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Penelitian ini mengenai bagaimana potret nurturing digambarkan pada iklan-iklan yang 
ada dalam majalah keluarga. Sebagai sebuah kelompok social terkecil dalam  
masyarakat, keluarga merupakan tempat awal dari perkembangan anak. Anak sendiri 
merupakan bagian penting dalam kehidupan. Maka orangtua memiliki tanggung jawab 
yang tidak mudah. Tiga hal penting dalam melaksanakan pengasuhan anak ini, yaitu 
controlling, nurturing, dan socializing. Dari ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan 
satu sama lain, akan tetapi nurturing merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting 
pada masa pertumbuhan anak dan paling menonjol diantaranya. Sebagai sebuah 
majalah yang menjadi sumber informasi dalam mengasuh anak ini, tentu saja iklan 
yang ada di dalam majalah ini merupakan iklan-iklan yang recomended dalam kegiatan 
pengasuhan. Salah satu iklan yang merupakan kebutuhan terpenting dalam 
pengasuhan anak adalah iklan susu, sumber nutrisi untuk anak. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan teori-teori mengenai nurturing, visual image, dan ideologi dalam 
iklan sebagai panduan. Untuk mengetahui potret nurturing dalam iklan-iklan susu 
formula untuk balita dan anak peneliti melakukan penelitian kualitatif deskriptif yang 
memungkinkan untuk mencari pemaknaan mendalam. Pembacaan tanda-tanda dalam 
teks peneliti menggunakan semiotika Peirce. Peneliti memilih elemen-elemen yang ada 
pada gambar dan tulisan dalam iklan kemudian dimaknai dan dianalisis. Setelah 
melakukan pembacaan, peneliti menemukan bahwa nurturing dalam iklan-iklan ini 
ditujukan untuk balita dan anak dengan cara memberi nutrisi khususnya untuk 
pertumbuhan fisik anak, selain itu nurturing merupakan sebuah kegiatan domestic yang 
dilakukan hanya oleh perempuan (ibu) dan terdapat bias kelas di dalam iklan-iklan 
tersebut. 
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