
BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KARANGKA FIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Konstruksi sosial atas realitas 

Konstruksi sosial atas realitas oleh Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmanbahwa iklan di media seperti televisi memiliki kekuatan untuk 

mengkontruksikan realitas sosial, dimana melalaui kekuatan itu media 

memindahkan realitas sosial ke dalam pesan media dengan atau setelah diubah 

citranya, kemudian media memindahkannya melalui replikasicitra ke dalam 

realitas sosial yang baru di masyarakat. Hal ini membuat seolah-olah realitas 

itu sedang hidup di masyarakat. 

Dalam pandangan konstruksi sosial, iklan televisi adalah cara 

bagaimana penegtahuan itu dibangun dalam dunia intersubyektif serta proses 

pelembagaan realitas sosial (baru). Dikatakan Berger dan Luckman, 

terciptanya konstruksi sosial itu melalui tiga momen dialektis, yakni 

eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi 

8
. Melalui proses dialektika ini, maka realitas sosial (iklan televisi) 

pertama dapat dilihat dari ketiga tahap tersebut. Sebagai bagian dari tahap 

eksternalisasi, dimulai dari interaksi antara pesan iklan dengan individu 

pemirsa melalui tayangan televisi. 

Eksternalisasi adalah bagian penting dalam kehidupan individu dan 

menjadi bagian dunia sosio-kulturalnya. Dengan kata lain, eksternalisasi 

menjadi tahap yang sangat mendasar, dalam suatu pola perilaku interaksi 

antara individu dengan produk-produk sosial masyarakatnya. Proses ini 

dimaksud adalah ketika sebuah produk sosial telah menjadi bagian penting 

dalam masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh individu, maka produk 

sosial itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat 

dunia luar. 
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Dalam pada itu seperti yang dimaksud dengan ekternalisasi, Berger 

dan Luckman mengatakan bahwa produk-produk sosial dari eksternalisasi 

mamnusia mempunyai suatu sifat yang sui generis dibandingkan dengan 

konteks organismis dan konteks lingkungannya, maka penting ditekankan 

bahwa eksternalisasi itu sebuah keharusan antropologis yang berakar dalam 

perlengkapan biologis manusia. Keberadaan manusia tidak mungkin 

berlangsung dalam lingkungan interioritas yang tertutp dan tanpa gerak. 

Keberadaan manusia harus terus-menerus mengeksternalisasi diri dalam 

aktivitas.  

Dengan demikian,tahap eksternalisasi ini berlangsung ketika produk 

sosial tercipta di dalam masyarakat, kemudian individu meninstralisasikan 

(penyesuain diri) kedalam dunia sosio-kulturalnya sebagai bagian dari produk 

manusia.  

Tahap obyektivasi produk sosial terjadi dalam dunia intersubyektif 

masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap ini sebuah prodak sosial berada 

pada proses instutiniolisasi, sedangkan individu oleh Berger dan Luckman 

mengatakan, memanipestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia 

yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain 

sebagai unsur dunia bersama. Obyektivasi ini bertahan lama sampai 

melampaui batas di mana mereka dapat dipahami secara langsung.  

Dengan demikian, individu melakukan obyektivasi terhadap prodak 

sosial, baik  penciptanya maupun individu lain.kondisi ini berlangsung tanpa 

harus mereka saling bertemu. Artinya obyektivasi itu bisa terjadi melalui 

penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang dimasyarakat 

melalui diskursus masyarakat tentang prodak sosial, dan tanpa harus terjadi 

tatap muka antar –individu dan pencipta prodak sosual itu
9
 

Hal terpenting dalam obyektivasi adalah pembuatan signifikasi yakni 

pembuatan tanda tanda oleh manusia Barger dan Luckman, mengatakan 

bahwa sebuah tanda (sign) dapat dibedahkan dari obyektivasi-obyektivasi 

lainnya, Karena  tujuannya yang ekskflisif untuk digunakan sebagai isyarat 
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antau indeks bagi pemaknaan subyektif. Dengan demikian, maka obyektivasi 

dapat digunakan sebagai tanda, meskipun semula tidak dibuat untuk maksud 

itu. 

Masyarakat pada kenyataan berada baik sebagai pernyataan obyektif 

maupun subyektif, dengan demikian bahwa setiap penafsiran terhadap suatu 

masyarakat haruslah mencakup kedua kenyataanini. Kedua kenyataan itylah 

yang dimaksud oleh berger dan luckman dengan proses dialektika yang 

berlangsung terus menerus dan terdiri tiga momen: ekternalisasi. Onyektivasi, 

dan internalisasi. 

Berger dan Luckman juga mengatakan bahwa sejahu yang menyangkut 

fenomena masyarakat, momen-momen itu tidak dapat dipikirkan sebagaimana 

yang berlangsung dalam suatu urutan waktu. yang benar adalah masyarakat 

dan setiap bagian darssinya secara serentak dikarakterisasi oleh ketiga momen 

itu, sehingga setiap analisis yang hanya melihat salah satu dari ketiga momen 

itu adalah tidak memadai. Hal itu juga berlaku bagi anggota masyarakat secara 

individual, yang secara serentak mengeksternalisasi keberadaannya sendiri 

kedalam dunia sosial dan mengeksternalisasi sebagai suatu kenyataan 

obyektif. Dengan kata lain, berada dalam masyarakat berarti berpartisipasi 

dalam dialektika itu. 

Kendati demikian keadaanya, individu tidak dilahirkan sebagai 

anggota masyarakat, namun individu hanya dilahirkan suatu pradisposisi 

kearah sosialisasi dan ia menjadi anggota masyarakat karena itu. Berger dan 

luckman mengatkan bahwa, dalam kehidupan setiap individu ada suatu urutan 

waktu, dan selama itu pula diimbaskan sebagai partisipan kedalam dialektika 

masyarakat.  

Titik awal proses ini adalah internalisasi; pemahaman atau penafsiran 

yang langsung dari suatu peristiwa obyektif sebagai pengungkapan suatu 

makna, artinya, sebagai manifestasi dari proses-proses subyektif orang lain 

yang dengan demikian menjadi bermakna secara subyektif bagi individu 

sendiri. Tidak peduli apakah subyektif orang lain itu bersesuaian dengan 

subyektif individu tertentu, karena bisa jadi individu memahami orang lain 
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secara keliru, karena sebenarnya subyektivitas orang lainitu tersedia secara 

obyektif bagi individu dan menjadi bermakna baginya.  

Kesesuaian sepenuhnya dari kedua makna subyektif dan pengetahuan 

timbale  balik mengenai kesesuaian itu, mengendalikan terbentuknya 

pengertian bersama. Dengan demikian, internalisasi dalam arti umum 

merupakan dasar; pertama, bagi pemahaman mengenai “sesama saya”, yaitu 

pemahaman individu dan orang lain; kedua, bagi pemahaman mengenai dunia 

sebagai sesuatu yang memaknawi dari kenyataan sosial. Lepas dari kekuatan 

iklan televisi tersebut di atas, iklan (termasuk juga iklan televisi), diragukan 

sebagai media konstruksi realitas sosial. 

 Keraguan itu dimulai dari kenyataan, bahwa  skrenario manusia 

sebagai individu mandiri ikut menentukan pilihan-pilihan mereka dalam 

memutuskan produk apa yang akan dibeli. Berger  dan luckman mulai 

menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan 

“pengetahuan”. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam di 

dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang 

tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan 

didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan 

memiliki karakteristik yang  spesifik. 

Memang tidak semua iklan mengkonstruksikan penontonnya, namun 

dalam membuat suatu iklan tentunya iklan ditujukan untuk mengkontruksi 

sikap atau bahkan perilaku individu sehingga produk yang diiklankan akan 

memiliki citra tertentu di mata khalayak. 

2. Brand image 

Brand  yaitu segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat. Segala sesuatu yang 

termasuk yang termasuk ke dalamnya adalah barang yang berwujud, jasa, 

event, tempat organisasi, ide ataupun kombinasi antara hal-hal yang baru saja 

disebutkan. Merek  atau produk pada dasarnya adalah segala hal yang dapat 

dipasarkan yang dapat memuaskan konsumennya ketika dipakai atau 

digunakan. Suatu produk tidak saja merupakan objek-objek yang dapat dilihat 
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namun merupakan suatu gabungan dari berbagai manfaat yang dapat 

memuaskan kebutuhan konsumen yang tidak saja bersifat fungsional namun 

juga kebutuhan sosial dan psikologis.
10

 

Brand image dapat didefinisikan sebagai memori skematis dari suatu 

merek. Brand image terdiri dari interpretasi target markets terhadap 

karakteristik-karakteristik produk, dimana termasuk didalamnya keuntungan, 

penggunaan produk, situasi penggunaanya, maupun karakteristik pengguna, 

produsen dan pemasar produk tersebut. Merek citra merefresentasikan 

persepsi  keseluruhan atas merek dan juga pengalaman masa lampau. 

Merek merupakan kegiatan yang penting ditinjau dari perspektif 

promosi karena nama merek berfungsi menyampaikan atribut dan makna. 

Dalam menentukan merek suatu produk, praktisi pemasaran harus memilih 

nama yang dapat mengnformasikan konsep produk dan dapat membantu 

menemptkan atau memosisikan produk di memori otak konsumen. Suatu 

merek harus dapat menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan 

menggunakan produk bersangkutan dan pada saat yang sama juga 

menciptakan citra bagi produk itu.
11

 

Adapun menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian citra 

adalah :  

1. Kata benda : gambar, rupa, gambaran 

2. Gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, 

organisasi atau produk. 

3. Kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, 

frase atau kalimat dan merupakan unsur  dasar yang khas dalam karya 

prosa atau puisi. 

Macam citra menurut frank jefkins yakni : 

1. the mirror image (cerminan citra), yaitu bagaiman dugaan (citra) 

manajemen terhadap suatu public eksternal dalam melihat perusahaannya.  
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2. The current image (citra masih hangat ), yaitu citrayang terdapat pada 

public eksternal, yang berdasarkan pengalaman eksternal. Citra ini bisa 

saja bertentangan dengan mirror image. 

3. the wish image ( citra yang diinginkan ), yaitu manajemen yang 

menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk 

sesuatu yang baru sebelum aplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum 

public eksternal memperoleh informasi secara lengkap. 

4. The multiple image ( citra yang berlapis ), yaitu sejumlah individu, kantor 

cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra 

tertentu yang belum tentu sesuai dengan keseragaman citra organisasi atau 

perusahaan.
12

 

Frank jefkins menyimpulkan secara umum “citra diartikan sebagai kesan 

seorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari 

pengetahuan dan pengalamannya”. Pendapat lainnya bahwa  citra yaitu kesan 

yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian seseorang tentang 

fakta-fakta atau kenyataan”. 

Citra dari suatu merek berkaitan erat dengan sikap konsumen yang 

memiliki citra positif mengenai suatu merek mempunyai kecendrungan yang 

lebih besar untuk melakukan pembelian, atau dengan kata lain mengarah pada 

preferensi konsumen. Oleh karenanya tujuan utama dalam beriklan seringkali 

adalah untuk membangun merek citra yang positif.
13

 

Adanya sebuah proses pembentukan citra adalah pengetahuan dan 

informasi-informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara 

langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara 

kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan. Proses pembentukan 

citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan pengertian sistem komunikasi  
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dijelaskan oleh Jhon S. Nimpoeno, dalam laporan penelitian tentang tingkah 

laku konsumen
14

. 

 

Gambar 2.1 

Model pembentukan citra 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada empat komponen persepsi-kognisi-motivasi-sikap diartikan 

sebagai citra individu terhadap rangsang.Ini disebut sebagai “picture in our 

head” oleh Walter Lipman. 

a. Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur  lingkungan 

yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain individu 

akan memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya 

mengenai ransang. Kemampuan mempersepsi itulah yang dapat 

melanjutkan proses pembentukan citra. Persepsi atau pandangan individu 

akan positif apabila informasi yang diberikan oleh rangsang dapat 

memenuhi kognisi individu. 

b. Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus 

keyakinan ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang 

tersebut, sehingga individu harus diberikan informas-informasi yang 

cukup yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisi nya. 
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c. Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakan respons seperti yang 

diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan yang pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.  

d. Sikap adalah kecendrunngan berpersepsi, berfikir, dan merasa dalam 

menhadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku tetapi 

merupakan kecendrungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. 

Sikap mempunyai daya pendorongan atau motivasi. Sikap menetukan 

apakah yang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang 

disukai, diharapkan yang dinginkan. Sikap mengandung aspek evaluatif, 

artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap 

ini juga dapat diperteguh atau di ubah.
15

 

3. Iklan  

a. Pengertian iklan  

Periklanan adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan 

sponsor tertentu, yakni si pemasang iklan (pengiklan) yang membayar jasa 

sebuah media massa atas penyiaran iklannya, misalnya melalui siaran televisi. 

Adapun iklan itu sendiri biasanya dibuat atas pesanan si pemasang iklan itu.
16

 

Tugas pokok periklanan adalah mengkomunikasikan informasi seefisien 

mungkin kepada khalayak yang jumlahnya sangat banyak. 

Dalam kegiatan periklanan dalam kegiatannya, periklanan melakukan 

fungsi ekonomi yang terpenting bagi si pemasang iklan dan khalayak. Dalam 

banyak hal, memperkenalkan produk baru tidak akan bias dikerjakan dengan 

mudah apabila periklanan tidak bias memberitahu orang-orang tentang produk 

tersebut. Dengan demikian periklanan merupakan kegiatan yang terkait pada 

dua bidang kehidupan manusia sehari-hari, yakni ekonomi dan komunikasi. 

Jadi Iklan merupakan salah satu teknik untuk memperluas pasar dan 

meningkatkan penjualan sehingga menguntungkan produsen atau penjual. 

Sedangkan dalam bidang komunikasi, iklan merupakan proses atau kegiatan 
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komunikasi yang melibatkan pihak-pihak sponsor (pemasang iklan), media 

massa dan agen periklanan (biro iklan). Jelasnya, periklanan merupakan salah 

satu jenis teknik komunikasi massa dengan membayar ruangan atau waktu 

yang disediakan media massa tersebut untuk menyiarkan informasi tentang 

produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh si pemasang iklan
17

.  

Beberapa pandangan tentang pengertian periklanan iklan telah 

dituliskan, menurut dunn dan barban
18

 yang menuliskan bahwa iklan 

merupakan bentuk kegiatan komunikasi non personal yang disampaikan lewat 

media dengan membayar ruang yang dipakainya untuk menyampaikan pesan 

yang bersifat membujuk (persuasif) kepada konsumen oleh perusahaan, 

lembaga non-komersial, maupun pribadi yang berkepentingan
19

. 

Iklan merupakan segala sarana komunikasi yang dipakai untuk 

mengantarkan dan menyebar luaskan pesan-pesan iklan. Pada prinsipnya, jenis 

iklan dalam bentuk fisik dibagi kedalam dua kategori yaitu media iklan cetak 

dan media iklan elektronik. Media cetak adalah media statis dan 

mengutamakan pesan-pesan visual dihasilkan dari proses percetakan (bahan 

baku dasarnya maupun sarana penyampaian pesannya menggunakan kertas).  

Media cetak adalah suatu dokumen atas segala hal tentang rekaman 

peristiwa yang diubah dalam kata-kata, gambar foto dan sebagainya 

(contohnya : surat kabar, tabloid, majalah, brosur, pamlflet, poster). 

Sedangkan media elektronik adalah media yang proses bekerjanya berdasar 

pada prinsip elektronik dan elektromagnetis (contoh televisi, radio, internet). 

Diantara dikotomi media tersebut atau satu media yang tidak termasuk dalam 

kategori keduanya yaitu media luar ruang (papan iklan atau billboard). 

Seorang ahli pemasaran koetler mengartikan iklan sebagai semua 

bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi barang, produk atau 

jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. Artinya dalam 
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menyampaikan pesan tersebut, komunikator memang secara khusus 

melakukannya dengan cara membayar kepada pemilik media atau membayari 

orang yang mengupayakannya
20

. 

b. Jenis iklan 

1. Iklan standar 

Iklan standar adalah iklan yang di tata secara khusus untuk 

memperkenalkan barang atau jasa kepada konsumen melalaui sebuah 

media.Adapun tujuan dari iklan ini yaitu merangsang motif dan minat 

para pembeli melalui daya tariknya yang sangat besar, maka iklan ini 

menggugah perasaan dan mengambil sikap terhadap barang atau jasa 

yang ditawarkan tersebut. 

2. Iklan layanan masyarakat  

Iklan layanan masyarakat ini adalah jenis iklan yang bersifat non 

profir, iklan ini tidak mencari keuntungan akibat pemasangannya 

kepada khalayak, ia hanya bertujuan memberi informasi-informasi dan 

penerangan dan mengajak berpartisipasi, bersikap positif terhadap 

pesan yang disampaikan
21

. 

c. Tujuan-tujuan iklan 

1. Iklan sebagai informasi, adalah menekomunikasikan informasi produk, 

ciri-ciri dan lokasi penjualanya. Ia juga memberitahu konsumen 

tentang produk-produk baru dan dapat membangun citra perusahaan. 

2. Iklan sebagai persuasi, bertujuan untuk membujuk para konsumen 

untuk membeli merek-merek tertentu atau mengubah sikap mereka 

terhadap produk atau perusahaan tersebut. 

3. Iklan sebagai pengingat, ia terus menerus mengingatkan para 

konsumen tentang sebuah produk sehingga mereka akan tetap membeli 

produk yang diiklankan tanpa memperdulikan merek pesaingnya
22

. 
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Tujuan rencana periklanan adalah untuk menjebatani penyampaian 

informasi kepada khalayak sasaran, yang terbagi tiga elemen :  

1. Informasi atau subyekyang diinformasikan. 

2. Media atau sarana untuk menyampaikan informasi. 

3. Penetapan waktu atau cara penyampaian informasi.
23

 

d. Fungsi iklan  

iklan tentunya memiliki fungsi, bukan saja memberikan informasi 

dan sebagai hiburan semata. Tetapi ada beberapa fungsi lain. Ada 

beberapa fungsi iklan antara lainnya: 

1. Mencari perhatian terhadap iklannya  

2. Menarik perhatian yang besar terhadap isi pesan  

3. Menyatakan pokok-pokok masalah tentang sifat dari barang atau jasa 

yang dianjurkan 

4. Merangsang keinginan pada pihak komunikan untuk memiliki barang 

dan jasa sebagaimana yang dianjurkan oleh komunikator 

5. Memamerkan barang atau jasa yang diperkenalkan kepada komunikan 

sesuai dengan kemampuan, memuaskan pemakaian barang atau jasa 

yang dianjurkan 

6. Memsosialisasikan penggunaan barang atau jasa dengan seseorang 

tokoh atau artis lapisan masyarakat tertentu. 

7. dapat menjangkau khalayak yang sangat luas dengan pesan sederhana 

yang memungkinkan penerima memahami produk yang 

diinformasikan, fungsinya, dan hubungannya dengan setiap produk  

sejenis yang lain
24

 

e. Iklan televisi 

   Televisi merupakan media yang banyak disukai kalangan 

pengiklan karena akibat yang ditimbulkannya, televisi menggunakan 

warna, suara, gerakan, dan music. Iklan televisi bagaikan media televisi 

Selain itu pemirsanya dapat diseleksi menurut jenis program dan waktu 
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tayangannya. Televisi adalah media yang mampu menjangkau wilayah 

luas, dapat dimanfaatkan oleh semua pengiklan untuk tes pemasaran atau 

peluncuran suatu produk baru. 

Secara umum ada beberapa kategorisasi iklan televisi dala beberapa 

macam, baik sasaran, pesan, penampilan, bentuk serta pemilihan media. 

Dari kategori sasaran, iklan televisi memilki sasaran anak-anak, remaja dan 

orang tua. Atau iklan televisi yang sekaligus memilki ketiga sasran 

tersebut. Sedangkan kategorisasi berdasarkan pesan, yaitu iklan televisi 

yang menawarkan pesan citra kelas yaitu kesadaran akan kelas sosial 

tertentu, iklan yang mengutamakn pesan kualitas, menampilkan pesan 

ilmiah, serta pesan manfaat dan kegunaan. 

 Iklan televisi yang menekankan penampilan yaitu terdiri dari dua 

bentuk, bentuk pertama adalah iklan yang sekedar menginformasikan 

produk tertentu tanpa memperhatikan penampilan iklannya,  sedangkan 

iklan yang kedua adalah iklan yang benar-benar memperhatikan 

penampilannya di samping pesan atau informasi itu sendiri, disisi lain ada 

pula iklan yang mengutamakan bahasa dan simbol tertentu yang disebut 

dengan iklan simbolis.
25

 

Sesuai pada karakternya, iklan dalam media televisi mengandung 

unsur suara, gambar dan gerak. Oleh karena itu pesan yang disampaikan 

melalui media ini sangat menarik perhatian dan impresif. Dewasa ini, 

bentuk-bentuk iklan televisi cukup bervariasi. Bila dahulu hanya cenderung 

terdiri atas klip (baik live action, stop action, maupun animasi dan still), 

sekarang dikembangkan berbagai kemungkinan baru yang dapat berpotensi 

digunakan oleh pengelola televisi untuk digunakan sebagai sarana 

periklanan.
26

 

 Iklan televisi dapat diklasifikasi dalam beberapa kategori pesan visual 

yang disampaikan yaitu:  

                                                             
25

Burhan,  Bungin. Konstruksi Sosial Media massa, (Jakarta, prenada media group , 2008) 

Hlm 67 
2626

Rendra Widyatma, pengantar periklanan. (Yogyakarta: pustaka book publisher, 2009) 

Hlm 91 
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1. Fakta (langsung tanpa embel-embel, fakta yang dibumbui atau 

didramatisir) 

2. Perbandingan (perbandingan langsung dua produk yang saling bersaing 

dipasar) 

3. Fantasi (khayalan tentang produk yang bersangkutan atau penggunaanya) 

4. Gaya hidup (lebih menitik beratkan pada gaya hidup seorang atau lebih 

yang merupakan pemakai dari produk tersebut) 

5. Kisah hidup (memperlihatkan kaitan produk dengan pemakai dalam 

kedaan normal). 

6. Still life (menggambarkan produk-produk dalam keadaan diasm, namun 

dibuatnya menarik dengan permainan kamera. 

7. Demontrasi (demontrasi penggunaan produk). 

8. Metafor (meminjamkan benda lain sebagai symbol atau gambaran yang 

terdekat dengan suatu produk). 

9. Musical (menyajikan satu orang atau lebih yang menyanyikan  sebuah 

lagu yang berkaitan dengan sebuah produk). 

10. Image (menggambarkan suasana hati atau sebuah citra). 

11. Drama (dramatisasi dari kegunaan atau manfaat sebuah produk). 

12. Karakter (menciptakan simblol atau karakter yang melambangkang sifat 

sebuah produk) 

13. Reportase (menampilkan seseorang yang mewakili perusahaan atau 

produk dengan komentar atau berita tentang produk yang bersangkutan). 

14. Teknis (hal-hal teknis sekitar produksi sebuah produk untuk memperkuat 

citra). 

15. Testimonial (menampilkan seseorang yang mewakili perusahaan atau 

produk dengan komentar atau berita tentang produk yang bersangkutan). 

16. Bukti ilmiah (bila ada bukti-bukti ilmiah bisa memperkuat produk). 

17. Analogi (meminjam daya tarik benda lain yang sesungguhnya tak 

berhubungan langsung). 
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18. Humor (iklan yang bisa mengambil bintang utama pelawak).
27

 

Kekuatan iklan di televisi  

 Prestise dan Status iklan televisi lebih tinggi dari pada iklan yang 

disampaikan melalui media lain. Dalam beberapa segi, kredibilitas melalui 

media lain. Kredibilitas dan status produk perusahaan dapat dinilai penting 

karena ditayangkan melalui televisi. daya jangkauan terhadap audience 

sasaran yang luas menjadikan iklan televisi dipandang efisien.
28

 Televisi 

mampu mempepngaruh dan dampak komunikasi yang kuat karena 

mengandalkan audio, visual, dan gerak. Bagi khalayak sasaran, iklan televisi 

mempunyai kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi persepsi mereka.  

Iklan televisi mempunyai efisiensi dalam hal biaya. Hal ini didasarkan 

pada jutaan penonton televisi yang secara teratur menonton iklan komersial. 

Jangkauan missal ini menimbulkan efisiensi biaya untuk menjangkau setiap 

kepala. 

Kelemahan iklan di televisi  

Karena durasi yang singkat untuk setiap kali penayangan, pesan yang 

disampaikan harus diulang beberapa kali agar dapat diperhatikan dan diingat 

oleh audience. Ini menyebabkan biaya pembuatan dan penayangan iklan 

televisi sangat mahal, bahkan merupakan periklanan termahal di antara 

wahana periklanan yang ada. Meskipun biayanya besar dihitung dari 

pembayaran artis, production house,  dan membeli waktu media televisi yang 

sangat besar.  

Khalayak penonton televisi tidak selektif dibandingkan surat kabar 

dan majalah yang segmentasinya lebih tajam. Segmentasinya tidak setajam 

kabar dan majalah. Jadi, iklan yang ditayangkan di televisi memiliki 

kemungkinan menjangkau pasar yang kurang tepat. 

  

                                                             
27

Daniel H  Purwadi, mengenal internet jaringan informasi dunia. (Jakarta elex media 

computindo, 1997) Hlm 59 
28

Mahmud machfoedz, komunikasi pemasaran modern, {Yogyakarta: cakra ilmu, 2010} 
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B. Kajian Terdahulu 

1. Dalam skripsi yang berjudul (Konstruksi realitas iklan makanan ringan 

ditelevisi terhadap perilaku konsumtif siswi SD Negeri 053 Kecamatan 

Bukit Raya Pekanbaru) oleh  fitria mayasari, pada tahun 2011, metode 

yang digunakan metode kualitatif, hasil dari penelitiannya ini adalah 

bentuk kontruksi realitas pada iklan makanan ringan ditelevisi berupa 

visual iklan, tagline , serta jingle iklan yang dibangun oleh para copywriter 

mampu menarik perhatian audiens dan membangun teather of mind 

pemirsa terhadap produk yang diiklankan.
29

 

2. Dalam jurnal yang berjudul (hubungan citra merek dengan keputusan 

membeli kartu simpati pada mahasiswa uin suska riau) oleh zila zila 

rahmatul fitria, metode yang digunakan metode kuantitatif, hasil dari 

penelitiannya terdapat hubungan positif antara citra merek dengan 

keputusan membeli kartu simpati pada mahasiswa uin suska riau.
30

 

3. Skripsi yang berjudul (pengaruh spot iklan teh  botol sosro di rcti terhadap 

pemirsa remaja pelajar sma tri bhakti pekanbaru) oleh witra wilis, metode 

yang digunakan metode kuantitatif, hasil dari penelitiannya  faktor 

pendukung dalam menonton iklan teh botol sosro bagi pemirsa remaja sma 

bhakti di televisi adalah: rasa ingin  dan mendapat perhatian teman sebaya, 

untuk mendapatkan dan menikmati hiburan melalui iklan, dan adanya 

keinginan remaja untuk mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan oleh 

remaja kota metropolitan. Dengan mengetahuinya maka mereka berusaha 

untuk menirunya dalam pergaulan sehari-hari.
31

 

  

                                                             
29

Fitria, mayasari (2011).Kontruksi realitas iklan makanan ringan ditelevisi terhadap 

perilaku  konsumtif siswi SD Negeri 053 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Skripsi, universitas 

islam negeri sultan syarif kasim riau. 
30

Zila rahmatil firiahubungan citra merek brand image dengan keputusan membeli kartu 

simpati pada mahasiswa uin suska riau. Skripsi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.  
31

Witra, wilis. “pengaruh spot iklan teh  botol sosro di rcti terhadap pemirsa remaja  

pelajar sma tri bhakti” Skripsi universitas islam negeri sultan syarif kasim. (Pekanbaru, 2006) 
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C. Kerangka Fikir 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti 

melihat dalam teori konstruksi sosial atas realitas oleh Peter L. Berger dan 

Thomas Luckman bahwa iklan di media seperti televisi memiliki kekuatan 

untuk mengkonstruksi realitas sosial, dimana melalui kekuatan itu media 

memindahkan realitas sosial ke dalam pesan media dengan atau setelah di 

ubah citranya, kemudian media memindahkannya melalui replikasi citra ke 

dalam realitas sosial yang baru di masyarakat. Hal ini seolah-olah realitas itu 

sedang hidup di masyarakat. 

Dalam pandangan konstruksi sosial, iklan televisi adalah cara 

bagaimana pengetahuan itu di bangun dalam dunia intersubyektif serta proses 

pelembagaan realitas sosial (baru). Dikatakan Berger  dan  Luckman,  

terciptanya konstruksi sosial itu melalui tiga momen dialektis, yakni 

eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Lepas dari kekuatan iklan televisi 

tersebut di atas, iklan (termasuk juga  iklan televisi), diragukan sebagai media 

konstruksi realitas sosial. Keraguan itu dimulai dari kenyataan, bahwa 

skenario manusia sebagai individu mandiri ikut menentukan pilihan-pilihan 

mereka dalam memutuskan produk apa yang akan dibeli.  

Berger  dan Luckman mulai menjelaskan realitas sosial dengan 

memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Realitas diartikan 

sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai 

memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita 

sendiri. Sedangkan pengetahuan didefenisikan sebagai kepastian bahwa 

realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik.tidak 

semua iklan mengkontruksikan penontonnya, namun dalam membuat suatu 

iklan tentunya iklan ditujukan untuk mengkontruksikan sikap atau bahkan 

perilaku individu sehingga produk yang diiklankan akan memiliki citra 

tertentu di mata khalayak. dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

bagaimana citra iklan produk pond’s di mata informan. 
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Oleh karena itu peneliti juga menggunakan model pembentukan citra 

pengalaman mengenai stimulus untuk lebih menjabarkan hasil penelitian yang 

dilakukan mengenai proses pembentukan citra, yang dijelaskan oleh 

Nimpoeno: 

Proses-proses psikodinamis yang berlangsung pada individu konsumen 

berkisar antara komponen persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap konsumen 

terhadap produk. Keempat komponen itu diartikan sebagai mental 

representation (citra) dari stimulus. Model pembentukan citra tersebut 

menunjukan bagaimana stimulus yang bersasaldari luar diorganisasikan dan 

mempengaruhi respons yang sebagai berikut : 

1. Persepsi akan muncul apabila siswi nya telah  mengetahui, menonton, 

maupun melihat iklan pond’s,  maka dari sini akan timbul persepsi siswi 

tersebut.  

2. kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari  siswi terhadap iklan pond’s 

(stimulus rangsang) keyakinan ini akan muncul apabila konsumen telah 

mengerti dengan apa yang disampaikan iklan pond’s tersebut. 

3. motivasi yaitu dorongan dari iklan pond’s ini kepada siswi agar memakai 

produk pond’s.  

4. selanjutya sikap kecendrungan untuk bertindak mengambil suatu 

keputusan yang telah diberikan iklan pond’s kepada siswi. Kemudian 

respond perilaku (pembelian dan pemakaian pond’s)  jika iklan pond’s 

ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan berjalan dan hal ini 

menunjukkan bahwa komunikator tersebut tidak efektif dalam 

mempengaruhi siswi tersebut karena tidak ada perhatian ataupun respon 

dari siswi jika hal itu terjadi, maka akan berakibat buruk bagi 

pembentukan citra itu sendiri. 

Berdasarkan konsep teoritis diatas dapat dijelaskan kerangka fikir pada 

gambar dibawah ini.  

 

 

  



 
 

25 

Kerangaka fikir 2.2 
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