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RINGKASAN  
 
Penelitian ini adalah kajian tentang bagaimana media iklan televisi  membentuk konstruksi 
terhadap kehidupan sosio-kultural kelas bawah pada etnis Jawa. Aspek sosial dan budaya 
dalam kehidupan kelas bawah khususnya etnis Jawa menjadikan visualisasi tersebut sebagai 
suatu hal yang berperan penting dalam mengkomunikasikan pesan berupa gambar sebagai 
suatu proses komunikasi yang menyebabkan munculnya suatu makna. 
Penelitian tentang kehidupan sosio-kultural kelas bawah pada etnis Jawa ini menggunakan 
kajian semiotika dan sistem pengkodean Roland Barthes untuk memaknai tanda-tanda 
representasi yang tersembunyi dalam visual image iklan televisi. Semiotika Roland Barthes 
sebagai alat analisis bagi visual culture adalah mengungkap makna dari setiap tanda-tanda 
representasional sampai pada tataran konotatif, mitos dan ideologi. Hal tersebut yang menjadi 
perhatian peneliti dalam mejelaskan gambaran kehidupan sosio-kultural kelas bawah pada 
etnis Jawa dalam iklan televisi. 
Visual image yang dijadikan objek penelitian adalah iklan televisi Gudang Garam versi 
Kemerdekaan Sejati. Visual image tersebut dipilih berdasarkan alasan muatan visualnya yang 
banyak menampilkan gambaran kehidupan kelas bawah pada etnis Jawa yang menjadi fokus 
dari penelitian ini. 
Penelitian ini merupakan usaha untuk memahami visual iklan televisi sebagai suatu teks. 
Penelitian juga mengungkap makna laten yang terkandung dalam teks tersebut dan melihatnya 
dalam aspek sosio-kultural pada tataran mitos dan ideologi. Oleh karena itu, penelitian ini 
dimulai dengan cara mengamati dengan seksama setiap tanda-tanda yang diartikulasikan di 
dalam teks iklan, lalu dicari keterkaitan antara teks tersebut dengan konsep kelas bawah dan 
budaya Jawa. 
Secara umum Visual image iklan televisi Gudang Garam versi Kemerdekaan Sejati ini telah 
menunjukkan bahwa media telah mengartikulasikan identitas-identitas kelas bawah melalui 
simbol-simbol yang dapat dimaknai secara berbeda dalam budaya Jawa. Kehidupan sosio-
kultural etnis Jawa kelas bawah dalam iklan ini berhubungan dengan sikap hidup orang Jawa 
yang mengandung nilai moral yang tinggi. Etnis Jawa kelas bawah dalam visual image ini 
dipahami sangat dekat dengan nilai-nilai luhur dalam budaya Jawa yang menganut prinsip 
keikhlasan, etos kerja, dan semangat kekeluargaan yang tinggi. Selain itu juga menjunjung 
tinggi nilai kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. 
Gambaran kehidupan sosio-kultural kelas bawah pada etnis Jawa pada iklan televisi Gudang 
Garam versi Kemerdekaan Sejati dapat disarikan dalam beberapa garis besar: Pertama, etnis 
Jawa kelas bawah memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Walaupun mereka hidup 
dalam kondisi miskin, namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keharmonisan 
hubungan antar anggota keluarganya, khususnya antara orang tua dan anak. Kedua, etnis Jawa 
kelas bawah memiliki etos kerja dan kedisiplinan yang tinggi. 
Ketiga, etnis Jawa kelas bawah merupakan golongan masyarakat yang tersingkirkan karena 
adanya dominasi kelas sosial di atasnya. 
Keempat, etnis Jawa kelas bawah digambarkan dalam video iklan ini sebagai golongan 
masyarakat yang memiliki rasa solidaritas dan semangat persaudaraan yang tinggi terhadap 
orang lain. Kelima, etnis Jawa kelas bawah digambarkan sebagai etnis yang memiliki 
nasionalisme yang tinggi. 
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Keenam, etnis Jawa adalah suku bangsa yang menjaga nilai-nilai kebudayaannya Selain 
tentang konsep kehidupan sosio-kultural kelas bawah etnis Jawa, peneliti juga tertarik 
pembahasan tentang bagaimana iklan televisi Gudang Garam Kemerdekaan Sejati 
berkontribusi dalam pembentukan image dari brand yang bersangkutan. 
Suatu penelitian yang menggunakan metode semiotika sangat membutuhkan keluasan 
wawasan dari peneliti. Selain itu pengalaman dari seorang peneliti, kemampuan, keahlian, 
serta tingkat ketelitian dalam pengamatan sangat berpengaruh pada hasil analisis. Kepekaan 
dan pengalaman yang dimiliki setiap peneliti dalam upaya mencari makna asosiatif dari suatu 
tanda berbeda-beda. 
Peneliti mengakui dalam penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yang mungkin 
hanya dapat dilengkapi oleh peneliti-peneliti lainnya yang memiliki pengalaman dan 
keilmuan yang berbeda.  
 
 
 
 
ABSTRAK  
 
Sebagai produk seni visual, iklan televisi pada umumnya lebih menonjolkan estetika 
visualnya dibandingkan dengan makna yang terkandung didalamnya. Iklan televisi 
merupakan media yang kadang tidak terlalu diperhatikan muatan sosio-kulturalnya. Padahal 
sebagai visual culture, iklan televisi merupakan perantara untuk mengartikulasikan kondisi 
sosial-budaya suatu bangsa. Oleh karena itu iklan televisi bisa juga dikatakan sebagai media 
yang menjadi cerminan budaya suatu bangsa, membawa nilai-nilai atau konsep tentang 
kehidupan sosio-kultural kelas bawah, khususnya pada etnis Jawa. 
Penelitian tentang kehidupan sosio-kultural kelas bawah pada etnis Jawa merupakan kajian 
tentang bagaimana media iklan televisi membentuk konstruksi terhadap konsep kehidupan 
sosio-kultural kelas bawah khususnya pada etnis Jawa. Objek penelitian yang dipilih dalam 
penelitian ini adalah iklan televisi Gudang Garam versi Kemerdekaan Sejati. Penelitian ini 
menjadi menarik karena menjadi dialektika visual kehidupan kelas bawah terkait dengan 
identitas etnis dan problematika sosialnya. 
Analisis semiotika dan sistem pengkodean Roland Barthes dipakai untuk menelaah tanda-
tanda simbolis yang terkandung dalam visual iklan televisi. 
Semiotika Roland Barthes sebagai alat analisis bagi visual culture adalah mengungkap makna 
dari setiap tanda-tanda representasional sampai pada tataran konotatif, mitos dan ideologi. Hal 
tersebut yang menjadi perhatian peneliti dalam mejelaskan gambaran kehidupan sosio-
kultural kelas bawah pada etnis Jawa dalam iklan televisi.  
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ABSTRACT  
 
As the product of visual art, television advertisement commonly show its visual aesthetics 
more than its meaning. Television advertisement is the media which sometimes it’s socio-
cultural content being ignored by the people. Whereas, as the social culture television 
advertisement is the instrument to articulate the sociocultural of a nation. That’s why 
television advertisement is the media that bring values or concept about lower class’s socio-
cultural life, specifically on Javanese ethnical group. 
The study about lower class’s socio-cultural life on Javanese ethnical group is the study on 
how television advertisement media shaping construction of the concept on lower class’s 
socio-cultural life, specifically on Javanese ethnical group. The object of this thesis is 
“Gudang Garam versi Kemerdekaan Sejati” television advertisement. The interesting point of 
this study is the visual dialectical in the lower class people related with it’s ethnical identity  
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and social problem. Semiotics analysis and Roland Barthes’s coding system utilized to 
analyzed simbiotical signs on the television advertisement visual content. Roland Barthes’s 
Semiotics utilized as the analytical tool for visual culture for the purpose revealing the 
meaning from every representational to connotative level, myth and ideology. That is the 
study’s point of view to illustrated lower class’s socio-cultural life on Javanese ethnical group 
on television.  
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