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ABSTRAK 

 

Laili, Nur Alfi. 2019. “Makna Versi Ikan Hiu dalam Iklan Oreo Penuh Keajaiban 

(Wonderfilled): Kajian Semiotika”. Skripsi, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Mujiyono, S.Pd., M.Sn., i-

xiv, 1-86 halaman. 

 

Kata Kunci: Iklan Oreo, Hiu, Kajian Semiotika. 

 

Tahun 2012 oreo beralih kepemilikan kepada perusahaan Mondelēz International,   

sejalan dengan visi perusahaan yang ingin menjadikan oreo sebagai camilan 

favorit dunia, maka perusahan ingin memperluas target pasarnya yang dulu hanya 

diminati oleh anak-anak, oleh karena itu perusahaan bekerjasama dengan Martin 

Agency untuk menyajikan iklan baru dengan tema Penuh Keajaiban 

(Wonderfilled). Cara yang dilakukan adalah dengan melihat dunia melalui 

keajaiban kekanak-kanakan untuk mendekati berbagai segmentasi tanpa 

memandang usia. Oleh karena itu iklan oreo wonderfilled tersebut menggunakan 

konsep animasi dua dimensi. Karakter utama yang digunakan dalam iklan adalah 

ikan hiu, padahal hiu merupakan binatang air sangat buas yang memiliki gigi 

tajam dan berpotensi memakan manusia. Tujuan penelitian ini menjelaskan dan 

mendeskripsikan penggunaan Ikan Hiu sebagai objek utama dalam iklan oreo 

penuh keajaiban (Wonderfilled). Dan menjelaskan makna iklan oreo penuh 

keajaian (Wonderfilled) versi hiu yaitu berupa pesan yang disampaikan. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan semiotik melalui teori Roland Barthes dan Aart Van Zoest. 

Teknik pengolahan data untuk rumusan masalah pertama menggunakan 

pendekatan semiotika dengan menggunakan analisis denotatif/sintaksis dan 

analisis konotatif/semantik, sedangkan untuk mencari makna iklan menggunakan 

pendekatan teori Aart Van Zoest melalui analisis pragmatik. Objek penelitian 

berupa video animasi yang memiliki durasi 31 detik yang telah dipotong menjadi 

21 scene. Ikan Hiu digambarkan dengan deformasi Ikan Hiu berwarna abu-abu 

yang memiliki mulut yang lebar dan gigi sejajar berbentuk segitiga. Ikan Hiu 

digunakan sebagai tokoh utama dalam iklan karena Ikan Hiu merupakan hewan 

yang paling buas dan sangat ditakuti dalam ekosistem lautan yang bisa mewakili 

target utama iklan yaitu manusia. Karakter utama dalam iklan adalah hiu yang di 

dalam iklan digambarkan dengan mulutnya yang sangat lebar untuk mewakili 

konsumen yang sangat luas dari konsumen kelas bawah sampai konsumen kelas 

atas, hal ini sesuai dengan tujuan perusahaan yang mempunyai segmentasi pasar 

menyeluruh. Sedangkan makna iklan adalah perusahaan  menuntut respon dari 

konsumen melalui tindakan  saling berbagi biskuit oreo pada sesama tanpa 

memandang usia atau gender, juga menuntut untuk menciptakan persahabatan, 

kerukunan, persatuan dan menghilangkan permusuhan, karena kenikmatan biskuit 

oreo yang mampu menghadirkan keajaiban melalui tindakan saling berbagi biskuit 

oreo. 
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ABSTRACT 

 

Laili, Nur Alfi. 2019. “The Meaning of Shark Version on Wonderfilled Oreo 

Advertising : Study of Semiotic” . Essay, Department of Fine Arts, Faculty of 

Language and Art, Semarang State University. Advisor: Mujiyono, S.Pd., M.Sn., 

i-xiv, 1-86 pages. 

 

Keywords: Oreo Advertising, Shark, Study of Semiotics. 

 

In 2012 Oreo transferred ownership to the company Mondelēz International, in 

line with the vision of the company that wants to make Oreo a favorite snack of 

the world, the company wants to expand its target market that was once only 

interested by children, therefore the company cooperates with Martin Agency to 

present new advertisements with the theme Wonderfilled. The way to do this is to 

look at the world through childish wonders to approach various segments 

regardless of age. Therefore the wonderfilled oreo ad uses the concept of two-

dimensional animation. The main character used in advertisements is sharks, 

whereas sharks are very wild water animals that have sharp teeth and have the 

potential to eat humans The purpose of this study is to explain and describe the 

meaning of sharks as the main object in Wonderfilled oreo advertisements. And 

explain the meaning of the oreo wonderfilled, the form of the message delivered. 

The research method used in this study uses descriptive qualitative with a semiotic 

approach through the theory of Roland Barthes and Aart Van Zoest. Data 

processing techniques for the first problem formulation use the semiotic approach 

by using denotative / syntactic analysis and connotative / semantic analysis, while 

to find the meaning of advertising using the Aart Van Zoest theory approach 

through pragmatic analysis. The object of the research is an animated video that 

has a duration of 31 seconds which has been cut into 21 scenes. Sharks are 

described by the deformation of a gray shark that has a wide mouth and 

triangular parallel teeth. Shark is used as the main character in advertisements 

because Shark is the wildest and most feared animal in the marine ecosystem that 

can represent the main target of advertising, that is humans. The main character 

in the advertisement is that the shark in the advertisement is depicted with a very 

wide mouth to represent a very wide range of consumers from lower-class 

consumers to upper-class consumers, this is in accordance with the company's 

goals which have a comprehensive market segmentation. Whereas the meaning of 

advertising is that companies demand responses from consumers through sharing 

of Oreo cookies with others regardless of age or gender, also demanding to create 

friendship, harmony, unity and eliminate hostility, because of the pleasure of Oreo 

biscuits that are able to create miracles through sharing Oreo biscuits. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang  

Iklan merupakan bagian dari komunikasi, karena pada dasarnya iklan merupakan 

proses penyampaian pesan, dimana pesan tersebut berisi informasi tentang suatu 

produk, baik barang maupun jasa. Iklan disampaikan secara persuasif dan 

bertujuan untuk memengaruhi khalayak, maka biasanya iklan disampaikan 

melalui media massa, baik cetak maupun elektronik agar dapat ditrima oleh 

khalayak luas secara serempak (Vera, 2014: 43). Dalam pengertian lain “Iklan 

adalah salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan gagasan 

tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak agar 

memperoleh sambutan baik, iklan berusaha untuk memberikan informasi, 

membujuk dan menyakinkan” (Sudiana dalam Vera, 2014: 43). 

Dapat juga dikatakan bahwa iklan merupakan salah satu bentuk 

komunikasi massa yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi untuk 

menawarkan barang dan jasa, 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 masyarakat sehingga dapat menyebarkan nilai-nilai sosial, budaya, 

politik, dan sebagainya. 

Hary Tanoesoedibjo dalam pidatonya saat penghargaan Bright Awards 

Indonesia 2016 menilai bahwa industri periklanan di Indonesia kian kreatif 
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terbukti dengan pertumbuhan iklan yang kian meningkat, televisi juga masih 

efektif menjadi media iklan yang menarik, iklan juga dapat menunjang 

perekonomian Indonesia dan merupakan bagi dari industri kreatif Indonesia, 

sehingga dapat menunjang perekonomian Indonesia dan menciptakan nilai 

tambah, apalagi di Indonesia yang berbasis masyarakat yang besar 

(http://lifestyle.sindonews.com/read/1091485/166/ht-industri-periklanan-di-

indonesia-kian-kreatif-1457462363).  

Bright Awards adalah ajang perhargaan yang ditujukan untuk 

mengapresiasi kreativitas periklanan Indonesia dengan mempersembahkan malam 

apresiasi dan selebrasi yang didedikasikan untuk insan kreatif dari dunia 

periklanan terutama bagi para Advertiser 

(https://lifestyle.sindonews.com/read/1091488/166/berikut-daftar-pemenang-

bright-awards-indonesia-2016-1457463995). Salah satu iklan yang mendapatkan 

nominasi dalam penghargaan tersebut adalah iklan oreo yang mendapatkan 

penghargaan sebagai jingle iklan favorit menurut juri. Iklan oreo penuh keajaiban 

(wonderfilled) memiliki beberapa versi, yaitu Hiu, Vampir, Aladin, dan 

Ramadhan. Namun peneliti hanya membatasi penelitian pada versi hiu, karena 

versi hiu merupakan iklan oreo yang pertama kali muncul di Indonesia dan 

memenangkan penghargaan Bright Awards.   

Tahun 2008 saat oreo diproduksi oleh Nabisco, oreo diisukan mengandung 

melamin, yaitu bahan kimia yang biasa digunakan sebagai campuran dalam 

pembuatan plastik. Kabar ini cukup meresahkan masyarakat yang mengakibatkan 

badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik peredaran oreo dari pasar. 

https://lifestyle.sindonews.com/read/1091488/166/berikut-daftar-pemenang-bright-awards-indonesia-2016-1457463995
https://lifestyle.sindonews.com/read/1091488/166/berikut-daftar-pemenang-bright-awards-indonesia-2016-1457463995
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Hal ini  membuat produsen oreo mengalami kerugian materiil dan imateriil, 

namun Oreo berhasil mengembalikan citra produk melalui iklan oreo versi  

“Bangga buatan Indonesia”  yang menggunakan model seorang anak yang lebih 

dikenal dengan iklan oreo versi „Afika‟, namun keberhasilan iklan ini  tidak 

bertahan lama dan membuat perusahaan merugi 

(https://prezi.com/dhep01jum1mn/analisis-kasus-oreo/).  

Tahun 2012 oreo beralih kepemilikan kepada perusahaan Mondelēz 

International,   sejalan dengan visi perusahaan yang ingin menjadikan oreo 

sebagai camilan favorit dunia, maka perusahan ingin memperluas target pasarnya 

yang dulu hanya diminati oleh anak-anak, oleh karena itu perusahaan bekerjasama 

dengan Martin Agency untuk menyajikan iklan baru dengan tema Penuh 

Keajaiban (Wonderfilled). Cara yang dilakukan adalah dengan melihat dunia 

melalui keajaiban kekanak-kanakan untuk mendekati berbagai segmentasi tanpa 

memandang usia. Oleh karena itu iklan oreo wonderfilled tersebut menggunakan 

konsep animasi dua dimensi dalam penyajian iklan. 

Dalam sebuah iklan tentu saja tidak hanya jingle yang mudah diingat atau 

audio yang harus diutamakan tetapi juga ada unsur lain dalam iklan terutama iklan 

televisi yaitu visual, dalam hal ini iklan oreo menciptakan karakter fiktif untuk 

menampilkan gambaran visual dari produk. Karakter tersebut adalah animasi ikan 

hiu yang menjadi tokoh utama dalam iklan. Padahal hiu merupakan binatang air 

sangat buas yang memiliki gigi tajam dan berpotensi memakan manusia. Dalam 

mitologi Hawaii yang merupakan negara bagian Amerika yang terpisah dari benua 

Amerika dan berupa kepulauan sekaligus masuk dalam oseania  juga percaya 

https://prezi.com/dhep01jum1mn/analisis-kasus-oreo/
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bahwa Hawaii mengandung dewa  hiu  yang merupakan penjaga samudra dan 

dikenal dengan sebutan ‟Aumakua‟ (https://id.wikipedia.org/wiki/Hiu). 

Dari latar belakang tersebut, peneliti mencoba untuk meneliti mengapa 

iklan tersebut menggunakan karakter ikan hiu sebagai objek utama dan 

pembahasan penelitian ini hanya sebatas mencari pesan iklan melalui semiotika. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelitinya dengan judul “Makna Versi 

Ikan Hiu dalam Iklan Oreo Penuh Keajaiban (Wonderfilled): Kajian Semiotika”. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut. 

1.2.1 Mengapa Iklan Oreo penuh keajaiban (wonderfilled) menggunakan karakter 

ikan hiu sebagai objek atau tokoh utama? 

1.2.2 Makna apakah yang ingin disampaikan pada Iklan Oreo penuh keajaiban 

(Wonderfilled) versi Hiu? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan serta 

memahami. 

1.3.1 Penggunaan ikan hiu sebagai objek utama dalam iklan oreo penuh keajaiban 

(Wonderfilled). 

1.3.2 Makna iklan oreo penuh keajaian (Wonderfilled) versi hiu yaitu berupa 

pesan yang disampaikan. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hiu
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis 

antara lain. 

1.4.1  Secara Teoritis 

Secara teoritis, penulisan karya tulis ini dapat memberikan manfaat, sebagai 

berikut. 

1.4.1.1 Hasil  penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

terkait kajian semiotika pada iklan. 

1.4.1.2  Memberikan wacana kebaruan agar menginspirasi mahasiswa 

Komunikasi khususnya Desain Komunikasi Visual. 

1.4.2  Secara Praktis 

Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak sebagai berikut. 

1.4.2.1 Bagi peneliti, menambah pengalaman dalam pelaksanaan penelitian serta 

wawasan tentang pengetahuan semiotika pada iklan. 

1.4.2.2 Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan konstribusi 

positif bagi para tim agency dan akademisi yang mengambil bidang dunia 

periklanan, serta membantu masyarakat agar dapat membaca gambar 

dalam periklanan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka  

Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana promosi untuk menawarkan barang dan jasa, tetapi iklan 

mengalami perluasan fungsi, yaitu menjadi alat untuk menanamkan makna 

simbolik melalui bahasa dan visualisasi dalam pesan iklan. Untuk mencari makna 

atau pesan dalam sebuah iklan perlu adanya sebuah penelitian, dalam hal ini 

peneliti mencoba meneliti iklan dengan cara analisis semiotika atau ilmu tentang 

tanda-tanda.  

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam bidang iklan maupun semiotika. 

Sering kali semiotika dipilih oleh seorang peneliti untuk membedah sebuah film, 

poster, atau iklan. Berbagai hasil penelitian telah diperoleh, namun penelitian 

terhadap Iklan Oreo Wonderfilled versi Hiu belum pernah dilakukan, untuk itu 

peneliti mencoba meneliti Iklan Oreo Wonderfilled versi Hiu dan mencari 

beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. 

Pertama, Iswidayati (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Bahasa 

Foto dalam Periklanan Media Cetak ILM: Sebuah Pendekatan semiotik”. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Penggambaran iklan sebagai alat komunikasi 

yang memberikan pesan tertentu dari suatu pengirim kepada sejumlah penerima. 

(2) Makna foto sebagai kode komunikasi yang digunakan dalam iklan layanan 

masyarakat media cetak (3) Kegiatan berpikir, berimajinasi, dan merasakan dari 

6 
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pengambilan foto yang ditemukan dalam periklanan (4) Meningkatkan apresiasi 

masyarakat melalui bahasa foto. 

Sasaran penelitian ini adalah Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang 

menampilkan objek-objeknya dengan menggunakan foto. Alasan utama 

menggunakan Iklan Layanan Masyarakat sebagai objek penelitian karena ILM 

dilakukan oleh pemerintah, merupakan suatu organisasi non komersial yang 

mempunyai tujuan sosial atau sosial ekonomi terutama untuk meningkatkan 

kesejahtaraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika 

untuk melihat tanda iklan (ikon, indeks, dan simbol) menggunakan teori Pierce 

dan untuk melihat kode dengan menggunakan teori Barthes (kode Hemeneutic, 

kode Simbolik, kode Narasi dan Kode Kebudayaan), sedangkan untuk melihat 

makna konotatif dan makna denotatif menggunakan teori Sausurre. 

Relevansi dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama-sama iklan 

namun berbeda objek yaitu iklan komersial dan ILM, secara tujuan sama-sama 

mencari makna denotasi dan konotasi dalam iklan namun berbeda pada teori yang 

digunakan, karena peneliti menggunakan teori Rolan Barthes.  

Hasil dari penelitian ini adalah, pesan yang terdapat dalam ILM media 

cetak adalah pesan yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk tanda 

yang terdiri dari tanda verbal dan visual. Tanda verbal ditemukan dalam bentuk 

gaya penulisan, tema dan pengertian, sedangkan tanda visual dlam bentuk 

gambar/foto secara ikonis dan simbolis. Pada umumnya penyajian visual dalam 

teks ILM difungsikan untuk mendukung pesan kebahasaan. Makna denotasi dan 

konotasi pada tanda visual dalam ILM selalu dipertegas dengan tanda verbal. 
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Tanda verbal merupakan pembatas bagi tanda visual jika terjadi imaji liar pada 

penerima pesan.   

Kedua, Iswidayati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pendekatan 

Semiotika: Kajian Komik Indonesia Karya R.A. Kosasih”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan beberapa hal yang mencakup latar belakang 

penciptaan komik Mahabharata, ekspresi wajah pada gambar ilustrasi dalam 

komik Mahabharata, dan karakteristik tokoh /pameran melalui tanda-tanda visual 

termasuk gaya ungkap dan teknikvisualisasi yang ditampilkan komikus untuk 

menuampaikan pesan komunikasi secara efektif. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan analisis 

semiotik melalui teori Charles Sanders Pierce dan Roland Barthes untuk 

menganalisis data yang berkaitan dengan ekspresi wajah. Kegiatan analisis ini 

juga mencakup kegiatan mengkoorganisir data, memilah-milah untuk menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan hal yang penting untuk 

dipelajari dan diputuskan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

teknik observasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu 

peneliti itu sendiri. 

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif, dengan analisis semiotik melalui teori Charles 

Sanders Pierce dan Roland Barthes, namun objek dalam penelitian ini berbeda 

karena objek yang diteliti berupa komik sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti berupa iklan komersial. 
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Sedangkan hasil yang diperolah dalam penelitian ini adalah : Pertama, 

teknik pembuatan komik dilakukan secara manual menggunakan pena, kuas, dan 

tinta cina. Kedua, penanda yang menyertai gambar ilustrasi tidak dihadirkan 

secara maksimal, sehingga kadang-kadang terjadi hubungan terputus antara 

narasi/teks dan gambar. Ketiga, penanda pada gambar ilustrasi setiap tokoh tidak 

mewakili cerita yang dituturkan, tetapi penanda tersebut justru ditemukan pada 

teks/narasi yang ditulis dalam balon-balon dialog yang merupakan kekhasan dari 

ilustrasi gambar komik karya R.A. Kosasih. 

Ketiga, Sopianah (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Semiotik terhadap Iklan Susu Bendera edisi Ramadhan 1430 H di Televisi”. 

Kretivitas media iklan dalam menyajikan pesan dan produk sekaligus dalam satu 

paket. Hal ini yang terlihat dalam iklan susu bendera edisi Ramadhan dimana 

perusahaan ingin menawarkan produknya dengan tema yang sesuai dengan 

keadaan di masyarakat pada saat itu, yaitu datangnya bulan suci Ramadhan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotik. Analisis semiotik 

merupakan cara atau metode untuk menganalisis dan memberikan makna-makna 

terhadap lambang-lambang yang terdapat pada suatu paket lambang-lambang 

yang terdapat pesan atau teks. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari rekaman iklan televisi 

susu bendera versi Ramadhan saling menguatkan bersama susu bendera.  Sumber 

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, informasi media 

massa yang berhubungan dengan objek penulisan ini. 



10 

 

 

Relevansi dalam penulisan ini yaitu penulis sama-sama menggunakan 

analisis semiotik model Roland Barthes, dimana penulis mencari makna denotasi, 

konotasi dan mitos dalam penelitiannya. Walaupun sama-sama meneliti iklan, 

namun tetap berbeda karena objek yang diteliti berbeda. 

Penelitian ini mendapatkan data bahwa Perusahaan Frisian Flag Indonesia 

yaitu untuk produk susu bendera dalam iklan Ramadhan di televisi pada tahun 

2009. Ditinjau dari Denotasi, Konotasi, dan Mitos pesan yang ingin disampaikan 

peneliti mendapatkan hasil bahwa iklan susu bendera edisi Ramadhan bertema 

“Saling Menguatkan saat Ramadhan” yang diartikan penulis bahwa dengan 

meminum segelas susu bendera keluarga Indonesia dapat menjalankan ibadah 

puasa Ramadhan dengan kuat seperti yang digambarkan oleh model dalam iklan 

ini. Dan juga hasil dari mitos yang menjelaskan bahwa menangis, makan angin, 

dan buang angin dalam air sebenarnya tidak membatalkan ibadah puasa. 

Keempat, Rachmani (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Semiotika Iklan Ades Versi “Langkah Kecil Memberikan Perubahan” Dalam 

Menyingkap Pesan Tersembunyi Tentang Kepedulian Lingkungan Hidup” Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengemukakan makna di balik tanda-tanda yang 

digunakan pada iklan dengan menggunakan analisis semiotika dalam model 

Charles Sanders Pierce. Dan menyingkap pesan tersembunyi kepedulian 

lingkungan hidup dalam iklan Ades versi “Langkah Kecil memberikan 

perubahan”. 

Fokus pada penelitian ini adalah mencari makna tanda-tanda yang 

terkandung di dalam iklan ades, yang sesuai dengan konsep Pierce 
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diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yakni: a) ikon, yaitu tanda yang memiliki 

kemiripan rupa dengan objeknya. b) indeks, yaitu tanda yang memiliki keterkaitan 

fenomenal atau eksistensi dengan objeknya. c) simbol, yaitu jenis tanda yang 

bersifat arbiter atau konvensional sesuai kesepakatan atau konvensi sejumlah 

orang atau masyarakat. Dan pesan yang tersembunyi yang terdapat dalam iklan 

Ades. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer 

berupa observasi, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh langsung 

dengan dokumentasi berupa video iklan Ades yang sudah diunduh melalui laman 

youtube. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi dari riset kepustakaan, 

yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan iklan Ades melalui 

internet dan buku yang berkaitan. 

Relevansi penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti iklan, 

namun ada perbedaan teori dalam penelitian ini, adapun perbedaannya adalah 

penelitian ini menggunakan teknik filling system dan menggunakan metode 

analisis semiotika. Teknik filling system diperkenalkan oleh Wimmer dan 

Dominick yang menjelaskan mengenai membuat kategori-kategori tertentu untuk 

mengklasifikasikan data yang diperoleh. Setelah itu data diinterpretasikan oleh 

peneliti, dipadukan dengan konsep atau teori yang menunjang pemahaman atas 

fenomena yang diteliti. Dari pengumpulan data, data diolah melalui pengamatan, 

pencatatan, sesuai dengan kategori yang dipakai berdasarkan metode analisis 

dengan menggunakan dasar teori segitiga makna Peirce. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan tanda dalam iklan Ades 

menyiratkan pesan tersembunyi tentang kepedulian lingkungan hidup. Iklan Ades 
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diharapkan dapat terus menjaga peneguhan kepada konsumen dalam kampanye 

lingkungan yang diusung sebagai wujud komitmen Coca-Cola Amatil Indonesia 

yaitu sustainable atau berkelanjutan. 

Kelima, Malik (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Semiotik Iklan Korporat Telkomsel versi „Paling Indonesia‟ di Televisi”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna iklan korporat 

Telkomsel versi „Paling Indonesia‟ yang ditayangkan di televisi dengan 

mengungkapkan makna denotatif, konotatif, dan mitos. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan analisis semiotik Roland Barthes dengan menganalisis 

penanda dan petanda yang muncul dalam iklan dan mencari maknanya melalui 

signifikasi dua tahap.  

Relevansi dalam penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti 

iklan dan menggunakan teori yang sama yaitu Roland Barthes, namun penelitian 

ini menggunakan teknik sigifikasi dua tahap (Two Order of Signification). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap scene memiliki makna 

denotatif, konotatif, dan mitos pada beberapa tema besar yaitu tema 

pembangunan, tema nasionalisme, tema ekonomi, dan tema bisnis perusahaan. 

Berikut ini merupakan tabel yang memuat perbandingan penelitian-

penelitian yang telah dipaparkan di atas. 

No. Nama Judul Permasalahan Relavansi 

1. Sri 

Iswidayati 

(2008) 

Bahasa Foto 

dalam 

Periklanan 

Media Cetak 

 Bagaimana ILM 

media cetak 

memanfaatkan foto 

sebagai bahasa atau 

 Sama-sama meneliti 

iklan tetapi berbeda 

jenis iklan yaitu ILM 

dan Iklan Komersial 



13 

 

 

ILM: Sebuah 

Pendekatan 

semiotik 

penanda? 

 Muatan Ideologi 

apa yang tersirat di 

balik mitos-mitos 

ILM?  

 ILM berupa foto 

dalam poster 

sedangkan Oreo 

berupa animasi dalam 

iklan televisi. 

 Penelitian ini 

menggunakan teori 

Pierce (ikon, indeks 

dan simbol) untuk 

melihat tanda iklan, 

untuk melihat kode 

menggunakan teori 

R.Barthes, dan teori 

saussure untuk 

melihat makna 

konotatif dan 

denotatif.  

2. Sri 

Iswidayati 

(2011) 

Pendekatan 

Semiotika: 

Kajian Komik 

Indonesia Karya 

R.A. Kosasih 

 Bagaimana latar 

belakang R.A. 

Kokasih dalam 

menciptakan komik 

Mahabharata 

sebagai 

pembelajaran 

wayang bagi 

masyarakat? 

 Bagaimana penanda 

pemeran yang 

diekspresikan 

dalam gambar 

 sama-sama 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif 

deskriptif dan analisis 

semiotik melalui teori 

R. Barthes 

 Namun objek dalam 

penelitian ini berbeda 

karena objek yang 

diteliti berupa komik 

sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh 

peneliti berupa iklan 
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ilustrasi komik 

Mahabharata? 

 Apakah petanda 

setiap 

tokoh/pemeran pada 

gambar ilustrasi 

mewakili cerita 

yang dituturkan? 

komersial. 

3. Siti 

Sopianah 

(2010) 

Analisis 

Semiotik 

terhadap Iklan 

Susu Bendera 

edisi Ramadhan 

1430 H di 

Televisi 

 Apa makna 

denotasi, Konotasi, 

dan mitos pada 

iklan Susu Bendera 

edisi Ramadhan di 

televisi dilihat dari 

perspektif semiotika 

Roland barthes? 

 Apa pesan yang 

terkandung dalam 

iklan Susu Bendera 

edisi Ramadhan 

1430 H di televisi? 

 Persamaan dalam 

penulisan ini yaitu 

penulis sama-sama 

menggunakan analisis 

semiotik model 

Roland Barthes, 

dimana penulis 

mencari makna 

denotasi, konotasi dan 

mitos dalam 

penelitiannya 

 Objek yang diteliti 

berbeda dan hasil dari 

penelitian ini 

nantinya untuk 

kepentingan agama 

4. Nur 

Rachmani 

(2015) 

Analisis 

Semiotika Iklan 

Ades Versi 

“Langkah Kecil 

Memberikan 

Perubahan” 

 Apa makna yang 

terkandung di balik 

tanda-tanda yang 

digunakan pada 

iklan dengan 

menggunakan 

 Persamaan penelitian 

ini dengan peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti iklan namun 

berbeda objek iklan. 

  perbedaannya adalah 
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Dalam 

Menyingkap 

Pesan 

Tersembunyi 

Tentang 

Kepedulian 

Lingkungan 

Hidup 

analisis semiotika 

dalam model 

Pierce? 

 Bagaimana 

menyingkap pesan 

tersembunyi 

kepedulian 

lingkungan hidup 

dalam iklan? 

penelitian ini 

menggunakan teknik 

filling system dan 

menggunakan metode 

analisis semiotika 

dengan teori segitiga 

makna Pierce. 

5. Eka Akbar 

Malik 

(2012) 

Analisis 

Semiotik Iklan 

Korporat 

Telkomsel versi 

„Paling 

Indonesia‟ di 

Televisi 

 Bagaimana makna 

iklan korporat 

Telkomsel versi 

“Paling Indonesia” 

yang ditayangkan di 

televisi dengan teori 

R.Barthes? 

 Bagaimana makna 

iklan secara 

keseluruhan dengan 

melalui signifikasi 

dua tahap R. 

Barthes? 

 sama-sama meneliti 

iklan dan 

menggunakan teori 

yang sama yaitu 

Roland Barthes, 

namun penelitian ini 

menggunakan teknik 

sigifikasi dua tahap 

(Two Order of 

Signification). 

Tabel 2.1.  Tabel Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut posisi penelitian yang dikaji 

oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

dikarenakan yang peneliti kaji adalah Semiotika Iklan Oreo Wonderfilled versi 

Hiu, sasaran maupun isi pokok dari penelitian yang dipaparkan di tabel 2.1 

tersebut berbeda dengan apa yang dikaji oleh peneliti. Namun ada beberapa 

persamaan yang relevan dengan penelitian ini. Dengan demilian, berdasarkan 
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hasil tabel di atas, posisi penelitian yang dilakukan memiliki kekhasan dan 

kebaruan.  

2.2  Landasan Teoretis 

2.2.1  Iklan 

2.2.1.1 Pengertian Iklan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  iklan adalah berita atau pesan untuk 

mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang 

ditawarkan. Dari definisi di atas, terdapat beberapa komponen utama dalam 

sebuah iklan yakni mendorong dan membujuk. Dengan kata lain, sebuah iklan 

harus memiliki sifat persuasif. Iklan atau pariwara adalah promosi benda seperti 

barang, jasa, tempat usaha, dan ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor. 

Manajemen pemasaran melihat iklan sebagai bagian dari strategi promosi secara 

keseluruhan. Komponen lainnya dari promosi termasuk publisitas, hubungan 

masyarakat, penjualan, dan promosi penjualan. (http://id.wikipedia.org/wiki/iklan) 

 Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang sebuah 

organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target 

melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail 

(pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau kendaraan umum (Lee & 

Johnson, 2007: 3) 

 Iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi massa. Menurut Tilman dan 

Kirkpatrick iklan merupakan komunikasi massa yang menawarkan janji kepada 

konsumen, melalui pesan informative sekaligus pesuasif menjanjikan tentang 

adanya barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan, tempat memperolehnya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Publisitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Penjualan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Promosi_penjualan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/iklan
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dan kualitas barang dan jasa. Pembedaan iklan dengan teknik komunikasi 

pemasaran yang lain adalah komunikasi non-personal, jadi iklan memakai media 

dengan menyewa ruang dan waktu. Disamping itu peranan iklan antara lain 

dirancang untuk memberikan saran kepada khalayak supaya membeli suatu 

produk tertentu dan akhirnya membentuk hasrat untuk memilikinya. 

(http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/12/definisi-iklan-efek-dan-iklan-

korporat.html) 

 Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya iklan merupakan sarana 

komunikasi yang digunakan komunikator dalam hal ini perusahaan atau produsen 

untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik, 

khususnya pelanggannya melalui suatu media massa. Selain itu semua iklan 

dibuat dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberi informasi dan membujuk 

para konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, 

dapat berupa aktifitas mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan.  

2.2.1.2 Tujuan Iklan 

Tujuan iklan menurut  Kotler & Keller (2009) dalam bukunya “Manajemen 

Pemasaran Jilid 2” dapat diklasifikasikan menurut apakah tujuannya, baik untuk 

menginformasikan, meyakinkan, mengingatkan, atau memperkuat. 

1. Iklan Informatif 

Iklan Informatif bertujuan menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan 

tentang produk atau fitur baru produk yang ada. 

2. Iklan Persuasif 

http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/12/definisi-iklan-efek-dan-iklan-korporat.html
http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/12/definisi-iklan-efek-dan-iklan-korporat.html
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Iklan Persuasif bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan 

pembelian produk atau jasa 

3. Iklan Pengingat 

Iklan Pengingat bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk dan 

jasa 

4. Iklan Penguat 

Iklan Penguat bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka 

melakukan pilihan tepat. (Kotler & Keller, 2010: 203) 

2.2.1.3 Struktur Iklan 

Menurut Rhenald Kasali (1992 : 82-83) sebuah iklan pada dasarnya mempunyai 

struktur, yaitu :  

a. Headline 

Headline adalah bagian terpenting dari sebuah iklan, yang berfungsi sebagai 

penarik perhatian khalayak. Letaknya tidak selalu pada awal tulisan, tetapi 

merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Biasanya ditulis dengan huruf 

yang berukuran lebih besar dari yang lain, dan hendaknya menggunakan kata-

kata yang singkat, persuasif, artistik dan dimengerti oleh khalayak. 

b.  Subheadline 

Subheadline adalah pernyataan tertulis untuk sedikit menjelaskan headline 

dan merupakan penghubung antara headline dengan body copy. 

c. Body Copy 



19 

 

 

 Merupakan penjelas headline. Body copy merupakan teks iklan yang 

mengulas uraian pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada calon 

pembeli. 

Dalam pembuatan iklan, untuk menghasilkan iklan yang baik, selain 

harus memperhatikan struktur iklan di atas, penting juga menggunakan 

elemen-elemen dalam sebuah rumus yang dikenal sebagai AIDA, yang terdiri 

dari: 

a. Perhatian (Attention)               

Iklan harus menarik perhatian khalayak sasarannya. Perangkat kreatif yang 

dapat digunakan untuk menarik perhatian, yaitu: ukuran, warna, headline, 

layout, dan pilihan jenis huruf (typografi). 

b. Ketertarikan (Interest)           

Penggunaan kata-kata atau kalimat pembuka dalam iklan sebaiknya dapat 

merangsang orang agar mereka berminat dan ingin tahu lebih lanjut. 

c. Keinginan (Desire)           

 Iklan harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau 

menikmati produk. 

d. Tindakan (Action)        

Iklan harus mampu membujuk konsumen agar sesegera mungkin melakukan 

suatu tindakan pembelian atau setidaknya menyimpan dalam ingatan untuk 

membelinya kelak. 
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2.2.1.4 Jenis Iklan 

Ada beberapa jenis klasifikasi periklanan yang dijelaskan oleh Lee & Johnson 

(2007: 5-10) dalam bukunya Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan dalam Perspektif 

Global, antara lain: 

a. Periklanan Produk. 

Periklanan produk yaitu periklanan yang porsi utama pengeluaran 

periklanan dibelanjakan untuk produk: presentasi dan promosi produk-

produk baru, produk-produk yang ada, dan produk-produk hasil revisi. 

b. Periklanan Eceran. 

 Periklanan eceran bersifat lokal dan berfokus pada toko, tempat dimana 

beragam produk dapat dibeli atau dimana satu jasa ditawarkan. Periklanan 

eceran memberikan tekanan pada harga, ketersediaan, lokasi, dan jam-jam 

operasi. 

c. Periklanan Korporasi. 

 Fokus periklanan ini adalah membangun identitas korporasi atau untuk 

mendapatkan dukungan publik terhadap sudut pandang organisasi. 

Periklanan Bisnis-ke-Bisnis. Istilah ini berkaitan dengan periklanan yang 

ditujukan kepada para pelaku industri, para pedagang perantara, serta para 

profesional. 

d. Periklanan Politik.  

Periklanan politik adalah periklanan yang digunakan oleh para politisi 

untuk membujuk orang atau masyarakat untuk memilih mereka, karena 

periklanan ini merupakan bagian penting dari proses politik.  
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e. Periklanan Direktori.  

Masyarakat merujuk iklan direktori untuk menemukan cara membeli 

sebuah produk atau jasa, pengguna iklan ini biasanya siap membeli produk 

atau jasa ketika membuka iklan direktori. 

f. Periklanan Respon Langsung.  

Peiklanan respon langsung melibatkan komunikasi dua arah antara 

pengiklan dan konsumen. Periklanan tersebut dapat menggunakan 

sembarang media periklanan seperti pos, televisi, koran, atau majalah, dan 

konsumen dapat menanggapinya, seringkali melalui pos, telepon atau faks. 

Banyak perusahaan sekarang memperoleh konsumen menanggapi secara 

online. Sedangkan produk biasanya dikirim ke konsumen lewat pos atau 

perusahaan jasa pengiriman barang. 

g. Periklanan Pelayanan Masyarakat. 

Periklanan pelayanan masyarakat dirancang untuk beroperasi untuk 

kepentingan masyarakat dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. 

Biasanya pesan iklan layanan masyarakat berupa ajakan, pernyataan atau 

himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suau 

tindakan demi kepentingan umum atau merubah perilaku yang tidak baik 

supaya menjadi lebih baik. 

h. Periklanan Advokasi. 

Periklanan advokasi berkaitan dengan penyebaran gagasan-gagasan dan 

klarifikasi isu sosial yang kontroversial dan menjadi kepentingan 

masyarakat. 
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2.2.1.5  Iklan Sebagai Media Komunikasi 

Sebagimana dikemukakan oleh Fiske (1990) bahwa komunikasi adalah satu 

aktivitas yang diakui setiap orang, namun hanya sedikit yang bisa 

mendefinisikannya secara memuaskan. Komunikasi adalah berbicara satu sama 

lain. Ia bisa berupa telivisi, ia bisa juga penyebaran informasi, ia pun bisa gaya 

rambut kita, ataupun kritik sastra, daftar ini tak habis-habisnya. Inilah salah satu 

masalah yang dihadapi para akademisi, bisakah kita menerapkan secara tepat 

istilah “subjek studi” terhadap sesuatu yang sungguh berbeda dan banyak segi 

seperti komunikasi insani (human communication)? Adakah harapan 

menghubungkan studi tentang, katakanlah, ekspresi wajah dengan kritik sastra?. 

Apakah itu tetap merupakan suatu upaya latihan yang berharga?. Kesangsian yang 

terletak di balik pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin memunculkan 

pandangan bahwa komunikasi bukanlah suatu subjek, dalam pengertian akademik 

yang normal mengenai kata itu, melainkan merupakan suatu area studi 

multidisipliner. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa apa yang telah para 

psikolog dan sosiolog ceritakan kepada kita tentang perilaku komunikatif manusia 

sangatlah sedikit dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan kritikus satra. 

Istilah komunikasi, sebagaimana dijelaskan dalam buku Widjaja (1997) 

dan Mulyana yang berjudul Ilmu Komunikasi (2002), dalam bahasa Inggrisnya 

disebut dengan communication, berasal dari kata communicatio atau dari kata 

communis yang berarti sama atau sama maknanya atau pengertian bersama, 

dengan maksud untuk mengubah pikiran, sikap, perilaku, penerima dan 

melaksanakan apa yang diinginkan oleh komunikator. 
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Komunikasi atau communicaton berasal dari bahasa Latin communis yang 

berarti 'sama'. Communico, communicatio atau communicare yang berarti 

membuat sama (make to common). Secara sederhana komunikasi dapat terjadi 

apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. 

Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat 

memahami satu dengan yang lainnya. Komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. 

Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat 

dimengerti oleh kedua belah pihak. apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat 

dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan 

menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, 

menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi 

nonverbal (https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi). 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

adalah proses penyampaian informasi berupa pesan dari komunikator (pemberi 

pesan) kepada komunikan (penerima pesan). Komunikasi dapat dikatakan berhasil 

apabila dapat menimbulkan saling pengertian dan pemahaman antara kedua belah 

pihak. Hal ini tidak berarti kedua belah pihak harus menyetujui gagasan tersebut, 

yang terpenting adalah kedua belah pihak sama-sama memahami gagasan 

tersebut.  

Istilah media, sebagaimana dijelaskan oleh Triyanto (2013) dalam bahan 

ajar Dasa-Dasar Komunikasi, media merupakan salah satu unsur dalam 

komunikasi, media yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat 

mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-

macam bentuknya, misalnya dalam komunikasi antar pribadi pancaindera 

dianggap sebagai media komunikasi. Selain indera manusia, ada juga saluran 

komunikasi seperti telepon, surat, telegram yang digolongkan sebagai media 

komunikasi antar pribadi. 

Sedangkan media dalam KBBI adalah alat atau saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata latin, 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Secara harfiah kata tersebut 

mempunyai arti “perantara” atau “pengantar”, yaitu perantara sumber pesan (a 

source) dengan penerima pesan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

media adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada komunikan. 

Media iklan secara umum dapat dibagi menjadi 3, diantaranya (1) Media 

Visual, yaitu media yang bisa dilihat, dibaca dan diraba. Media ini mengandalkan 

indra penglihatan dan peraba. Seperti media foto, gambar, komik, gambar tempel, 

poster, majalah, buku, miniatur, alat peraga dan sebagainya. (2) Media Audio, 

yaitu media yang bisa didengar saja, menggunakan indra telinga sebagai 

salurannya. Contohnya: suara, musik dan lagu, alat musik, siaran radio dan kaset 

suara atau CD dan sebagainya. (3) Media Audio Visual, yaitu media yang bisa 

didengar dan dilihat secara bersamaan. Media ini menggerakkan indra 

pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Contohnya: media drama, 

pementasan, film, televisi. 
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Iklan sebagai media komunikasi merupakan bentuk komunikasi 

nonpersonal atau komunikasi massa, karena iklan bertujuan untuk mempengaruhi 

khalayak umum agar melakukan tindakan sesuai apa yang diiklankan. Iklan  oreo 

pada penelitian ini menggunakan media komunikasi berupa audio visual. Audio 

berupa jingle iklan dan video berupa animasi iklan. 

2.2.2  Semiotika  

2.2.2.1 Pengertian Semiotika 

Secara etimologi semiotik berasal dari kata Yunani, „Semeon‟ yang berarti 

„Tanda‟. Secara terminologi semiotika merupakan ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu 

ini melihat bahwa fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan 

kebudayaan itu merupakan bentuk dari tanda-tanda. Semiotik juga mempelajari 

sistem-sitem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda 

tersebut memiliki arti (Suprapto, 2015: 01). 

 Kata semiotika berasal dari kata Yunani Isemeion, yang berarti tanda. 

Makna semiotika berarti ilmu tanda. Semiotika adalah cabang ilmu yang 

berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi pengguna tanda (Zoest, 

1930:1). Secara sederhana semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Semiotika 

mempelajari tentang sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut memiliki arti.  

 Semiotika juga disebut studi semiotik dan dalam tradisi Saussuren disebut 

sebagai Semiologi adalah studi tentang makna keputusan. Ini termasuk studi 

tentang tanda-tanda dan proses tanda (semiosis), indikasi, penunjukan, kemiripan, 
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analogi, metafora, simbolisme, makna, dan komunikasi. Semiotika berkaitan erat 

dengan bidang linguistik, yang untuk sebagian, mempelajari struktur dan makna 

bahasa yang lebih spesifik. Namun, berbeda dari linguistik, semiotika juga 

mempelajari sistem-sistem tanda non-linguistik 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Semiotika). 

 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, 1978 dalam Vera, 2014). Menurut 

John Fiske (2007) Semiotika adalah studi tentang bagaiman makna dibangun 

dalam “teks” media, atau studi tentang bagaiman tanda dari jenis karya apa pun 

dalam masyarakat yang mengkomunikasikan makna (Vera, 2014: 02). 

 Secara sederhana semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Semiotika 

mempelajari tentang sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Tugas utama peneliti 

semiotik adalah mengamati (observasi) terhadap fenomena dan gejala di 

sekelilingnya melalui berbagai “tanda” yang dilihatnya. Tanda sebenarnya 

representasi dari gejala yang memiliki sejumlah kriteria seperti nama (sebutan), 

peran, fungsi, tujuan, keinginan. Tanda tersebut berada pada kehidupan manusia. 

Dan menjadi sitem tanda yang digunakan sebagai pengatur kehidupannya. 

 Kelemahan semiotika sebagai suatu metode tafsir tanda adalah sifatnya 

yang subjektif,  karena pada dasarnya menafsirkan tanda adalah subjektifitas si 

penafris, ini pula yang menjadikan semiotika diragukan keilmiahannya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Semiotika
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Pandangan kelompok objektivis-positivis meragukan semiotika sebagai sebuah 

metode dalam penelitian, baik secara epistimologis, ontologis, maupun 

aksiolgisnya. Kelompok kritis maupun konstruktivis memiliki pandangan yang 

berbeda. Menurut kelompok ini, tanda yang tersebar dalam bentuk pesan-pesan 

dalam komunikasi massa misalnya dikemas dalam bungkus ideologi yang 

tersamar. Tanda sering dikemas dalam selimut bahasa yang dapat bermakna 

denotasi maupun konotasi. Sebagai contoh, seorang penulis lirik lagu 

mencurahkan ide, gagasan, maupun kritik sosial melalui susunan kata berupa 

tanda yang kadang sulit dimaknai. Di sinilah peran semiotika sebagai sebuah 

metode untuk menbongkar makna-makna terselubung pengarang. Bagaimana 

membongkar diskriminasi gender dalam iklan, majalah, sinetron, dan lain-lain 

semuanya dapat dibedah dengan metode semiotika (Vera, 2014: 11).  

2.2.2.2  Semiotika Roland Barthes 

Roland Barthes lahir tahun 1915 dari keluarga menengah protestan di Cherbourg 

dan dibesarkan di Bayonne, kota kecil di dekat pantai Atlantik di sebelah barat 

daya Prancis dan Paris. Ayahnya seorang perwira angkatan laut yang terbunuh 

dalam tugas saat usianya baru satu tahun. Dia dikenal sebagai salah seorang 

pemikir strukturalis yang getol mempraktekkan model linguistik dan semiologi 

Saussure. Saussure tertarik pada cara kompleks pembentukan kalimat dan cara 

bentuk-bentuk kalimat menentukan makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan 

bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada 

orang yang berbeda situasinya. Roland barthes meneruskan pemikiran tersebut 

yang dikenal dengan istilah “order of signification”. (vera, 2014: 14) 
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 Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir srtukturalis. 

Pemikiran Roland Barthes tentang semiotik dipengaruhi oleh Saussure atau 

mengembangkan teori Saussure. Namun terdapat sedikit perbedaan diantara 

keduanya, Saussure menggunakan istilah signifier  dan signified berkenaan 

dengan lambang-lambang atau teks dalam suatu paket pesan. Sedangkan Barthes, 

untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan makna menggunakan istilah denotasi dan 

konotasi untuk menunjukkan tingkatan. Dari peta Barthes dijelaskan bahwa tanda 

denotatif terdiri dari penanda dan petanda, akan tetapi pada saat bersamaan tanda 

denotatif juga berperan sebagai penanda konotatif, yang dapat dikatakan sebagai 

unsur material, misal kita telah mengenal tanda “singa” akan muncul konotasi 

seperti kegarangan, kebuasan, harga diri ataupun keberanian (Sobur, 2003:69). 

 Semiotika model Roland Barthes yang mengacu pada Saussure dengan 

menyelidiki hubungan penanda dan petanda pada sebuah tanda, dan setelah  

terbentuk sistem tanda-penanda-petanda; tanda tersebut akan menjadi penanda 

baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru yang 

disebut Mitos (Kurniawan, 2001: 22-23) 

 Mitos secara etimologis berarti suatu jenis tuturan. Barthes mengatakan 

bahwa mitos merupakan suatu sitem komunikasi atau sesuatu yang memberikan 

pesan atau message dengan cara penututuran pesan dalam bentuk wacana, bukan 

sebagai objek pesan. Di sini Barthes menegaskan bahwa cara penututuran dalam 

mitos tidak hanya dalam bentuk tuturan oral tetapi bisa berbentuk tulisan, 

fotografi, film, laporan ilmiah, olahraga, pertunjukan, iklan, dan lukisan atau 

segala sesuatu yang memiliki modus representasi. Setiap tuturan mitos tentunya 
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mempunyai arti atau meaning bagi penerima pesan, tetapi arti tersebut belum 

tentu dapat ditangkap secara langsung, sehingga untuk memahami dan diterima 

akal, arti tuturan itu memerlukan interpretasi dan dengan melalui proses 

signifikasi. ( Barthes, 1972 dalam Iswidayati, 2006: 34 ) 

 Sebagaimana pandangan Saussure, Barthes juga meyakini bahwa 

hubungan antara penanda dan petanda tidak terbentuk secara alamiah. Bila 

Saussure hanya menekankan pada penandaan dalam tataran denotatif, maka 

Roland Barthes menyempurnakan semiologi konotatif. Barthes juga melihat aspek 

lain dari penandaan, yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat (Vera, 2014: 

27).  

 Semiologi yang berhubungan dengan mitos mempunyai dua istilah yang 

sangat berkaitan, yaitu (1) penanda (signifier/significant ) dan (2) petanda 

(signified/ signife) yang kemudian bertautan lagi dengan istilah sign (tanda). 

(Suprapto, 2015: 13). Pemisahan tiga istilah tersebut diperlihatkan pada gambat 

berikut. 

1. Signifier (Penanda) 2. Signified (Petanda) 

3. Sign (Tanda) 

Gambar 2.1 Istilah Semiologi. Diadaptasi dari Roland Barthes: Mitologi, 

(Sumber: Sri Iswidayati: Pendekatan Semiotik Seni Lukis Jepang, hal: 34) 

 

 Selanjutnya Barthes lebih cenderung menafsirkan mitos mengacu pada 

konsep-konsep yang diterima secara luas dalam suatu kebudayaan, atau 

berdasarkan konsepsi yang dibuat anggota masyarakat dari pengalaman sosial 

dalam suatu kebudayaan. Penanda tersebut dapat mempunyai petanda lain. Hal 

tersebut terlihat dalam gambar berikut: 
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1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

(Petanda) 

3. Dennotatif Sign (Tanda Denotatif) 

I. Connotative Signifier (Penanda 

Konotatif)  

II. Connotative Signified  

(Petanda Konotatif) 

III. Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Gambar 2.2 Konsep mitos menurut Roland Barthes 

(Sumber: Barthes, 1972 dalam iswidayati S. 2006. Pendekatan semiotik Seni 

Lukis Jepang, hal: 35) 

 

  

2.2.2.2.1  Denotasi, Konotasi dan Mitos    

Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran pertama yang maknanya 

bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan makna yang eksplisit, langsung 

dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya, yang disepakati 

bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas. Tanda konotatif merupakan 

tanda yang tingkat penandaanya mempunyai keterbukaan makna atau makna yang 

implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, artinya terbuka kemungkinan terhadap 

penafsiran-penafsiran baru. Dalam semiologi Barthes, denotasi merupakan sistem 

signifikasi tingkat pertama, sedangkan konotasi merupakan sistem signifikasi 

tingkat kedua. Denotasi dapat dikatakan merupakan makna objek yang tetap, 

sedangkan konotasi merupakan makna subjektif dan bervariasi (Vera, 2014: 28). 

 Dalam istilah yang digunakan oleh Barthes, Konotasi digunkan untuk 

menjelaskan salah satu dari tiga cara kerja tanda dalam tataran petandan kedua. 

Konotasi menggambarkan interkasi yang berlangsung tatkala tanda bertemu 

dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai kulturalnya. Ini terjadi tatkala 

makna bergerak menuju subjektif atau setidaknya intersubjektif, ini terjadi saat 
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interpretant dipengaruhi sama banyaknya utuk penafsir dan objek atau tanda. Bagi 

Barthes, faktor paling penting dalam konotasi adalah penanda dalam tataran 

pertama. Penanda dalam tataran pertama merupakan tanda konotasi. (Suprapto, 

2015: 07). 

 Pada dasarnya konotasi timbul disebabkan masalah hubungan sosial atau 

hubungan interpersonal yang mempertalikan kita dengan orang lain. Dan hal ini 

juga yang menyebabkan makna konotasi bersifat subjektif. Dalam pengertian 

bahwa ada pergeseran dari makna umum, karena sudah ada penambahan rasa dan 

nilai-nilai tertentu. Jadi sesuatu yang disebut memiliki makna konotasi apabila 

mempunyai “nilai rasa” baik positif maupun negatif. Jika tidak mempunyai nilai 

rasa maka dapat dikatakan tidak memiliki nilai konotasi atau berkonotasi netral. 

Seperti halnya makna denotasi, banyak para ahli memberikan pemahaman-

pemahaman yang mendefinisikan konotasi, diantaranya makna konotatif sebuah 

kata dipengaruhi dan ditentukan oleh dua lingkungan, yaitu lingkungan tekstual 

dan lingkungan budaya (Sumarjo & Saini, 1994:126). Konotasi atau makna 

konotatif disebut juga makna konotasional, makna emotif, atau makna evaluatif 

(Keraf, 1994:29). Kadang konotasi suatu kata sama bagi hampir setiap orang, 

kadang-kadang hanya berkaitan dengan pengalaman satu individu saja, atau lebih 

sering, dengan kelompok kecil individu tertentu (Suprapto, 2015: 08). 

 Dapat disimpulkan dalam sebuah tabel bahwa terdapat perbedaan antara 

denotasi dan konotasi, yaitu. 
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Denotasi Konotasi 

Literatur Pemakaian Figur 

Petanda Penanda 

Jelas Kesimpulan 

Menjabarkan Memberikan kesan tentang makna 

Dunia Nyata Dunia Mitos 

Tabel 2.2 Perbedaan antara Denotasi dan Konotasi 

(Sumber: Arthur, 2000 dalam Suprapto A. 2015. Ada Mitos dalam DKV, hal: 09) 

 

 Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja 

malalui mitos (myth). Mitos dalam pandangan Barthes berbeda dengan konsep 

mitos dalam arti umum. Barthes mengemukakan mitos adalah bahasa maka mitos 

adalah sitem komunikasi, mitos adalah sebuah pesan, mitos adalah bagaimana 

kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau 

gejala alam. Mitos merupakan produk kelas sosial yang sudah mempunyai suatu 

dominasi. Dalam uraiannya, mitos dalam pengertian khusus merupakan 

perkembangan dari konotasi. Konotasi yang sudah terbentuk lama dalam 

masyarakat itulah mitos, mitos merupakan semiologis, yakni sistem tanda-tanda 

yang dimaknai manusia. (Hoed, 2008 dalam Vera, 2014: 28, lihat Iswidayati 

2006). 

 Mitos merupakan suatu bentuk pesan atau tuturan yang wajib diyakini 

kebenarannya namun tidak dapat dibuktikan. Mitos bukanlah sebuah konsep atau 

ide tetapi merupakan suatu cara memberi arti. Secara etimilogis, mitos adalah 

suatu jenis tuturan, dan sudah pasti bukan sembarang tuturan. Suatu hal yang 
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menjadi konsen dan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, bahwa mitos adalah 

suatu sistem komunikasi, yakni suatu pesan (message). Akan tetapi mitos tidak 

didefinisikan oleh objek pesan. Melainkan dengan cara menuturkan pesan 

tersebut. (Suprapto, 2015:10, lihat Iswidayati 2006). 

 Dalam buku Semiotika dalam Riset Komunikasi ciri-ciri mitos menurut 

Roland Barthes antara lain: 

a. Deformatif. Barthes menerapkan unsur-unsur Saussure menjadi form 

(signifier), concept (signified). Ia menambahkan signification yang 

merupakan hasil dari hubungan kedua unsur tadi. Signification inilah yang 

menjadi mitos yang mendistorsi makan sehingga tidak lagi mengacu pada 

realita yang sebenarnya. Pada mitos, form dan concept harus dinyatakan. 

Mitos tidak disembunyikan. Mitos berfungsi mendistorsi, bukan untuk 

menghilangkan. Dengan demikian, form  dikembangkan melalui konteks 

linear (pada bahasa) atau multidimnsi (pada gambar). Distorsi hanya 

mungkin terjadi apabila makna mitos sudah terkandung di dalam form.  

b. Intensional. Mitos merupakan salah satu jenis wacana yang dinyatakan 

secara internasional. Mitos berakar dari konsep. 

c.  historis. Pembacalah yang harus menemukan mitos tersebut. 

d. Motivasi. Bahasa bersifat arbitrer, tetapi kearbiteran itu mempunyai batas, 

misalnya melalui afiksasi, terbentuklah kata-kata turunan: baca-membaca-

dibaca-terbaca-pembacaan. Sebaliknya, makna mitos tidak arbitrer, selalu 

ada motivasi dan analogi. Penafsiran dapat menyeleksi motivasi dari 

beberapa kemungkinan motivasi. Mitos bermain atas analogi antara makana 
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dan bentuk. Analogi ini bukan sesuatu yang alami, tetapi bersifat historis 

(Barthes, Mythologies, 1957: 122-130, dalam Vera: 2015, 29).  

2.2.2.2.2 Kode-kode Pembacaan Roland Barthes 

Pada umumnya pengertian kode (code) di dalam strukturalisme dan semiotik 

menyangkut sistem yng memungkinkan manusia untuk memandang entitas-entitas 

tertentu sebagai tanda-tanda, sebagai sesuatu yang bermakna (Scholes, 1982). 

Dengan kata lain, segala sesuatu yang bermakna tergantung pada kode. Kita bisa 

memberi makna kepada sesuatu berkat adanya suatu sistem pikiran, suatu kode, 

yang memungkinkan kita untuk dapat melakukannya. Bahasa-bahasa manusia 

merupakan contoh yang paling sempurna dari kode yang kita kenal, walaupun ada 

pula kode-kode yang bersifat sub-linguistik (ekspresi wajah, dsb.) atau 

supralinguistik (konvensi-konvensi sastra, dsb.) penafsiran atas tuturan-tuturan 

yang kompleks melibatkan pemakaian secara tepat sejumlah kode sekaligus 

(Budiman, 2004: 54). 

 Berbeda dengan pemahaman umum di atas, menurut Roland Barthes, 

Mithologi menunjukkan cara kerja semiotik. Selain teori signifikasi dua tahap dan 

mitologi, dalam buku semiologi Roland Barthes juga mengemukakan lima jenis 

kode yang lazim beroperasi dalam suatu teks.  

a. Kode Hermeneutik (Hermeneutic Code) 

Kode Hermeneutik adalah satuan-satuan yang dengan berbagai cara 

berfungsi untuk mengartikulasikan suatu persoalan, penyelesaiannya, serta 

aneka peristiwa yang dapat memformulasi persoalan tersebut, atau yang 

justru menunda-nunda penyelesaiannya, atau bahkan yang menyusun 
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semacam teka-teki (enigma) dan sekadar memberi isyarat bagi 

penyelesaiannya (Barthes, 1990:17). Pada dasarnya kode ini adalah sebuah 

kode “penceritaan”, yang dengannya sebuah narasi dapat mempertajam 

permasalahan, menciptakan ketegangan dan misteri, sebelum memberikan 

pemecahan atau jawaban. 

b. Kode Semiotik (Code of Semis) 

Kode Semiotik atau konotasi adalah kode yang memanfaatkan isyarat, 

petunjuk, atau “kilasan makna” yang ditimbulkan oleh penanda-penanda 

tertentu. Pada tataran tertentu kode konotatif ini agak mirip dengan apa 

yang disebut oleh para kritikus secara Aglo-Amerika sebagai “tema” atau 

“struktur tematik”, sebuah thematic grouping. 

c. Kode Simbolik (Symbolic Code) 

Kode simbolik merupakan kode “pengelompokan” atau konfigurasi yang 

gampang dikenali karena kemunculannya yang berulang-ulang secara 

teratur melalui berbagai cara dan sarana tekstual, misalnya berupa 

serangkaian antitesis: hidup dan mati, di luar dan di dalam, dingin dan 

panas, dan seterusnya. Kode ini memberikan dasar bagi suatu struktur 

simbolik. 

d. Kode Proairetik (Proairetic Code) 

Kode proairetik merupakan kode “tindakan” (action). Kode ini didasarkan 

atas konsep proairesis, yakni “kemampuan untuk menentukan hasil atau 

akibat dari suatu tindakan secara rasional (Barthes, 1990:18)”, yang 

mengimplikasikan suatu logika perilaku manusia: tindakan-tindakan 
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membuahkan dampak-dampak, dan masing-masing dampak memiliki 

nama genetik tersendiri, semacam “judul” bagi sekuens yang 

bersangkutan. 

e. Kode Kultural (Cultural Code) atau Kode Referensial (Reference Code) 

Kode ini berwujud sebagai semacam suara kolektif yang anonim dan 

otoriatif; bersumber dari pengalaman manusia, yang mewakili atau 

berbicara tentang sesuatu yang hendak dikukuhkannya sebagai 

pengetahuan atau kebijaksanaan yang “diterima umum”. Kode ini bisa 

berupa kode-kode pengetahuan atau kearifan (wisdom) yang terus-menerus 

dirujuk oleh teks, atau yang menyediakan semacam dasar autoritas moral 

dan ilmiah bagi suatu wacana. (Budiman, 2004: 55-57). 

2.2.2.3 Semiotika Aart Van Zoest 

Dalam buku Semiotika karangan Aart van Zoest pada dasarnya Van Zoest 

memilih Pierce sebagai acuannya. Dari segi semiotika linguistik Pierce 

menerapkan keabsahan perbedaan sintaksis, semantik, dan pragmatik yang 

dianggap suatu ketentuan “metascience”. Dalam buku “Semiotika, Tentang 

Tanda, Cara Kerjanya, Dan Apa Yang Kita Lakukan Dengannya (1993)” 

karangan Aart van Zoest, terdapat sembilan tipologi tanda Pierce, antara lain: 

1. Tanda dan Groundnya 

1a. Qualisign. adalah tanda-tanda yang merupakan tanda berdasarkan suatu 

sifat. 

1b. Sinsign. adalah tanda yang merupakan tanda atas dasar tampilnya dalam 

kenyataan 
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1c. Legisign. adalah tanda-tanda yang merupakan tanda atas dasar suatu 

peraturan yang berlaku umum, sebuah konvensi, sebuah kode. 

2. Tanda dan Denotatumnya 

2a. Ikon. adalah tanda yang ada sedemikian rupa sebagai kemungkinan, tanpa 

tergantung pada adanya sebuah denotatum, tetapi dapat dikaitkan 

dengannya atas dasar suatu persamaan yang secara potensial dimilikinya. 

2b. Indeks. adalah sebuah tanda yang dalam hal corak tandanya tergantung 

dari adanya sebuah denotatum. Jadi, sesuai terminologi Pierce, merupakan 

second. Dalam hal ini, hubungan antara tanda dan denotatum adalah 

bersebelahannya. 

2c. Simbol (Lambang). adalah tanda yang hubungan antara tanda dan 

denotatumnya ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum. 

3. Tanda dan Interpretannya 

3a. Rhệme. Tanda merupakan rhệme bila dapat diinterpretasikan sebagai 

representasi dari suatu kemungkinan denotatum. 

3b. Decisign (Dicent sign). Sebuah tanda merupakan decisign apabila bagi 

interpretannya, tanda itu menawarkan hubungan yang benar ada diantara 

tanda denotatum. 

3c. Argument (Interpretant). Karena dapat dikaitkan dengan renungan tentang 

kebenaran.  

 Adapun tipologi tanda Pierce dapat diringkas dalam sebuah tabel berikut: 

RELASI PROSES TIPOLOGI FUNGSI 

Tanda dengan 

denotatum  (obyek) 

Proses representasi 

obyek oleh tanda 

- ikon 

- indeks 

- simbol 

- kemiripan 

- petunjuk 

- konvensi 
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Tanda dengan 

interpretant pada 

subyek 

Proses interpretasi 

oleh subyek 

- rheme 

- decisign 

- argument 

- kemungkinan 

- proposisi 

- kebenaran 

Tanda dengan dasar 

menghasilkan 

pemahaman 

Penampilan relevansi 

untuk subyek dalam 

konteks 

- qualisign 

- sinsign 

- legisign 

- predikat 

- obyek 

- kode, konvensi 

Tabel 2.3 Tipologi Tanda Pierce. 

(Sumber: Aart van Zoest. 1993. Semiotika: tentang tanda, cara kerjanya dan apa 

yang kita lakukan dengannya. Jakarta: Yayasan Sumber Agung, hal: xxi). 

 

 Sejalan dengan itu Pierce dalam Van Zoest menawarkan tiga pendekatan 

semiotika yakni sintaksis, semantik, dan pragmatik. Secara skematis tiga 

pendekatan ini menemukan penerapannya sebagai berikut. 

Sintaksis semiotika Hubungan tanda dengan tanda-tanda lainnya: 

mempelajari memberikan peraturan-peraturan yang 

berlaku atau gramatika semiotik. 

Semantik semiotika Mempelajari hubungan serta konsekuensi pada 

interpretant. 

Pragmatik semiotika Mempelajari hubungan antara tanda dan pemakai tanda 

tersebut. 

Tabel 2.4 Penerapan Semiotik. 

(Sumber: Aart van Zoest. 1993. Semiotika: tentang tanda, cara kerjanya dan apa 

yang kita lakukan dengannya. Jakarta: Yayasan Sumber Agung, hal: xxi). 

 

 Sementara itu, Van Zoest yang mengikuti Charles Morris (1938: 6; dalam 

Levinson, 1983:1) seorang filsuf yang juga menaruh perhatian atas ilmu tentang 

tanda-tanda, semiotika pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam tiga cabang 

penyelidikan (branches of inquiry) yakni sintaktik, semantik, dan pragmatik. 

(1) Sintaktik (syntactics) atau sintaksis (syntax): Suatu cabang penyelidikan 

semiotika yang mengkaji “hubungan formal di antara suat tanda dengan tanda-

tanda yang lain”. Dengan kata lain, karena hubungan-hubungan formal ini 
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merupakan kaidah-kaidah yang mengendalikan tuturan dan interpretasi, 

pengertian sintaktik kurang-lebih adalah semacam “gramatika”. 

(2) Semantik (semantics): Suatu cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari 

“hubungan di antara tanda-tanda dengan designata atau objek-objek yang 

diacunya”. Bagi Morris, yang dimaksudkan dengan designata adalah makna 

tanda-tanda sebelum digunakan di dalam tuturan tertentu. 

(3) Pragmatik (pragmatics): Suatu cabang penyelidikan semiotika yg mempelajari 

“hubungan di antara tanda-tanda dengan interpreter-interpreter atau para 

pemakainya” pemakaian tanda-tanda. Pragmatik secara khusus berurusan 

dengan aspek-aspek komunikasi, khususnya fungsi-fungsi situasioal yang 

melatari tuturan (Van Zoest, 1993: 5). 

 Dapat disimpulkan bahwa studi tentang relasi yang tertuju pada pencarian 

peraturan yang pada dasarnya berfungsi secara bersama-sama, ini disebut sintaksis 

semiotis.  Kalau penelitian tertuju pada hubungan antara tanda dan denotatumnya, 

dan interpretasinya, maka bergerak dalam kawasan semantik semiosis. Jika yang 

menjadi objek penelitian dalah hubungan antara tanda dan pemakaian tanda,  

maka memasuki bidang pragmatik semiosis. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori semiotika 

yaitu menggunakan analisis sintaksis, semantik, dan pragmatik sebagai acuan 

untuk mencari tujuan dari rumusan masalah yaitu mencari makna yang 

terkandung dalam iklan Oreo Wonderfilled Versi Hiu. 
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2.2.3 Kerangka Teoretik Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teoritis yang telah 

dipaparkan sebelumnya, terdapat suatu pola atau gagasan alur penelitian yang 

dilakukan. Pola tersebut berisi gambaran mengenai pola berfikir berdasarkan pada 

teori yang ada yang nantinya akan dijadikan acuan peneliti dalam melaksanakan 

penelitian. Alur tersebut dalam kerangka teoretik penelitian. Kerangka teoretis 

inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data serta 

penyelesaian penelitian ini. Berikut ini adalah gambaran kerangka teoretik 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Teoretik Penelitian 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencari makna 

atau pesan yang terkandung dalam Iklan Oreo Wonderfilled  penelitian 

menggabungkan dua teori, pada rumusan masalah pertama untuk mencari alasan 

Iklan Oreo Wonderfilled Versi Hiu 

Analisis Semiotika 

Roland Barthes Aart Van Zoest 

Denotasi 

Pragmatik 

Makna/ Pesan Iklan Oreo 

Wonderfilled Versi Hiu 

Konotasi 

Sintaksis 

Semantik 
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pemilihan karakter ikan hiu menggunakan analisis denotasi/sintaksis kemudian 

dilanjutkan ke tingkat konotasi/sematik. Setelah menemukan dua tingkatan 

analisis dapat ditemukan pragmatik untuk mencari rumusan masalah kedua yaitu 

mencari makna/pesan iklan oreo penuh keajaiban (wonderfilled) versi hiu. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai Kajian Iklan Oreo Penuh Keajaiban 

(Wonderfilled) versi Hiu dengan menggunakan pendekatan semiotika, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

 Pertama, alasan iklan oreo penuh keajaiban memakai ikan hiu sebagai 

objek utama dalam iklan karena, hiu merupakan hewan predator puncak yang 

paling buas di laut.Hiu dalam iklan digambarkan dengan mulutnya yang sangat 

lebar untuk mewakili konsumen yang sangat luas dari konsumen kelas bawah 

sampai konsumen kelas atas, hal ini sesuai dengan tujuan perusahaan yang 

mempunyai segmentasi pasar menyeluruh dengan strategi diferensiasi 

kemasannya.Ikan hiu juga dapat ditemukan pada hampir seluruh perairan dunia, 

hal ini sesuai dengan pasar oreo yang sudah tersebar luas di seluruh negara, hal ini 

dibuktikan dengan pabrik oreo yang telah beroperasi di delapan belas negara di 

seluruh dunia. 

Kedua, pesan yang ingin disampaikan dibalik iklan oreo adalah 

“Keajaiban saling berbagi biskuit oreo”.Perusahaan  menuntut respon dari 

konsumen untuk berbagi biskuit oreo pada sesama tanpa memandang usia atau 

gender, juga menuntut untuk menciptakan persahabatan, kerukunan, persatuan dan 

menghilangkan permusuhan. Seperti yang telah dicontohkan dalam iklan, yaitu 

ketika hiu berbagi oreo dengan anjing laut yang seharusnya menjadi 

mangsanya.Iklan ini juga menyampaikan pesan bahwa kerukunan di dunia 

80 
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bukanlah hal yang mustahil terjadi, dan karena keajaiban itu nyata bagi mereka 

yang bertoleransi dan saling berbagi, seperti tema pada iklan yaitu „Penuh 

Keajaiban‟. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis sarankan kepada pengiklan agar 

meningkatkan efisiensi iklan yaitu perlu ditinjau ulang pada tempo setiap 

scene.Karena tempo tampilan pada setiap scene iklan terbilang sangat cepat dan 

singkat, sehingga penonton kurang menikmati iklan, dan perlu berulang kali untuk 

melihat iklan agar bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh pengiklan. 

 Penelitian ini baru sebatas pemaknaan secara semiotika, diharapkan 

kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lanjutan melalui 

pengabsahan data, seperti melakukan wawancara secara langsung kepada 

narasumber dari pihak pembuat iklan.  
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