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BABI

PENDAHULUAN

1.1. KonteksPenelitian

Iklanmerupakanpenyampaininformasiyangberisitentangbujukan

atau pemberian informasimenegenaisuatu barang atau jasa yang

ditawarkanolehindividu,kelompokataulembagakepadakhalayakagar

tertarik dan bahkan membeliserta memakaibarang atau jasa yang

ditawarkan.KataiklanberasaldaribahasaYunaniyangberartimenggiring

orang– orangkepadasuatugagasan.Adapunpengertianiklansecara

komprehensifadalahsemuabentukaktivitasuntukmenghadirkandan

mempromosikanide,barangataujasasecaranonpersonalyangdibayar

olehsponsortertentu.

Wujudiklanadalahpenyajianinformasi mengenaisuatuproduk,

brand, perusahaan atau lembaga yang pada pelaksanaannya

menggunakan biaya tertentu.Maka dariitu iklan merupakan proses

komunikasiyangmemilikitujuanuntukmembujukataumempersuasidan

menarikorangbanyakuntukmengambiltindakanyangmenguntungkan

pihak–pihakyangmembuatiklan.

Iklan memilikiperanan dalam membantu mengenalkan atau

mempublikasikan suatu produk. Selain memiliki peranan dalam

mengenalkan suatu produk iklan juga memilikiperanan penting lain
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sepertimenyampaikansuatumerekprodukkedalam benakkonsumennya.

Kegiatanperiklananataupromosisuatuprodukataujasainisudah

dilakukanpadamasalampau.Menurutsejarahnyakegiatanperiklanan

atau promosipada masa lampau dilakukan secara langsung (verbal)

didepan umum.Seiring perkembangan zaman bentuk iklanpun mulai

bervariasidandisampaikanmelaluibanyakmedia,baikitumediacetak

maupunmediaelektronikyangmemilikijangkauanyangluasdancepat

yangkitasebutsebagaimediamassa.

Televisimemilikiberbagaikelebihan dibandingkan dengan jenis

media lainnya yang mencakup daya jangkau luas,selektivitas dan

fleksibilitas,fokuspenelitian,kreativitasdanefek,prestisesertawaktu

tertentu,sepertimenurutSkomisdalam buku“TelevisionandSociety:An

InquestandAgenda”(1965):

Dibandingkan dengan media massa lainnya (radio,suratkabar,

majalah,buku dan sebagainya).Televisitampaknya mempunyaisifat

istimewa.Televisimerupakangabungandarimediadengardangambar

yangbisabersifatpolitissepertidiungkapkandiatas,bisapulainformatif,

hiburan dan Pendidikan,atau bahkan gabungan dariketga unsur

tersebut.(Wawan,1996:8)

Televisipada saat inidiramaikan oleh iklan – iklan yang

mengangkataktivitasdan permasalahan keseharian dengan penyajian

yangunikdanmengandungunsurkomedididalamnya.Halinidisesuaikan
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dengan tren yang sedang digemarioleh masyarakatpada saatini.

Contohnyaketikakitapernahmelihatiklanditelevisiyangmenurutkita

sangatmenarikdanselaluteringatakanapasajayangadadidalam iklan

tersebutkemudianmenjadikansuatubahanobrolanyangsangatbaiksaat

berkumpuldengansahabatataupunkeluarga.

IklanAirMineralVitversiskripsimenceritakanaktifitaskeseharian

dalam suatu Perguruan tinggidengan mahasiswa sebagaipemeran

dalammengerjakan skripsi. Dalam iklan tersebut digambarkan ada

seorangmahasiswayangsedangmengerjakanskripsiagarbisalebih

cepatuntuk lulus,mulaidarisaatmencarijudul,mencarireferensi,

bimbingan ke dosen,mengerjakan skripsikemudian revisisampai

berulang-ulang,kemudian mahasiswa tersebutberhentisejenak untuk

minum airmineralVit,bimbingan kembalisampaiakhirnya diterima

persetujuan sidang akhiroleh sang dosen. Seseorang tersebut

membuktikan bahwa pada saatmerasakan capeatau pusing dengan

skripsi,lebihbaikminum agarlebihtenang.PTTirtaInvestamasebagai

perusahaan yang selalu mengedepankan standarkualitas dan terus

mengambilbagiandalam misimenyehatkanIndonesiamemberikansuatu

jawaban daripermasalahan aktivitaspadasaatmenyelesaikan skripsi

khususnya bagipara mahasiswa tingkatakhir.VIT inginmemberikan

solusiyang sangatbaik untuk masyarakatterutama dalam masalah

kesehatan

VIT menggunakan media massa televisidalam menyampaikan



4

iklan tersebutyang disalurkan atau ditayangkan kepada masyarakat

luas.Padazamansekarangmediapenyampainiklanyangpalingdigemari

dan populerdimasyarakatdan memilikipengaruh yang cukup besar

dibandingmediamassalainnyaadalahtelevisi.

Televisimemilikikeunggulan dengan menghadirkan kombinasi

antaraaudiodanvisual.Denganadanyakombinasiantaraaudiodanvisual

menjadikaniklandimediamassatelevisilebihmenarikdanlebihmudah

dipahamiolehpublikkarenamerangsangduapancaindrayaitumatadan

telinga.Keunggulaninimerupakanpengaruhterbesaryangdimilikimedia

televisidibandingmediamassalainnya.Televisijugamerupakansalah

satu teknologiyang mempunyaiperan yang besardalam kehidupan

manusia,terutama untuk saling berkomunikasibaik secara langsung

ataupuntidaklangsung.

1.2. FokusPenelitiandanPertanyaanPenelitian

1.2.1.FokusPenelitian

Berdasarkankontekspenelitiandiatas,makafokuspenelitiandapat

dirumuskansebagaiberikut:

“ANALISISSEMIOTIKAIKLAN AIRMINERALVITVERSISKRIPSIDI

TELEVISI”

1.2.2.PertanyaanPenelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan,maka
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dapatdapatdisimpulkanpermasalahandalam penelitiansebagaiberikut:

1)Bagaimanapenandadalam iklanvitversiskripsi?

2)Bagaimanaobjekdalam iklanvitversiskripsi?

3)Bagaimana konstruksirealitas sosialdalam iklan vitversiskripsi

dimasyarakat?

1.3. TujuandanKegunaanPenelitian

1.3.1.TujuanPenelitian

Adapuntujuanpenelitiandarilaporaniniuntukmenjawabsemua

pertanyaanyangtelahdipaparkandiatassebagaimasalahyangharuscari

tahujawabannya.Tujuandaripenelitianiniantaralain:

1)Mengetahuimaknapenandadalam iklanvitversiskripsi.

2)Mengetahuimaknaobjekdalam iklanvitversiskripsi.

3)Mengetahuikonstruksirealitassosialdalamiklan vitversiskripsidi

kehidupanmasyarakat.

1.3.2.KegunaanPenelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan suatu ilmu.Sesuaidengan tema yang diangkat,maka

kegunaanpenelitianiniterbagimenjadiduagolongan,yaitukegunaan

teoritis dan kegunaan praktis.Secara umum diharapkan penelitian ini

mampu memberikan manfaatbagipengembangan ilmu komunikasi,

khususnyapadabidangpublicrelations.
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1.3.2.1KegunaanTeoritis

1)Secarateoritis,hasilpenelitianinidiharapkandapatmenambahvariasi

bahandanreferensikajiantentanganalisissemiotikapadaiklanAir

MineralVIT.Diharapkan penelitian iniberguna bagiperkembangan

program studiilmukomunikasipadaumumnyadankhusunyailmu

hubunganmasyarakatterutamadalam analisissemiotikapadaiklan

AirMineralVITditelevisi.

2)Menjadibahan informasi,referensidan melengkapibahan kajian

literaturbagipihakyang membutuhkan,khususnya akademisidan

praktisi.

1.3.2.2.KegunaanPraktis

1)Secara praktis, hasil penelitian ini berusaha meningkatkan

pengetahuanmasyarakatmengenaikomunikasimelaluimediamassa.

2)Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan berusaha

memahami mahasiswadalam aktivitaskomunikasibermediapada

penggunamediaiklansebagaiajangpembentukancitra,eksistensidiri,

penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah serta menjadikan

sebuah parametertentang kehidupan masyarakatdalam menelaah

komunikasisosialoleh iklan Air MineralVITdalam kajian studi

semiotika.

3)Hasilpenelitian inidapatdijadikan bahan masukan,rekomendasi,
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pemikiran,informasidankontribusipositifbagipenelitikomunikasilain

yangmengambilobjekserupa.


