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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Signifikansi Penelitian 

Pemaknaan Iklan secara umum adalah sesuatu yang cukup mengganggu. Karena 

iklan, dalam penyajiannya, selalu diulang-ulang dengan tujuan yang sama, begitu juga 

iklan, dalam perkembangannya, mengarah kepada teknik persuasive yakni agar 

khalayaktertarik dengan iklan tersebut, kemudian mencari tahu tentang produk yang 

dimaksud, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi konsumen dari produk yang 

diiklankan tersebut. Iklan merupakan sebuah karya seni dari produk komunikasi dimana 

komunikasi dirancang sedemikian rupa agar dapat membujuk dengan cara persuasif. 

Iklan merupakan komunikasi yang bersifat spesifik,  ditujukan oleh Produsen kepada 

Konsumen, dengan kata lain iklan merupakan sebuah bentuk komunikasi yang 

disampaikan oleh produsen kepada konsumen agar dapat diterima dengan baik dan 

efisien. Iklan digunakan produsen untuk mempromosikan produknya guna menarik minat 

khalayak.  

Media periklanan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantar 

dan menyebarluaskan pesan iklan. Berdasarkan prinsipnya, media iklan dalam bentuk 

fisik dibagi menjadi dua kategori, yaitu media iklan cetak dan media iklan elektronik. 

Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan visual. Media cetak adalah 

suatu dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang diubah dalam kata-kata, 

gambar foto dan sebagainya (surat kabar, majalah, tabloid, brosur pamflet dan poster), 

Sedangkan media elektronik adalah media yg proses bekerjanya berdasar pada prinsip 

elektronik dan elektromagnetis (televisi, radio dan internet). 

Menurut Widyatama (2009:21-22), media dikelompokan ke dalam dua kategori, 

yaitu media bawah dan media lini atas. Media bawah memiliki karakteristik sebagai 

berikut: Pertama, jumlah khalayak dan wilayah cakupan yang dapat dijangkau terbatas. 

Kedua, media ini mampu menjangkau khalayak yang juga mengakses media yang 

termasuk ke dalam golongan media lini atas. Ketiga media ini tidak mampu menjangkau 

khalayak secara serempak. Contoh media lini bawah adalah poster, leaflet, pamflet, 

brosur spanduk, dan baliho. Contoh dari media lini atas adalah surat kabar, majalah, film, 

radio dan televisi. Bentuk Iklan cukup beragam, tergantung pada media mana produsen 

akan mengiklankan produknya". Tokopedia merupakan salah satu perusahaan yang 
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menggunakan beberapa media dalam mempromosikan website mereka. Iklan juga 

menjadi wadah untuk merepresentasikan sesuatu, sehingga makna pesan dari sang 

pengiklan dapat sampai dan dipahami secara efektif oleh khalayak. 

Tokopedia, perusahan jual - beli berbasis online ini menggunakan iklan yang 

beragam dalam mempromosikan website dan aplikasi mereka. Di era globalisasi seperti 

yang sarat akan teknologi seperti sekarang masyarakat mulai memanfaatkan teknologi 

dalam banyak hal, salah satunya untuk urusan jual - beli. Tokopedia.com merupakan 

salah satu pusat perbelanjaan daring di Indonesia yang mengusung model bisnis 

marketplace. Perusahaan yang resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di 

bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus 

Alpha Edison pada 6 Februari 2009 ini memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan 

brand untuk membuka dan mengelola toko daring.  

Sejak diluncurkan hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia dapat digunakan 

oleh semua orang secara gratis. Dengan visi "Membangun Indonesia yang Lebih Baik 

Lewat Internet", Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha 

mereka dengan memasarkan produk secara daring. Salah satu media yang digunakan 

Tokopedia adalah iklan Youtube yang akan Penulis bahas dalam penelitian ini. Iklan 

Tokopedia "Wujudkan Mimpi Senimu, Mulai Aja dulu di Tokopedia 30s” menceritakan 

dimana seseorang yang ingin menjadi seorang seniman namun bukan berasal dari 

keluarga dengan latar belakang pekerja seni atau seniman melainkan Ilmuwan, dimana 

sebagian besar masyarakat indonesia percaya bahwa bakat seni itu muncul sebagai bakat 

turunan, namun Tokopedia mampu mewujudkan mimpi orang tersebut menjadi seniman 

dimulai dengan membeli beberapa alat penunjang seni di Tokopedia.  

Penelitian ini fokus kepada bagaimana Ilmuwan digambarkan dalam iklan Iklan 

“Tokopedia - Wujudkan Mimpi Senimu, Mulai Aja dulu di Tokopedia 30s”. peneliti 

tertarik memilih iklan Tokopedia karena iklan ini berusaha menghadirkan proses dari  

harapan menjadi suatu solusi dengan menggambarkannya melalui usaha dan tekad yang 

kuat. Seperti pemaparan diatas iklan ini menunjukkan bahwa bakat seni itu bukan 

merupakan sebuah bakat turunan dan semua orang dapat mengejar mimpinya melalui 

proses meskipun berbeda dengan latar belakang keluarganya.  
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Melalui pendekatan teori Semiotika, Iklan ini diharapkan mampu diklasifikasikan 

berdasarkan makna konotasi, denotasi, dan mitos yang terkandung di dalamnya. Dengan 

demikian, dapat ditemukan kejelasan mengenai pertimbangan- pertimbangan estetik pada 

periklanan dipandang dari hubungan antara tanda dan pesan. Dengan pendekatan teori 

Semiotika, diharapkan dapat diketahui dasar keselarasan antara tanda verbal dengan tanda 

visual untuk mendukung kesatuan penampilannya serta mengetahui hubungan antara 

jumlah muatan isi pesan (verbal dan visual) dengan tingkat kreativitas pembuatan 

iklannya.  

Dalam penelitian ini, representasi yang di teliti adalah Ilmuwan, yaitu sosok 

ilmuwan dalam iklan Tokopedia edisi “Wujudkan Mimpi Senimu, Mulai Aja dulu di 

Tokopedia 30s”.  

I. II Fokus Penelitian 

Bagaimana Ilmuwan direpresentasikan dalam iklan Tokopedia edisi “Wujudkan 

mimpi senimu, mulai aja dulu di Tokopedia” di media Youtube ? 

I.III Pertanyaan Penelitian 

I. III. I Pertanyaan Umum (general research qustions) 

“Bagaimana iklan Tokopedia edisi Wujudkan mimpi senimu, mulai aja dulu di 

Tokopedia dapat merepresentasikan makna Ilmuwan dengan analisis semiotika Roland 

Barthes” 

I. III. II Pertanyaan Spesifik (specific research questions) 

1. Apa makna denotasi pada iklan Tokopedia edisi Wujudkan mimpi senimu, mulai 

aja dulu di Tokopedia ? 

2. Apa makna konotasi pada iklan Tokopedia edisi Wujudkan mimpi senimu, mulai 

aja dulu di Tokopedia? 

3. Bagaimana mitos yang ada pada iklan Tokopedia edisi Wujudkan mimpi senimu, 

mulai aja dulu di Tokopedia? 
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I.IV Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui simbol atau tanda-tanda yang memiliki makna denotasi, 

konotasi dan mitos sehingga dengan mengetahui kedua makna tersebut apakah iklan 

tersebut dapat merepresentasikan makna dari Ilmuwan dalam Iklan. 

I.V Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dilihat secara akademis dan secara praktis 

I.V.I  Manfaat Akademis 

Menambah referensi keilmuan terhadap pemaknaan pesan dalam iklan terutama 

mengenai analisis semiotika serta memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu periklanan 

I.V.II  Manfaat Praktis 

Yaitu untuk memberikan makna-makna yang nyata terhadap pemaknaan pesan 

yang terdapat pada iklan tersebut dan sebagai referensi yang baik bagi penelitian lain 

yang meneliti objek serupa. 
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I.VI Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat guna membantu penulis mengurutkan proses 

penelitian berdasarkan kerangka ilmiah yang diharapkan bagi semua skripsi. Penelitian 

ini akan disusun secara sistematis mengikuti struktur yang telah ada dengan di bagi 

menjadi 5 bab, antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang signifikansi penelitian, fokus penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, tertera teori-teori komunikasi yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. Terdiri dari teori dasar, definisi konsep dan 

kerangka berpikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode penelitian, metode pengumpulan data, , teknik 

analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang menganalisa hasil-hasil penelitian untuk  memberikan 

jawaban terhadap masalah penelitian serta menganalisis data secara statistik. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang pemahaman peneliti tentang masalah yang 

 diteliti berkaitan skripsi berupa kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

Memuat referensi yang peneliti gunakan untuk melengkapi pengumpulan 

data-data dalam proses pengerjaan penelitian.  

LAMPIRAN  

Berisi mengenai data-data pendukung untuk penelitian ini. 
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