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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan sebuah kegiatan bertukar pesan menggunakan bahasa 

verbal maupun nonverbal yang terjadi antar dua orang atau lebih. Pentingnya sebuah 

komunikasi membuat masyarakat memiliki berbagai macam cara dan  media untuk 

berkomunikasi. Salah satunya dengan menggunakan media iklan yang bersifat 

persuasif. Biasanya iklan digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk 

kepada masyarakat. Dalam sebuah iklan, proses komunikasi yang terjadi adalah 

antara produsen dan calon konsumen. Pertukaran pesan, gambar, serta audio yang 

terdapat dalam sebuah  iklan membuat kegiatan komunikasi semakin menarik. Seiring 

dengan kemajuan  teknologi, bentuk iklanpun tersedia dalam berbagai macam, yaitu 

iklan pada media cetak (Koran, majalah, poster, pamflet, papan iklan, dll),  iklan pada 

media elektronik (radio, televisi, internet, dll), dan iklan dengan menggunakan media 

yang lain, seperti billboards, sticker pada kendaraan bermotor, dan pesan langsung 

(Liliweri, 2011: 549). Selain itu, ukurannyapun beragam, mulai dari yang kecil 

hingga yang berukuran besar.  

Komponen – komponen yang terdapat pada sebuah iklan, seperti gambar, 

bahasa, suara, foto, dan lainnya akan menghasilkan sebuah tanda yang di dalamnya 

terkandung signifier (penanda) dan signified (petanda), yang kemudian membentuk 

makna denotatif yang terlihat secara eksplisit seperti gambar, bahasa, dan suara, serta 

makna konotatif yang melibatkan perasaan, emosi, dan nilai-nilai budaya. Sebuah 

ilmu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis sebuah iklan adalah 
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semiotika atau sering disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda-

tanda yang dimaksud dapat menyampaikan informasi sehingga bersifat komunikatif. 

Penelitian mengenai iklan sangat menarik untuk dikaji karena dalam sebuah 

iklan terdapat banyak tanda maupun pesan tersembunyi untuk mengarahkan calon 

konsumen pada suatu tujuan tertentu. Tanda tersebut biasanya membentuk sebuah 

citra bagi produk itu sendiri. Contohnya pada sebuah iklan audio visual produk 

minuman Orangina yang menimbulkan kesan bahwa produk minuman ini aman 

dikonsumsi dan digemari oleh seluruh kalangan masyarakat Perancis.  

Sebagai salah satu negara yang menjadi kiblat makanan di dunia, Perancis 

memiliki kualitas iklan makanan yang sangat baik. Oleh sebab itu, pada penelitian ini 

peneliti menggunakan semiotika untuk mengkaji iklan audio visual produk makanan 

komersil berbahasa Perancis. Iklan audio visual atau bisa disebut iklan televisi ini 

memiliki daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. Karena selain menggunakan 

gambar dan suara yang menarik, mereka juga menggunakan bahasa yang unik untuk 

mengajak atau menyarankan. Dengan begitu, calon konsumen mulai menanamkan 

daya tarik pada produk-produk makanan yang terdapat dalam iklan tersebut. Sebuah 

iklan juga mengandung elemen tanda, objek, dan interpretan yang saling 

berhubungan. Maka dari itu, melalui penelitian ini hubungan antara objek yang dituju  

dan tanda berupa indeks, ikon, dan simbol akan dikaji dengan menggunakan teori 

semiotik Peirce (dalam Wibowo, 2013: 17-19).  

Selain digunakan sebagai media untuk pemasaran, sebuah iklan audio visual 

produk makanan berbahasa Perancis juga bisa digunakan sebagai media 

pembelajaran. Seluruh komponen yang ada pada iklan audio visual tersebut, bisa 

digunakan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai iklan berbahasa 

Perancis. Berdasarkan pengalaman peneliti, iklan audio visual produk makanan 
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berbahasa Perancis dapat meningkatkan motivasi dalam pembelajaran bahasa 

Perancis. Oleh karena itu, iklan audio visual produk makanan berbahasa Perancis 

mampu menstimulasi kemampuan berbahasa Perancis, serta memperluas pengetahuan 

pada aspek budaya dan sosial masyarakat Perancis. 

Penelitian mengenai iklan ataupun semiotik sebelumnya telah dibahas oleh 

beberapa peneliti. Purba (2012) melakukan suatu penelitian dengan menganalisis 

semiotik iklan produk kosmetik berbahasa Perancis pada bulan Januari 2012. 

Penelitian tersebut memperlihatkan tanda dan makna yang disampaikan oleh sebuah 

iklan produk kecantikan berbahasa Perancis pada media cetak. Aisya (2013) meneliti 

mengenai iklan audio visual berbahasa Perancis dengan menggunakan ilmu 

pragmatik, yaitu tindak tutur. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa sebagian besar 

iklan audio visual menggunakan tindak tutur ilokusi yang berfungsi asetif, direktif, 

komisif, ekspresif, dan rogatif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti iklan 

audio visual berbahasa Perancis produk makanan dengan menggunakan semiotika. 

Karena menurut peneliti, dalam iklan audio visual produk makanan terdapat berbagai 

macam tanda yang menarik dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari pembuatan 

iklan audio visual tersebut. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan penelitian 

deskriptif mengenai iklan audio visual dengan judul “Analisis Semiotik Iklan Audio 

visual Produk Makanan Berbahasa Perancis pada Situs www.culturepub.fr”. 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti 

agar tidak meluas. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah hanya meneliti iklan 

http://www.culturepub.fr/


4 
 

 
Apriyanti Wulandari, 2015 
Analisis semiotik iklan audio visual produk makanan berbahasa Perancis pada situs 
www.culturepub.fr 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 

audio visual produk makanan berbahasa Perancis bulan Januari - Juni tahun 2014 

pada situs www.culturepub.fr. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Apa sajakah tanda verbal dan nonverbal yang terdapat dalam iklan audio 

visual produk makanan berbahasa Perancis? 

2. Apakah makna tanda yang terkandung dalam iklan audio visual produk 

makanan berbahasa Perancis pada situs www.culturepub.fr berdasarkan 

teori semiotik Charles Sander Peirce? 

3. Apakah kontribusi yang dapat diberikan dari hasil analisis semiotik iklan 

audio visual produk makanan berbahasa Perancis dalam pembelajaran 

bahasa Perancis pada Departemen Pendidikan Bahasa Perancis FPBS 

UPI? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. mendeskripsikan tanda verbal dan nonverbal pada iklan audio visual 

produk makanan berbahasa Perancis; 

2. mendeskripsikan makna tanda yang terkandung pada iklan audio visual 

produk makanan berbahasa Perancis berdasarkan teori Charles Sander 

Peirce; 

3. mendeskripsikan kontribusi yang dapat diberikan untuk pembelajaran 

bahasa Perancis pada Departemen Pendidikan Bahasa Perancis FPBS UPI. 

http://www.culturepub.fr/
http://www.culturepub.fr/
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1.5 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian harus memiliki manfaat bagi peneliti itu sendiri maupun 

orang lain. Oleh karena itu manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi Mahasiswa 

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai 

analisis semiotik dalam periklanan, terutama iklan audio visual 

berbahasa Perancis. Sehingga, mahasiswa mampu menangkap 

pesan-pesan yang disampaikan dalam sebuah iklan tersebut.  

2. Bagi Dosen/ pengajar 

Sebagai media pembelajaran alternatif untuk dosen dalam 

pembelajaran bahasa Perancis, terutama pada mata kuliah Français 

des medias. 

3. Bagi Peneliti Sendiri 

Mengembangkan wawasan dan pengalaman dalam bidang 

penelitian, khususnya mengenai ilmu semiotika pada iklan audio 

visual berbahasa Perancis. 

4. Bagi Peneliti lain 

Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis 

mengenai analisis semiotik, khususnya dalam bidang periklanan 

dengan objek penelitian yang berbeda. 

 


