini selalu mempertanyakan adanya kekuatan-

kekuatan yang berada dalam masyarakat yang mengontrol komunikasi (Yasir, 

2012: 11). Madzhab Frankfurt bermaksud memperjelas secara rasional struktur 

yang dimiliki oleh masyarakat industri sekarang dan melihat akibat-akibat struktur 

tersebut dalam kehidupan manusia dan dalam kebudayaan (Arviani, 2013: 134). 

Kekuatan dan dominasi kepentingan ideologi tertentu yang mendominasi media 

massa kita tentu sangat memprihatinkan. Setidaktidaknya ada dua kepentingan 

utama di balik media, yaitu kepentingan ekonomi (kapitalisme) dan kepentingan 

kekuasaan (politik). Kedua kepentingan itulah yang paling banyak menentukan 
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dan membentuk isi media, informasi yang disajikan dan makna yang ditawarkan. 

Di antara dua kepentingan utama tersebut, ada kepentingan yang lebih utama yang 

justru terabaikan, yaitu kepentingan publik. Media yang seharusnya berperan 

sebagai ruang publik (public share), disebabkan oleh kepentingan-kepentingan di 

atas, justru mengabaikan kepentingan publik itu sendiri. (Yasir, 2012: 12). 

Dewasa ini, media telah habis-habisan didikte oleh logika pasar dan determinisme 

ekonomi serta teknologi. Realitas komunikasi akan hancur bila kita merelakan 

media menjadi instrument buta bagi kepentingan pasar, eknomi, dan teknologi. 

Masyarakat dikonstruk oleh kekuatan elit ekonomi, fenomena industri televisi 

yang didanai oleh kekuatan kapitalis dan juga kekuatan elit politik. Televisi juga 

telah menjelma menjadi representasi kelas (Yasir, 2012: 13). 

Paradigma kritis berperan sebagai salah satu alternatif dalam melihat dan 

menemukan realitas sosial atau kebenaran khususnya realitas komunikasi. 

Paradigma ini percaya bahwa media adalah sarana di mana kelompok dominan 

dapat mengontrol kelompok yang tidak dominan bahkan memarjinalkan mereka 

dengan menguasai dan mengontrol media. Paradigma kritis (critical paradigm) 

adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis dan 

berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paradigma ini tidak sekedar melakukan 

kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan yaitu sistem sosial kapitalisme, 

melainkan suatu paradigma untuk mengubah sistem dan struktur tersebut menjadi 

lebih adil kelas (Yasir, 2012: 13). 
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2.3. Kerangka Pikir 

Iklan terutama iklan televisi (TVC) merupakan media yang cukup efektif dalam 

mempersuasi konsumen. Iklan dan gaya hidup dapat dikatakan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Iklan seringkali diambil dari gaya hidup 

masyarakat (realitas nyata) dan menggambarkan kembali gaya hidup (realitas 

semu). Namun, gaya hidup yang digambarkan kembali oleh iklan telah 

didramatisasi sehingga membuat produk yang diiklankan seolah-olah perlu untuk 

dimiliki. 

Di era globalisasi, gaya hidup menjadi hal yang cukup diperhatikan. Tidak hanya 

perempuan yang memperhatikan gaya hidup, tetapi laki-laki juga, terutama kaum 

lelaki metroseksual. Setiap orang berlomba-lomba menggunakan produk untuk 

mendapatkan sebuah pengakuan dan menunjukkan kelas di mana ia berada. Tema 

gaya hidup sering kali dimanfaatkan oleh para pengiklan karena mereka tahu tema 

gaya hidup melekat dengan kehidupan sehari-hari dan itu tentu saja 

mempermudah pengiklan dalam mempersuasi konsumen. Pada akhirnya iklan 

membuat masyarakat, bahkan kaum laki-laki, menjadi konsumtif. Tidak hanya 

produk perawatan khusus untuk wanita, saat ini telah banyak pula produk 

perawatan khusus untuk laki-laki yang diiklankan di media massa, khususnya 

televisi. 

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis dalam meneliti beberapa iklan yang 

menggunakan tema gaya hidup dalam mempersuasi konsumen. Setelah 

melakukan pengamatan sederhana, penulis membagi iklan menjadi 2 kategori dan 

memilih enam buah iklan yang ingin diteliti, yaitu iklan produk khusus untuk laki-
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laki (iklan Garnier Men Acno Fight, Rexona Men Invisible Dry, dan L-Men Gain 

Mass) dan iklan produk khusus untuk perempuan (iklan Garnier Men Acno Fight, 

Rexona Men Invisible Dry, L-Men Gain Mass, Garnier Pure Active, Rexona 

Women Invisible Dry, dan WRP Limited Edition). 

Iklan merupakan seperangkat tanda yang memiliki makna. Oleh karena itu, 

penulis menganalisis iklan yang telah ditentukan melalui metode semiotika 

Roland Barthes untuk mengetahui bagaimana gaya hidup laki-laki dan perempuan 

yang digambarkan oleh iklan-iklan tersebut dan apa perbedaannya. Penelitian ini 

menggunakan paradigma kritis di mana paradigma kritis merupakan suatu cara 

pandang terhadap realitas sosial yang senantiasa diliputi rasa curiga dan kritis 

terhadap realitas tersebut (Hamidah dan Sa‟diyyah, 2011: 241). Berikut ini 

merupakan kerangka pikir yang dapat dilihat di dalam bagan :

 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 


