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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 New Media 

Internet atau new media merupakan media massa yang sangat mudah 

digunakan dan ditemukan, pada awalnya internet merupakan model 

komunikasi yang sederhana bila dibandingkan dengan model komunikasi 

secara langsung atau face to face (Baym, 1998). Internet sendiri pada tahun 

1969 dinamakan APRanet yang digunakan sebagai alat untuk kepentingan 

militer. Lalu pada tahun 1970, internet mulai digunakan untuk kepentingan 

perguruan tinggi, dan sudah mulai bisa diakses oleh masyarakat pada tahun 

1980. Dengan dijadikannya internet sebagai sarana yang dibuka untuk 

publik, internet mulai mengalami perkembangan yang dapat digunakan 

untuk banyak bidang. Media-media massa tradisional seperti koran, 

majalah, radio, serta televisi perlahan-lahan telah bersaing dengan internet, 

penyebaran iklan yang bisa menjangkau potential buyer dari berbagai 

belahan dunia, pertukaran informasi serta data bisa dilakukan dengan 

sangat cepat, dengan waktu sesingkat mungkin.  

Internet berkembang menjadi sebuah komoditas, dan komoditas ini 

dikemas sedemikian rupa sehingga dapat ditawarkan kepada para pemakai 

(Hine, 2000;32). Penggunaan internet merambah dari sekedar medium 

penyampai penerima pesan menjadi fasilitas untuk membantu pekerjaan, 

mencari hiburan dan pengisi waktu luang, tempat mencari informasi, serta 

menjadi sarana untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam pendekatan 

simbolik (symbolic stories) internet merupakan simbol yang tidak hanya 

bisa didekati secara virtual maupun sebagai sesuatu yang halusinasi, 

abstrak, dan tidak nyata saja, melainkan produksi, sirkulasi, dan konsumsi 

dari internet ternyata memberikan efek terhadap bagaimana individu itu 
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memiliki pengalaman dengan membangun impian di cyberspace. The 

computer represent it self to the user in a language that user understand 

(Johnson, 1997:14-15). 

2.2 Iklan 

 Iklan yang berarti pesan yang menawarkan suatu produk yang 

ditunjukan kepada masyarakat melalui suatu media (Kasali, 1995:9). Iklan 

merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa agar dapat 

menarik minat khalayak, orisinal, serta memiliki kharakteristik tertentu dan 

persuasif sehingga para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong 

untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan pengiklan 

(jefkins, 1997;18). Ralph S. Alexander dalam Jefkins (1997:110) 

merumuskan dengan Association Marketing Association (AMA), bahwa 

iklan menegaskan empat pokok batasan, yaitu 1.)Penyajian gagasan 

terhadap barang, yaitu suatu bentuk iklan ditampilkan berdasarkan konsep 

produknya, 2.)Iklan ditunjukan kepada khalayak, yaitu iklan dapat 

menjangkau masyarakat kelompok besar yang dipersempit menjadi 

kelompok pasar, 3.) Iklan mempunyai sponsor yang jelas, yaitu terciptanya 

iklan atas permakarsa perusahaan yang membiayainya, 4.)Iklan dikenai 

biaya penyajian, yaitu dalam penyebaran, penerbitan dan penayangan atas 

biaya perusahaan. 

 Fungsi iklan dalam pemasaran adalah memperkuat dorongan kebutuhan 

dan keinginan konsumen terhadap suatu produk untuk mencapai 

pemenuhan kepuasaanya. Agar iklan merangsang tindakan pembeli, 

menurut Djayakusumah (1982:60) setidaknya harus memenuhi kriteria 

AIDCDA, yaitu: 

Attention : mengandung daya tarik 

Interest : mengandung perhatian dan minat 

Desire : memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki 

Conviction: menimbulkan keyakinan terhadap produk 
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Decision : menghasilkan kepuasan terhadap produk 

Action : mengarah tindakan untuk membeli 

Tujuan iklan menurut Rhenald Kasali (1995:159) biasanya dibangun atas 

empat komponen yaitu, 1.)Aspek perilaku, merupakan tindakan-tindakan 

yang diharapkan pada calon pembeli, 2.)Sikap yang diharapkan, yang 

menyangkut sikap atau keistimewaan produk, 3.)Kesadaran, dalam 

mengembangkan produk-produk baru di pasaran merebut calon pembeli, 

4.)Positioning, sasaran konsumen. Komunikasi pemasaran merupakan 

suatu dialog yang berkesinambungan antara pembeli dan penjual dalam 

suatu segmen pasar (Delozier.1976:168). Kotler (1989:40-46) menjelaskan 

bahwa komunikasi pemasaran merupakan proses pengolahan, produksi, 

dan penyampaian pesan-pesan melalui suatu atau lebih saluran kepada 

kelompok khalayak sasaran, yang dilakukan secara berkesinambungan dan 

bersifat dua arah dengan tujuan menunjang efektivitas dan efesiensi 

pemasaran suatu produk. 

Iklan memiliki hubungan yang erat dengan internet, digital marketing 

adalah salah satunya. Digital marketing adalah kegiatan promosi atau 

pemasaran membentuk branding dengan menggunakan media berbasis 

website, seperti; blog, website, e-mail, adwords dan jaringan sosial media 

(Ridwan Sanjaya dan Josua Tarigan, 2009;47). Serta memanfaatkan 

teknologi informasi dan internet untuk memperluas dan meningkatkan 

fungsi marketing konvensional (Urban, 2004;2).  Digital marketing 

memiliki pilihan untuk beriklan, salah satunya adalah video advertising, 

yang merupakan penampilan iklan berbentuk konten, pada saat sebelum, 

sesudah , bahkan selama tayangan konten video berlangsung. Iklan internet 

yang efektif adalah iklan .yang memberikan respon langsung dari 

konsumen (Tsang, Tse: 2010). Online publishers association (2008) iklan 

dalam bentuk konten mempromosikan 82% kesadaran akan merek dan 

meningkatkan 67% kesukaan merek dalam iklan video. Baltas (2003) pesan 

pendek dan singkat berkontribusi pada efektivitas periklanan. 
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Penetapan strategi dalam iklan penting, dengan memberikan konsistensi 

dalam karakter, isi, dan kriteria pada konten akan menarik audience untuk 

mengunjungi dan tertarik pada konten yang ada, sehingga dapat 

meningkatkan brand awareness (Hidayat, 2007;18). 

2.3 Konsumtif 

 Berkembangnya berbagai gaya hidup sebagai fungsi dari diferensiasi 

sosial yang tercipta dari relasi konsumsi. Konsumsi berkaitan dengan unsur 

simbolik untuk menandai kelas, status atau simbol tertentu. Konsumsi 

mengekspresikan posisi sosial dan identitas kultural seseorang didalam 

masyarakat, konsumsi tidak lagi pada objek melainkan makna-makna 

sosial yang tersembunyi dibaliknya, yang disebut sebagai budaya 

konsumerisme. Didalam masyarakat konsumer setidaknya terdapat tiga 

bentuk kekuasaan yang beroperasi dibelakang produksi dan konsumsi 

objek-objek estetik yaitu kekuasaan kapital, kekuasaan produser, serta 

kekuasaan media massa. Konsumsi dapat dipandang sebagai proses 

menggunakan atau mendekonstruksi tanda-tanda yang terkandung didalam 

objek-objek oleh para konsumer, dalam rangka menandai relasi-relasi 

sosial, objek dapat menentukan status, prestise, dan simbol-simbol sosial 

tertentu bagi pemakainya. 

 Konsumsi kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penciptaan 

gaya hidup, yaitu gaya konsumsi yang dimuati dengan nilai tanda dan 

makna simbolik tertentu, yang membentuk gaya hidup konsumerisme. 

Gaya hidup konsumerisme adalah gaya konsumsi yang ditopang oleh 

proses penciptaan diferensi secara terus menerus lewat mekanisme tanda, 

citra, dan makna-makna simbolik, yang juga merupakan budaya belanja 

yang proses perubahan dan perkembangbiakannya didorong oleh logika 

hasrat keinginan, ketimbang logika kebutuhan.  
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Konsep gaya hidup yang dikondisikan melalui teknik komunikasi 

pemasaran adalah suatu bentuk dari pembentukan budaya konsumerisme 

didalam masyarakat konsumer Indonesia.  Budaya konsumerisme yang 

berkembang merupakan satu arena yang didalam produk-produk konsumer 

merupakan satu medium untuk pembentukan personalitas, gaya, citra, gaya 

hidup dan cara diferensiasi status sosial yang berbeda-beda. Konsumerisme 

dan budaya popular merupakan bagian tak terpisahkan dari ideologi 

ekonomi kapitalisme, yang didalamnya kebudayaan diciptakan sebagai 

bagian dari logika pasar dan komoditi. 

Kebudayaan yang dikuasi oleh model-model ideologi konsumerisme 

dan budaya populer mengiring pada penciptaan massa sebagai mayoritas 

diam, yaitu massa yang dikendalikan oleh sekelompok elit (produser, 

industri, kapitalis) tertentu, termasuk pengendalian identitas mereka, yang 

menghambat bagi penciptaan identitas otentik, yaitu identitas otonom yang 

tidak bergantung dan menggantungkan definisi, bentuk, logika, dan 

strateginya pada sistem diluar darinya. 

Dunia konsumerisme adalah dunia yang dibentuk oleh nilai-nilai 

keterpesonaan dan ekstasi. Masyarakat konsumer adalah masyarakat 

tontonan, yaitu masyarakat yang dituntut untuk selalu mempertontonkan 

penampilan dan penampakan diri secara narsistik kepada orang lain, 

sebagai satu cara dalam menemukan eksistensi diri didalam dunia sosial-

society of the spectacle.  

2.4 Gaya Hidup (lifestyle) 

Gaya hidup tergantung pada bentuk-bentuk kultural, masing-masing 

merupakan gaya, tata krama, cara menggunakan barang-barang, tempat dan 

waktu tertentu yang merupakan kharakteristik suatu kelompok, tetapi 

bukan keseluruhan pengalaman sosial mereka (Chaney,1996;41). 

Eksistensi gaya hidup artifisial, dengan kesadaran sendiri diciptakan 
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seolah-olah merupakan karya seni, memberikan kesan kelangkaan yang tak 

terelakkan dalam pola-pola kehidupan yang diadopsi dalam kelas-kelas 

tersebut (Bessman dan Vidich 1995;239). Gaya hidup akan menentukan 

suatu tatanan, serangkaian prinsip atau kriteria pada setiap pilihan yang 

dibuat individu itu dalam hidupnya sehari-hari. 

Dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain antara larut atau lari dari 

hegemoni gaya hidup yang mungkin dianggap dekaden, karena pilihan 

gaya yang baru juga tidak putus-putus hadir kehadapan kita. Karena pilihan 

suatu gaya hidup tertentu, baik dilakukan dengan sadar atau tidak, akan 

dengan kuat sekali menentukan bentuk masa depan individu. Chaney 

menuliskan, terdapat beberapa tahapan dalam membedakan identitas 

kelompok. Pertama disampaikan dengan menggunakan istilah pilihan-

pilihan (choises). Sikap, nilai, cita rasa yang merupakan karakteristik 

anggota kelompok sosial. Cita rasa seseorang merupakan tanggung jawab 

terhadap penilaian orang lain. Karena itu, ia merupakan bagian integral dari 

suatu perasaan identitas. Ciri kedua, bahwa pilihan-pilihan tersebut adalah 

pilihan kultural, atau lebih persisnya, terfokus pada wilayah-wilayah 

kehidupan yang merupakan aktifitas waktu dan luang (leisure) atau 

konsumsi. Wilayah-wilayah itu sendiri merupakan karakteristik khas 

moderenitas. Mereka menampilkan aspek-aspek penting dari kebebasan 

yang sebelumnya hanya terbatas pada kelompok-kelompok minoritas yang 

memiliki hak-hak yang sangat istimewa. Ketiga, betapapun personalnya 

nilai-nilai dan citarasa yang di ekspresikan, mereka jatuh kedalam pola-

pola khusus yang akhirnya menghubungkan mereka sendiri dengan 

karakteristik sosio structural lainnya. Saya menyebut pola-pola afiliansi ini 

sebagai sensibilitas, atau kita bisa menyebutnya afinitas yang berdasarkan 

pilihan (elective affinities). Sobel mengatakan bahwa gaya hidup adalah 

setiap cara kehidupan yang khas dan karena itu dapat dikenali (1981;1). 
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Dalam bukunya Chaney yang berjudul “Lifestyle” menjelaskan gaya 

hidup memiliki tiga tahapan: 

a. Tampakan Luar 

 Ikonografi dari suatu cara tertentu baik dalam menggambarkan maupun 

melihat bentuk-bentuk baru asosiasi sosial adalah sarana yang paling 

mendasar dalam menampilkan gaya hidup. Sehingga tesisnya adalah bahwa 

bagi mereka yang ikut serta menggunakan dan mengapresiasi diskrimiansi 

praktik gaya hidup, penampakan benda-benda atau hal-hal, orang, ataupun 

aktivitas akan menjadi aspek persoalan utama. Hal ini mengatakan bahwa 

pada akhir modernitas milik kita telah menjadi suatu budaya tontonan (a 

culture of spectacle). Mereka yang menarik, mereka yang sangat berbeda, 

mereka yang mengancam dan kemungkinan besar berbahaya, mereka yang 

mungkin melecehkan anda baik dengan survei sosial atau meminta uang 

atau maksud seksual, mereka yang membangkitkan emosi rasa iba ataupun 

rasa kagum- kerumunan adalah suatu perbauran tiada akhir yang terus-

menerus dipantau oleh para anggotanya. Mereka adalah ciri esensial dari 

penampakan visual kehidupan metropolitan. 

Kombinasi dari anonimitas yang inheren dengan kerumunan kota, 

bersekutu dengan perdagangan retail massa, industri-industri waktu luang 

dan hiburan massa, dan tersedianya informasi publik bagi mereka yang 

mencari panduan dalam mengasingkan ruang-ruang dari segala upaya 

untuk menciptakan obrolan terus menerus citraan visual (visual imagery). 

Argumen yang lebih terbatas bahwa kehidupan perkotaan telah menjadi 

prasyarat yang menentukan kehidupan sehari-hari bagi budaya nasional 

dalam modernitas, begitu pula visualisasi telah menjadi sumber daya 

sentral untuk mengomunikasikan dan mengangkat makna. Pada tahap gaya 

hidup merupakan suatu kerangka utama untuk menata dan memanipulasi 

identitas sosial, maka gaya hidup terutama terartikulasi melalui perubahan 
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secara konstan tontonan dari penampilan-penampilan tampakan luar. 

Penampakan luar fenomena sosial dilekati dengan signifikasi tertentu, dan 

oleh karena itu persoalan-persoalan dalam pembedaan gaya hidup 

kemungkinan besar terfokus pada manipulasi dan interpretasi penampakan 

luar. 

Terdapat citra yang dikomunikasikan melalui iklan, citra-citra yang 

disebarkan melalui media dinding ataupun dramatisasi singkat (30 detik). 

Dalam keserba-adaannya dimana-mana sementara, citra-citra tersebut 

merupakan sebuah irama menggoda yang terus-menerus diulang dan 

berjalan berdampingan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih instrumental 

dalam kehidupan sehari-hari. Iklan begitu mati-matian dalam 

mengukuhkan kehadiran mereka dan sekalipun begitu pada dasarnya 

berlebih-lebihan terhadap-jika tidak menyesatkan objek, organisasi, dan 

aktivitas yang mereka representasikan yang seringkali diolok-olok sebagai 

simbolisasi ilusi-ilusi budaya konsumen. Iklan adalah penampakan luar 

yang menyesatkan (illusory surfaces) yang membuat subjeknya berkilau. 

Periklanan menjadi pelembagaan pengunaan citraan gaya yang senantiasa 

ada dimana-mina (ubiquitous) untuk mengomunikasikan asosiasi dan 

sensibilitas (Ewen 1990). 

 Strategi pemasaran dan jenis-jenis presentasi dengan mengajukan 

tipologi yang terdiri dari empat format-format produksi informasi, produksi 

citra, personalisasi, dan gaya hidup. Dalam perkembangan periklanan 

massa telah terdapat suatu proses pergeseran dari penekanan rasionalis 

terhadap kepuasan fungsional menjadi penekanan atas keikutsertaan 

kemampuan audiens dalam menciptakan tampakan-tampakan luar dari 

makna melalui manipulasi ikatan dan pemunculan. Periklanan telah 

berkembang sebagai ciri modernitas akhir, telah memformulasikan 

kerangka-kerangka kulturan dimana dapat mengartikulasikan ekspektasi-

ekspektasi terhadap materi-materi kehidupan sehari-hari. 
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Pengiklanan gaya adalah karena hal tersebut melukiskan arti penting 

citraan penampakan luar dalam budaya kontemporer. Mereka menarik 

pelanggan yang terlihat dalam bahasa-bahasa penampilan yang digunakan 

melalui industri-industri budaya massa. Mereka diberi ilusi ilusi tertentu 

tentang keunikan gaya hidup personal yang menyilaukan tekanan-tekanan 

sehingga terperangkap dalam penampakan luar dimana mereka tidak 

memiliki kendali. Gagasan mengenai penampakan luar penting sebagai 

situs bagi praktik-praktik gaya hidup karena mengangkat permainan 

makna-makna dalam setiap negosiasi bentuk-bentuk budaya. 

b. Kedirian 

  Gagasan-gagasan refleksivitas bahwa entitas-entitas sosial seperti para 

aktor dan gaya-gaya dilekati karakter khusus melalui tata cara penampilan 

(atau sikap) mereka. Sehingga seharusnya tidak mengherankan bahwa isu-

isu identitas (baik personal maupun kolektif)-formasi, stabilitas, dan 

perubahannya telah menjadi perhatian utama bagi praktik gaya hidup 

(untuk suatu pandangan yang lebih kritis mengenai pentingnya destabilisasi 

indentitas-identitas dalam konsumerisme massa. Pentingnya hubungan 

adalah bahwa jika makna dari hal-hal yang kita gunakan atau terapkan 

adalah tidak terduga, maka setidaknya bagian apa dari mereka, objek-objek 

yang akan diambil untuk memaknai, tergantung pada siapa yang 

menggunakan dan bagaimana digunakannya. 

 Gagasan tentang diri dan identitas lebih berseri melalui manipulasi 

penampilan, sebagai konsekuensi perkembangan budaya konsumerisme 

massa. Paradoks sesungguhnya yang mendasari proses perubahan budaya 

yaitu dalam artifisialitas etika sosial, bahwa sesuatu “sealami” diri dapat 

menjadid sadar dan diartikulasikan; Pertama, bahwa cara-cara orang 

mengalami dan menggunakan kedirian atau perubahan individualitas 

mereka sebagai bagian dari perubahan budaya yang lebih luas. Kedua, 
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bahwa bahasa-bahasa individualitas dan identitas akan dengan sendirinya 

menjadi bagian dari proses-proses yang lebih luas dalam menggambarkan 

formasi dan perubahan status. Ketiga, bahwa proses-proses modernisasi, 

masyarakat Barat telah mengembangkan bentuk-bentuk individualitas 

tertentu yang telah difokuskan pada dan diekspresikan melalui ruang-ruang 

tindakan sosial seperti cita rasa, etiket, dan fashion yang secara 

konvensional ditarik menjadi wilayah-wilayah praktik-praktik gaya hidup. 

Dan, yang terakhir, bahwa ruang-ruang tindakan sosial tersebut telah 

menjadi semakin penting dalam memetakan kehidupan sosial sedangkan 

bentuk-bentuk pembedaan struktural lainnya menjadi tampak dominan. 

Cara-cara mengatur bentuk-bentuk identitas, akan menjadi semakin sentral 

sebagai cara-cara menggambarkan pembedaan-pembedaan diantara gaya-

gaya hidup, penciptaan kembali diri terekspresi paling tidak sebagian 

melalui manipulasi tubuh-tubuh individu sebagai sarana perhatian gaya 

hidup. 

 Presentasi tubuh merepresentasikan bentuk-bentuk identifikasi dan 

diferensiasi sosial tertentu yakni gaya hidup. Bentuk penikatan kesadaran 

terhadap diri sendiri telah terimplikasi dalam perkembangan wacana-

wacana konsumen sepanjang proses modernisasi. Bentuk-bentuk kesadaran 

refleksif tersebut khusus terekspresi melalui artifisialitas tingkah laku (an 

artificiality of conduct), sopan santun, dan tata karma peradaban 

kontemporer, semakin intensif dan menjadi lebih meresap dalam 

konsumerisme massa. 

c. Sensibilitas 

 Sensiblitas adalah fokus perhatian berulang-ulang bagi semua gaya hidup. 

Perubahan-perubahan dalam konstruksi identitas gender akan menyusun 

perbedaan gaya hidup, dan pada giliran akan mempengaruhi beberapa jenis 

barang yang oleh orang-orang akan dilekati arti penting sebagai 
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pengungkapan nilai-nilai yang bagi mereka, dan dengan demikian, para 

pengiklan akan dapat menggunakan tema-tema tersebut dalam pemasaran 

gaya hidup. Gaya dapat dianggap sebagai ekspresi sensibilitas, gaya dari 

area cita rasa apapun merefleksikan atau mengekspresikan dalam beberapa 

cara, sikap, atau nilai-nilai tertentu, yang juga merupakan pandangan atau 

dunia kehidupan yang lebih luas. 

 Sensibilitas adalah cara pandang normatif ataupun estetik yang terungkap 

melalui bahasa-bahasa, akan selalu berperan sebagai persoalan utama yang 

sentral bagi gaya hidup. Sensibilitas yang tersirat akan menjadi hal yang 

membuat gaya hidup penting. Tema sensibilitas atau cita rasa dipergunakan 

dalam berbagai cara untuk menunjukan suatu komunitas yang diterima atau 

ikatan komunal. 

 Dalam pilihan-pilihan personal yang dibuat dari kosakata umum (yaitu 

fashion) kita menerapkan dan menampilkan sensibilitas yang menunjukkan 

dan menata pilihan dan cita rasa. Fashion menjadi semakin meresap dalam 

dunia yang menganggap penampakan luar sebagai sarana utama 

pemahaman. Praktik asosiasi memperlihatkan sensibilitas suatu wawasan 

yang didalamnya, dengan demikian ikonografi gaya hidup sering kali 

tampak diterima sebagai suatu hal yang bisa diramalkan (predictability) 

dalam keanekaragaman orang-orang yang tidak mengenal satu sama lain. 

Para aktor sosial individual memandang penerapan cita rasa mereka telah 

menjadi bagian dari siapa mereka yang merupakan penegasan atas identitas 

tertentu. 

 Ragam makna personal dan memberinya bobot tersendiri dalam 

pandangan apapun terhadap sekelompok benda, sehingga gaya hidup 

adalah berpikir untuk membuat pilihan yang menjadi bagian dalam 

menandai wilayah yang ditinggali orang-orang (para pemilih). Memilih 

benda-benda, hiburan, aktivitas, adalah seluruh bagian pembentukan suatu 
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ruang hidup (ekologi). Kesemuannya adalah cara menggambarkan 

sensibilitas dalam kerangka budaya material, melekati objek-objek (barang-

barang) industry budaya dengan makna simbolik yang disebut simbol 

domestik. Perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial dalam sikap terhadap 

objek-objek dekoratif, budaya citra rasa (taste culture), tidak dengan 

sendirinya merupakan gaya hidup. Akan tetapi, hal-hal tersebut memang 

membantu menjelaskan sensibilitas yang dengan mudah terlihat seperti 

ditampilkan dalam bagaimana orang memilih objek-objek bergambar. 

2.5 Semiotika Roland Barthes 

 Roland Barthes berpendapat bahwa semiologi sanggup menganalisis 

perubahan sosial. Mengadaptasi ilmu Saussure, Barhtes menambahkan 

mitos dalam semiologi. Semiologi sendiri berarti ilmu yang mempelajari 

makna dari tanda. Semiologi berpendapat bahwa realitas materiil tidak 

pernah dianggap benar, merekatnnya makna pada manusia. Realitas 

dikontruksikan, dan dipahamkan pada pemahaman manusia melalui 

berbagai sistem makna yang kultural dan bersifat khusus. Makna tercipta 

dari system alih kode, aturan atau kesepakatan maupun tanda secara 

historis. Semiologi dengan produksi makna disebut Barthes sebagai “proses 

penandaan” (signification). 

 Mithos menurut Barthes adalah sebuah pesan. Segala sesuatu dapat 

dijadikan mitos asalkan disajikan oleh proses wacana. Mitos ditentukan 

melalui proses penyampaian pesan itu sendiri. Mitos memiliki landasan 

sejarah, baik mitos kuno ataupun tidak, wicara jenis ini adalah sebuah 

pesan. Pesan dapat terdiri dari bentuk tulisan atau representasi; bukan 

hanya bentuk tertulis, namun terdapat pula dalam fotografi, sinema, 

reportase, olahraga, pertunjukan, publikasi, yang kesemuanya dapat 

berfungsi sebagai wacana mitis. Mitologi adalah bagian dari semiologi, 

yang merupakan ilmu formal, menjadi bagian dari ideologi sekaligus ilmu 
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historis, mengakaji ide-ide sebagaimana menjelma kedalam bentuknya 

(ideas-inform). 

Semiologi dalam pandangan Roland Barthes dibagi menjadi tiga hal; 

penanda, petanda, dan tanda. Tanda adalah bentuk dari penanda dan 

petanda. Petanda adalah konsep, penanda adalah citra akustik (yang 

bersifat mental) dan hubungan atara konsep dan citra adalah tanda 

(misalnya, kata) yang merupakan entitas konkret. Sastra sebagai wacana 

membentuk penanda dan hubungan antara krisis dan wacana 

mendefinisikan kerja, yaitu penandaan. Mitos disini mengambil peran 

sebagai sistem semiologi tingkat kedua. Tanda (yakni gabungan total antara 

konsep dan citra) pada sistem pertama, menjadi penanda pada sistem 

kedua. Dalam hal ini materi-materi wicara mitis (bahasa, fotografi, lukisan, 

poster, ritual, objek-objek, dan yang lainnya) meskipun pada awalnya 

berbeda-direduksi menjadi fungsi penandaan murni setalah ditangkap oleh 

mitos. 

 Mitos melihat mereka (materi-materi wicaranya) hanya sebagai bahan 

mentah, sehingga kesatuannya adalah bahwa mereka semua berubah status 

menjadi bahasa. Mitos hanya ingin melihat sekumpulan tanda di dalamnya, 

sebagai tanda global, istilah terakhir (ketiga) dari rangakaian semiologis 

tingkat pertama. Istilah terakhir menjadi sistem pertama dalam semiotika 

Roland Barthes. Penanda ditangkap melalui realitas indriawi (panca indra 

seperti; penglihatan, perasa, penciuman, dan sebagainya). Petanda adalah 

sejarah yang menguap keluar dari bentuk akan ditampung konsep secara 

utuh, konsep adalah sesuatu yang ditentukan, ia adalah hasil sejarah 

sekaligus intensional, konsep ialah penyusun sebab akibat, alasan dan 

tujuan.   
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Gambar 2.1 Semiotika Roland Barthes 

 Dari gambar diatas dapat dilihat dalam mitos terdapat dua sistem 

semiologis, tahap pertama tersusun berdasarkan keterpautan dengan sistem 

linguistik, bahasa (atau metode representasi yang dipandang sama dengannya) 

atau istilahnya bahasa-objek, sebab ia adalah bahasa yang digunakan mitos 

untuk membentuk sistemnya sendiri; dan mitos itu sendiri yang akan disebut 

istilah metabahasa, karena ia adalah bahasa kedua, tempat dimana bahasa yang 

pertama dibicarakan. Pada tahapan kedua peneliti hanya perlu mengetahui 

istilah totalnya, atau tanda global, dan dapat diberlakukan selama istilah ini 

selaras dengan mitos. Pada tahapan terakhir tanda telah mencapai gerbang 

mitos yang didukung dengan fungsi penandaan (signification) yang sama, 

sehingga, mereka sama-sama membentuk sebuah bahasa-objek. 

2.6 Artikel dan Penelitian Sebelumnya  

NO. Nama Judul Skripsi Tujuan Metode 

Penelitian 

Hasil 

1. Priscillia 

Marietha 

Analisis 

Semiotika 

Fashion pada 

Rubrik What's 

Hot Now 

Menggambarkan 

Pesan yang 

terdapat dalam 

rubric fashion 

“What’s Hot 

Kualitatif Hasilnya 

menunjukan 

bahwa pakaian 

tidak dapat 

dimaknai hanya 

http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
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Majalah 

Gogirl Periode 

Tahun 

2011(Studi 

Semiotika 

Fashion 

dengan 

Pendekatan 

Roland 

Barthes dan 

Umberto Eco) 

Now” dimajalah 

GoGirl 

sekedar 

pelindung tubuh 

namun juga 

menciptakan 

pesan yang 

diidentifikasi 

melalui tanda-

tanda yang ada. 

Tanda-tanda 

yang merupakan 

elemen 

semiotika 

ditampilkan 

secara 

keseluruhan dan 

tren fashion 

yang ada 

mampu 

melayani 

kebutuhan gaya 

berpakaian 

masyarakat. 

2. Sri 

Iswidayati 

Roland 

Barthes dan 

Mithologi 

Menjelaskan 

tentang 

padangan 

Barthes terhadap 

pesan atau yang 

disebut dengan 

Mitos. 

- - 

http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2342
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3. Femi 

Nolce 

Timo 

Analisis 

Semiotika 

Iklan Axis: 

Studi Kasus 

Iklan Axis 

Versi Iritology 

di Televisi 

Mendeskripsikan 

iklan Axis versi 

iritology. 

Menjelaskan 

tanda-tanda dan 

simbol-simbol 

yang digunakan 

dalam iklan Axis 

versi iritology 

serta maknanya. 

Menjelaskan 

makna dari iklan 

Axis versi 

iritology ditinjau 

dari semiotika 

Roland Barthes. 

Kualitatif Analisa iklan 

Axis iritology 

dengan 

semiotika 

Roland Barthes 

ditemukan 

bahwa Axis 

menggunakan 

tanda-tanda 

seperti ikon, 

warna, dan 

slogan untuk 

memberi 

penekanan pada 

posisinya 

sebagai provider 

yang paling 

paham soal irit, 

yang menyasar 

masyarakat 

kelas bawah, 

dan 

menganggap 

mereka sebagai 

target sasaran 

yang masih 

polos sehingga 

mudah 

dipengaruhi oleh 
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Maha Guru Irit 

sebagai 

representasi 

Axis itu sendiri. 

4. Danang Analisis Isu 

Lingkungan 

dalam Video 

Klip Harimau! 

Harimau! oleh 

Grup Band 

Navicula 

Menganalisis 

analisis isu 

lingkungan 

dalam video klip 

Harimau! 

Harimau! oleh 

Grup Band 

Navicula dalam 

semiotika 

Roland Barthes.. 

Kualitatif Dalam video 

klip tersebut, 

banyak terdapat 

pesan-pesan 

penting yang 

dapat diambil 

hikmah dan 

pelajarannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Penampilan dan 

gerakan tubuh 

seorang model 

yang ada di 

dalam video klip 

tersebut sangat 

menghayati 

perannya yang 

menggambarkan 

sebagai seekor 

harimau. Selain 

lirik lagu dan 

penghayatan 

model, ternyata 
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dalam video klip 

Harimau! 

Harimau! ini 

juga memiliki 

pesan-pesan 

yang 

mengandung 

ideologi 

permasalahan 

isu lingkungan 

hidup yang 

ditimbulkan atas 

pembangunan 

dan 

industrialisasi. 

Simbol-simbol 

yang dalam 

video klip 

Harimau! 

Harimau! 

tersebut 

dianalisis 

menggunakan 

semiotika 

Roland Barthes. 

5. A Widhi 

Mukti 

Anugro 

Analisis 

Semiotik Iklan 

Rokok 

Sampoerna A 

Mengetahui 

makna dibalik 

iklan televise 

rokok 

Kualitatif Memiliki makna 

adanya sebuah 

perjalanan untuk 

menjadi sukses 
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Mild (Studi 

Semiotik Iklan 

Rokok 

Sampoerna A 

Mild Tematik 

Go Ahead 

Versi “untuk 

Diri” dalam 

Media 

Televisi) 

Sampoerna A 

Mild tematikGo 

Ahead versi 

untuk diri secara 

keseluruhan dan 

hubungannya 

dengan tingkat 

pemahaman 

pemirsa terhadap 

iklan. 

seseorang harus 

melewati 

beberapa fase 

dalam 

kehidupan dari 

keterpurukan 

hingga meraih 

kesuksesan itu 

sendiri. Yang 

ditinjau 

menggunakan 

Semiotika 

Roland Barthes. 

Penulis mengikuti jejak para peneliti terdahulu yang meneliti tentang gaya 

hidup yang akan membentuk suatu kelas, namun hal yang membedakan dari 

penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pembentukan kebudayaan 

baru berupa gaya hidup atau lifestyle yang dibentuk dari beberapa produk 

pendukung, sebagai sponsor dari web series filosofi kopi. 
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2.7 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kerangka pikir 2.2 

Web series filosofi kopi merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh 

para pemilik produk sebagai media advertising, saat ini lebih dikenal dengan 

istilah iklan dalam bentuk story telling. Konsep iklan dalam bentuk story telling 

dengan media Youtube saat ini sedang digemari karena iklan dikemas dalam 

Iklan Web Series 

Filosofi Kopi 

Gaya Hidup 

Menurut Chaney 

1. Tampakan Luar 

2.  Kedirian 

3. Sensibilitas 

Teori Semiotika menurut 

Roland Barthes 

1. Denotasi 

2. Konotasi 

3. Mitos 

Representasi Gaya Hidup atau 

lifestyle konsumtif dalam web 

series filosofi kopi 

 

Konsumsi 

menurut Piliang 
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bentuk sebuah cerita pendek yang disajikan dengan visual layaknya video 

pendek, hal tersebut diungkapkan oleh Veronica selaku head of marketing 

Google Indonesia
1
. Kini web series filosofi kopi telah menunjukan jumlah 

penonton sebanyak kurang lebih 1.533.280 kali. Dari segi segment dan target 

pasar produk-produk tersebut sepadan dengan jalan cerita dalam web series 

filosofi kopi serta karakter Ben dan Jodi. 

Namun selain bertujuan untuk mempersuasif, iklan juga dianggap sebagai 

penentu kecenderungan, tren, mode, dan bahkan dianggap sebagai 

pembentukan kesadaran manusia modern (Chaney, 1996:19). Hal ini pula yang 

mendorong penulis  untuk meneliti representasi gaya hidup atau lifestyle dalam 

web series filosofi kopi. Karena iklan merupakan salah satu media yang dapat 

membentuk budaya (Narullah, 2012;17). Sementara itu gaya hidup tergantung 

pada bentuk-bentuk kultural, masing-masing merupakan gaya, tata krama, cara 

menggunakan barang-barang, tempat dan waktu tertentu yang merupakan 

kharakteristik suatu kelompok, tetapi bukan keseluruhan pengalaman sosial 

mereka (Chaney,1996;41). Iklan dapat membentuk suatu budaya baru sehingga 

menjadi gaya hidup yang dapat digunakan atau diadaptasi oleh audience dalam 

iklan tersebut. Peneliti juga akan meneliti representasi gaya hidup dalam iklan 

web series filosofi kopi menggunakan teori semiotika Roland Barthes, dimana 

peneliti akan menggunakan proses tahapan pemaknaan denotasi dan konotasi. 

Seperti yang telah  dikatakan oleh Barthes dalam bukunya, proses pemaknaan 

menurut Barthes dilakukan melalui tiga tahapan. Tahapan pertama adalah 

denotasi, pemaknaan melalui tanda secara langsung atau khusus yang bersifat 

objektif tanpa ada pengaruh atau pendapat pribadi, kedua adalah tahap konotasi, 

pemaknaan tanda yang dijabarkan atau dideskripsikan melalui sekelompok 

kata, melibatkan simbol-simbol, sejarah (history), dan hal-hal yang 

                                                           
1
 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tren Iklan di YouTube 

Indonesia, Video Panjang dan Banyak "Story Telling"", 

https://tekno.kompas.com/read/2018/05/09/13470037/tren-iklan-di-youtube-

indonesia-video-panjang-dan-banyak-story-telling-.  

http://kompas.com/
https://tekno.kompas.com/read/2018/05/09/13470037/tren-iklan-di-youtube-indonesia-video-panjang-dan-banyak-story-telling-
https://tekno.kompas.com/read/2018/05/09/13470037/tren-iklan-di-youtube-indonesia-video-panjang-dan-banyak-story-telling-
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berhubungan secara emosional. Konotasi bersifat subjektif yang dipengaruhi 

oleh perasaan dan pendapat. Tahapan ketiga atau terakhir adalah mitos, mitos 

disini memiliki pengertian konsep-konsep atau pesan-pesan yang disampaikan 

oleh tanda (Barthes, 1957). 

Berdasarkan latar belakang mengenai web series filosofi kopi yang telah 

dideskripsikan, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian pada representasi 

gaya hidup atau lifestyle yang terdapat dalam web series filosofi kopi, yang 

ditinjau dengan semiotika Roland Barthes. Peneliti menitik fokuskan penelitian 

pada gaya, bahasa, dan busana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


