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ABSTRACT 

This study focuses on the acceptance of female adolescent girls Surabaya about the concept of beauty 

of dark-skinned women in cosmetics products Clean & Clear Natural Bright Face Wash. The reason 

researchers choose on advertising Clean & Clear on Natural Bright Face Wash version, because this ad 

depicts the concept of beauty of Indonesian women who mostly have dark-skin. Informants in the research 

are Surabaya women adolescents,  amounting  to  eight  people  with different background, with the aim of 

obtaining objective results. This research uses qualitative research type and descriptive approach by 

putting forward Reception Analysis technique from Stuart Hall. Several elements of the advertisement 

that the researcher chose as the material of analysis that is the physical element of the advertisement 

that will be interpreted, then inserted into the analysis position Reception Analysis Stuart Hall, which 

includes the dominant position, the negotiation position and opposition position. 
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Iklan menjadi salah satu sarana bagi pengembang produk kebutuhan manusia untuk 

mempengaruhi pikiran seseorang, menyampaikan pesan dan mendapatkan sebuah perhatian dari calon 

konsumen. Gilson & Berkman (1980) berpendapat bahwa iklan merupakan media komunikasi persuasif 

yang dirancang untuk menghasilkan respon untuk membantu tercapainya obyektivitas   atau   tujuan   

pemasaran. Sepanjang   perkembangan   ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali dijumpai 

berbagai jenis iklan baik itu iklan-iklan yang ditayangkan melalui media elektronik maupun media cetak. 

Jenis-jenis iklan elektronik ini antara lain berupa iklan yang disiarkan di radio, televisi, youtube, bioskop 

dan lain-lain, sedangkan iklan cetak yaitu berupa iklan baris, advertorial, display dan iklan 

kolom.Jeffkins berpendapat bahwa sebagai salah satu media komunikasi, iklan menjadi salah satu alat 

dalam mengkomunikasikan pesan. Iklan tidak hanya terbatas pada tahap menawarkan produk namun, 

sampai pada taraf membujuk untuk membeli produk  yang diiklankan (Jeffkins, 1996:11). 

 Indonesia sebagai sebuah negara yang luas dengan berbagai macam suku, etnis, ras dan agama 

di dalamnya direpresentasikan secara sederhana dalam media utamanya iklan untuk menampilkan 

konsep kecantikan bagi perempuan (Bungin, 2008:113). Di berbagai media di Indonesia, iklan terhadap 

wanita cantik ini sering direpresentasikan sebagai bahasa yang universal, yakni dengan pergeseran dari 

kulit langsat atau sawo matang, anggun seperti putri keraton menjadi kulit putih yang ‘berpesona’ Barat 

dan berpemikiran bebas (dimana ia tidak perlu memikirkan sebuah tradisi yang kemudian harus 

dihubungkan dengan apa yang akan mereka lakukan) seperti dunia Barat, yaitu Eropa dan Amerika 

(Yulianto,2007:xii).  

Media-media massa yang bertebaran di tengah masyarakat Indonesia dalam menyebarkan 

informasi tidak hanya berdasarkan fakta, namun juga berdasarkan konstruksi budaya yang historis. 

Konstruksi tersebut secara tidak langsung telah merepresentasikan kondisi sosial masyarakat  yang 

hanya berpatok pada struktur budaya historis dan tidak dibandingkan dengan yang sebenarnya. Sehingga 

pada akhirnya konstruksi realitas yang ditampilkan oleh media massa tersebut dipandang bersifat tidak 

adil untuk sebagian orang yang tidak terwakili dalam media, karena media hanya akan mewakili suara 



 

mayoritas yang dominan. Sedangkan pada berbagai konsep kehidupan juga terjadi konstruksi 

realitas yang ada di masyarakat, yang salah satunya adalah konsep kecantikan perempuan.  

Remaja  perempuan  yang  menjadi  subyek  dari  penelitian berdasarkan pada realitas, 

bahwa remaja perempuan merupakan masa peralihan yang masih bersifat labil, sehingga setiap 

sisi kehidupannya pun tidak bisa terlepas dari berbagai bentuk keinginan. Banyaknya 

kebutuhan remaja perempuan terhadap perkembangan fisiknya ini sejalan dengan penjelasan 

Darajat yang menyatakan bahwa remaja adalah umur yang menjembatani antara umur anak-

anak dan umur dewasa. Di sebagian besar masyarakat dan budaya, masa remaja pada umumnya 

dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun (Notoatdmojo, 2007). 

Namun, masa adolesence yang sebenarnya antara 15 sampai usia 18 tahun untuk perempuan, 

17 sampai 19 tahun untuk laki-laki. Sehingga pada usia ini terjadi perubahan-perubahan cepat 

pada jasmani, emosi, sosial, akhlak dan kecerdasan (Darajat, 1982:28). 

Dipilihnya kota Surabaya sebagai lokasi penelitian karena Surabaya merupakan kota 

besar yang banyak mempengaruhi cara sosialisasi masyarakatnya, baik sebagai penduduk asli 

maupun penduduk musiman dengan tujuan tertentu, seperti misalnya berbisnis, menimba ilmu 

dan lain sebagainya. Sehingga menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

“Penerimaan Remaja Perempuan Surabaya Tentang Konsep Kecantikan Perempuan Berkulit 

Gelap dalam Iklan Produk Kosmetik Clean & Clear Natural Bright Face Wash”. Karena dalam 

pengamatan peneliti, tidak semua iklan produk kosmetik untuk kecantikan kulit menargetkan 

remaja perempuan kulit gelap sebagai bintang iklan dalam produk yang ditawarkan. 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar I.1, pada gambar tersebut terlihat  seorang  

remaja  perempuan  berkulit  gelap yang dipercaya untuk menjadi model  dalam iklan produk 

kosmetik pembersih wajah Clean & Clear Natural Bright Face Wash. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsep kecantikan yang dikonstruksikan oleh iklan produk kosmetik khusus remaja 

tidak selamanya menggunakan model remaja putri berkulit putih. 

 

 
Gambar I.1 

Iklan Produk Clean & Clear Natural Bright Face Wash 

Sumber: www.google.co.id  

 

Penelitian ini menarik dikarenakan pada iklan produk kosmetik khusus remaja jarang 

menampilkan model perempuan berkulit gelap. Sebagai contoh, bisa dilihat dari beberapa model 

iklan produk kosmetik di Indonesia yang menggunakan artis  papan atas yang berkulit putih. Dari 

berbagai media membuktikan bahwa iklan di media Indonesia telah didominasi oleh para artis 

“berkulit putih”. Sehingga membuat persepsi masyarakat khususnya para remaja terpengaruh 

oleh tayangan iklan tentang konsep kecantikan yang hanya dilihat dari satu warna kulit saja. 

Sedangkan konsep kecantikan “berkulit putih” tersebut sangat bertolak belakang dengan 

masyarakat Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  berkulit  sawo  matang  (Yulianto, 

http://www.google.co.id/


 

2007:xii), itulah sebabnya cara pandang yang salah tentang konsep kecantikan harus segera diluruskan. 

Perusahaan Clean & Clear mencoba membuat gebrakan baru ditengah pemikiran masyarakat 

Indonesia yang memandang konsep kecantikan pada umumnya harus berkulit putih menjadi bangga akan 

warna cerah alami kulit mereka, dengan cara mengkampanyekan pesan dalam iklan melalui varian 

produkya Natural Bright Face Wash, “Merayakan cerahnya ragam warna kulit remaja Indonesia” yang 

bertujuan merubah cara pandang masyarakat khususnya para remaja perempuan tentang konsep kecantikan 

perempuan yang tidak terbatas pada satu warna kulit, tetapi mengakui bahwa keragaman warna kulit 

tersebut sama sekali tidak harus menjadikan perempuan berpikir bahwa dirinya tidak cantik. Iklan tersebut 

tak lain ditujukan bagi para konsumennya agar selalu tampil percaya diri, tanpa harus takut dan merasa 

minder karena memiliki kulit yang gelap. 

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka penelitian ini berfokus pada penerimaan remaja 

perempuan Surabaya tentang konsep kecantikan perempuan berkulit gelap dalam iklan produk kosmetik 

Clean & Clear Natural Bright Face Wash. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan 

pendekatan deskriptif dengan mengedepankan reception analysis dari Stuart Hall. Berdasarkan hal 

tersebut peneliti mengambil delapan orang remaja perempuan dengan latar belakang yang berbeda sebagai 

informan yang tinggal atau menetap cukup lama di kota Surabaya. Selain itu, informan yang dipilih 

dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan faktor yang mempengaruhi pemaknaan pesan dalam media, 

yakni: faktor usia, agama, etnik, pendidikan, dan pengalaman. Dan dari perbedaan latar belakang yang 

menjadi fokus penelitian tersebut, peneliti berharap agar dapat menjabarkan penerimaan remaja 

perempuan terhadap konsep kecantikan dalam iklan produk kosmetik melalui proses  encoding dan 

decoding yang akan mendorong terjadinya penerimaan beragam dari setiap audien untuk mendukung 

hasil penelitian. 

 

 

Metode Penelitian / Pendekatan 

 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan 

Taylor, metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kriyantono 

berpendapat bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya 

suatu populasi atau sampling, bahkan sampling atau populasinya terbatas. Tapi, lebih ditekankan pada 

persoalan kedalaman (kualitas) data bukan pada banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2006:56-57). 

Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk menggambarkan sumber-sumber informasi sebagai kiblat 

remaja perempuan dalam melakukan peniruan cara berpenampilan. 

Stuart Hall, Media reception adalah aspek yang terintegrasi dari praktek-praktek keseharian 

komunitas dan kelompok budaya tertentu dan seharusnya dipelajari dalam isi diskursif dan sosialnya 

(McQuail, 2000:45). Reception analysis merujuk pada sebuah komparasi antara analisis tekstual wacana 

media dan wacana khalayak, yang hasil interpretasinya merujuk pada konteks, seperti cultural setting 

dan context atas isi media lain (Jensen, 2003:139). Khalayak dilihat sebagai bagian dari interpretive 

communitive yang selalu aktif dalam mempersepsi pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar 

menjadi individu pasif yang hanya menerima saja makna yang diproduksi oleh media massa (McQuail, 

2000:19).  

Littlejhon (2009:828) menjelaskan bahwa reception analysis berkaitan erat dengan audience  atau 

khalayak.  Lahirnya  analisis  resepsi  sendiri  dalam  lingkup komunikasi dimulai saat Stuart Hall pada 

tahun 1974 menjelaskan tentang “Encoding & Decoding in the Television Discourse”, analisis resepsi 

mengacu pada proses decoding yang dilakukan oleh khalayak yang mana ketika khalayak dalam 

hubungannya berinteraksi dengan isi media pesan yang disampaikan oleh media (McQuails, 2004:326). 

Metode resepsi berfokus pada cara khalayak memberi makna terhadap isi pesan media.  Khalayak punya 



 

kebebasan dalam mengartikan makna dari isi pesan yang disampaikan oleh media (Littlejhon, 2009:134-

135). 

Menurut Stuart Hall, khalayak melakukan decoding terhadap pesan media melalui tiga 

kemungkinan posisi, yaitu: 

1.   Posisi Hegemoni Dominan, yaitu situasi dimana khalayak menerima pesan yang 

disampaikan oleh media. Ini adalah situasi dimana media menyampaikan pesannya dengan 

menggunakan kode budaya dominan dalam masyarakat. Dengan kata lain, baik media dan khalayak 

sama-sama menggunakan budaya dominan  yang berlaku. Media harus memastikan bahwa pesan yang 

diproduksinya harus sesuai dengan budaya dominan yang ada dalam masyarakat. Jika misalnya khalayak 

menginterpretasikan pesan iklan di media melalui cara-cara yang dikehendaki media maka media, pesan, 

dan khalayak sama-sama menggunakan ideologi dominan 

2.   Posisi Negosiasi, yaitu posisi dimana khalayak secara umum menerima ideologi  dominan,  

namun  menolak  penerapannya  dalam  kasus-kasus tertentu. Sebagaimana dikemukakan Stuart Hall: 

the audience assimilates the leading ideology in general but opposes its application in specific case. 

Dalam hal ini, khalayak bersedia menerima ideologi dominan yang bersifat umum, namun mereka akan 

melakukan beberapa pengecualian dalam penerapannya yang disesuaikan dengan aturan budaya 

setempat. 

3.   Posisi Oposisi, cara terakhir yang dilakukan khalayak dalam melakukan decoding terhadap 

pesan media adalah melalui oposisi yang terjadi ketika khalayak audiensi yang kritis mengganti atau 

mengubah pesan atau kode yang disampaikan media dengan pesan atau kode alternatif. Audiensi 

menolak makna pesan yang dimaksudkan atau disukai media dan menggantikannya dengan cara berpikir 

mereka sendiri terhadap topik yang disampaikan media. Stuart Hall menerima fakta bahwa media 

membingkai pesan dengan maksud tersembunyi yaitu untuk membujuk, namun demikian khalayak juga 

memiliki kemampuan untuk menghindari diri dari kemungkinan tertelan oleh ideologi dominan. Namun 

demikian seringkali pesan bujukan yang diterima khalayak bersifat sangat halus. Para ahli teori studi 

kultural tidak berpandangan khalayak mudah dibodohi media, namun seringkali khalayak tidak 

mengetahui bahwa mereka telah terpengaruh dan menjadi bagian dari ideologi dominan (Morissan, 

2013:550-551). 

 

Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial 

(Sugiyono, 2010:34). Karena itulah, penelitian ini difokuskan pada pemaknaan teks dan proses negosiasi 

makna khalayak melalui studi kasus penelitian tentang penerimaan remaja perempuan Surabaya tentang 

konsep kecantikan perempuan berkulit gelap dalam iklan produk kosmetik Clean & Clear Natural Bright 

Face Wash. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian kualitatif ini seperti terdapat pada tabel 

operasionalisasi konsep berikut: 

 

 

Tabel I.2 

Operasionalisasi Konsep 

No. Operasional Konsep Pengertian 

1. Penerimaan Remaja Sikap dan tanggapan remaja tehadap sesuatu yang 

didengar dan dilihat sesuai dengan kata hati tanpa 

unsur adanya unsur paksaan dari orang lain. 

2. Perempuan Kulit Gelap Seorang berjenis kelamin perempuan  yang 

memiliki kulit gelap atau berwarna hitam.  



 

3. Iklan Clean and Clear 

Natural Bright Face Wash 

 

 

Sebuah iklan produk kecantikan  pembersih wajah 

yang dikeluarkan oleh PT. Johnson & Johnson 

(JnJ) dan ditayangkan di berbagai media cetak, 

elentronik maupun internet. 

 

 

Subyek Penelitian 

Subyek merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subyek 

penelitian harus ditata sebelum peneliti siap mengumpulkan data. Subyek penelitian dapat berupa benda, 

hal atau orang. Tapi subyek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan 

manusia (Arikunto, 2007:152). Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil 8 orang remaja perempuan 

sebagai informan yang tinggal atau menetap cukup lama di kota Surabaya. Selain itu, informan yang 

dipilih dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan faktor yang mempengaruhi pemaknaan pesan dalam 

media, yakni: faktor usia,   agama, etnis, pendidikan, dan pengalaman, seperti terlihat pada tabel berikut: 

 

Tabel I.3 

Latar Belakang Sosial Informan 

Nama Informan 
Latar Belakang Sosial 

Usia Agama Pendidikan Asal 

Ayu Restari 18 Tahun Hindu Mahasiswa Bali 

Anastasya Damayanti 19 Tahun Katholik Mahasiswa Kalteng 

Gya Niandra 19 Tahun Protestan Mahasiswa Sulasel 

Mechi Molly 20 Tahun Protestan Mahasiswa Kupang 

Vanesia Simarmata 18 Tahun Protestan Mahasiswa Sumsel 

Anisa Veronica 19 Tahun Protestan Mahasiswa Papua 

Vania Natasha 19 Tahun Katholik Mahasiswa Jawa 

Fragrant Vinolia 18 Tahun Islam Mahasiswa Jawa 

Sunber: Olahan Peneliti 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas 

subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberi informasi lengkap dan 

akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat. Karena 

itulah setelah melalui proses penggalian informasi dari beberapa teman peneliti, akhirnya peneliti 

diperkenalkan kepada para informan yang juga merupakan teman-teman mereka dari beberapa 

Universitas berbeda di Surabaya, yang selanjutnya diminta untuk menjadi informan dalam penelitian ini. 

Dalam memilih informan, peneliti mendahulukan orang-orang yang mengetahui, memakai  atau  pernah  

menggunakan  produk  kecantikan  Clean  &  Clear, khususnya varian Natural Bright Face Wash. Selain 

itu adalah orang-orang yang pernah melihat atau menonton iklan produk kecantikan Clean & Clear 

Natural Bright Face Wash di majalah, televisi, maupun sistus-situs internet. 

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian. Dengan kata lain 

sebuah tempat yang menjadi sasaran penelitian. Dipilihnya Surabaya sebagai lokasi penelitian karena 

Surabaya merupakan kota besar yang banyak mempengaruhi cara sosialisasi masyarakatnya, baik sebagai 



 

penduduk asli maupun penduduk musiman dengan tujuan tertentu, seperti misalnya berbisnis, menimba ilmu 

dan lain sebagainya. 

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis 

Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapat dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, 

Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralisme budaya 

yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang 

Surabaya asli dan orang Madura. Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicaranya 

sangat terbuka. Walaupun tampak seperti bertemperamen kasar, masyarakat Surabaya sangat demokratis, 

toleran dan senang menolong orang lain. (Demografi, 2015) 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2014:35). Wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moeleong, 2009:24). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

indept interview, yang bertujuan untuk memperoleh reaksi penerimaan informan-informan atas tayangan 

iklan (Hadi, 1996:6). 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen utama atau alat penelitian di dalam metode kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri atau 

yang disebut human instrument. Menurut Sugiono (2014:61) human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Dikarenakan analisis 

data dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Bogdan, 

et.al, menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moeleong,2010:48). 

Melalui analisis data yang berasal dari wawancara dengan teknik indepth interview dan didukung 

data-data pustaka lain  yang mendukung tersebut, kemudian akan dikelompokkan berdasarkan pokok-

pokok bahasan tertentu yang selanjutnya akan diinterpretasikan peneliti ke dalam penjelasan atau 

pemberian makna yang menterjemahkan data sehingga menjadi suatu interpretasi  atau  hasil  penelitian  

yang  mudah  dimengerti  (Van  Maanen,2002:23). Sehingga dari hasil wawancara personal atau indepth 

interview terhadap remaja perempuan di Surabaya yang terdiri dari berbagai etnik, agama, pendidikan  

dan  warna kulit  dan  telah  dijadikan informan dalam penelitian ini dapat memberi respons dalam 

menafsirkan presepsi kondisi masyarakat pada umumnya tentang  penerimaan remaja perempuan 

Surabaya tentang konsep kecantikan perempuan berkulit gelap dalam iklan produk kosmetik Clean & 

Clear Natural Bright Face Wash. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasil Penelitian 

 

Perempuan dalam Media 

Produsen kosmetik tentunya menyadari bahwa menjual produk sebagai produk an-sich sudah 

bukan zamannya lagi. Produk tidak lagi dijual semata- mata sebagai produk itu sendiri, melainkan 

dengan serentetan embel-embel yang menggabungkan  produk tersebut  dengan  life style  tertentu,  

gengsi, status, dan identitas diri (Puspa, 2010:312). Imitasi adalah meniru orang lain mulai  dari  sikap,  

perilaku,  gaya,  cara  berfikir, penampilan, keterampilan, kemampuan, dan lain-lain. Bila diamati dari 

bagaimana remaja kini berpenampilan hal ini terlihat meniru seperti dalam iklan-iklan gaya hidup yang 

dikemas dengan cantik di media atau televisi. Perilaku meniru  yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah perilaku meniru produk yang ditampilkan pada iklan. 

Perempuan memiliki bagian-bagian tubuh yang dijadikan obyek kecantikan dan mempunyai 

makna sosial bagi masyarakat. Anthony Synnott (1993:22-282), menyimpulkan beberapa bagian tubuh 

tersebut, salah satunya adalah wajah, bagian fisik manusia yang unik, lunak dan bersifat publik. Tubuh 

perempuan yang cantik, selain dikarenakan oleh kecantikan wajahnya, juga adalah identik dengan kulit 

yang putih mulus, serta kencang, bentuk tubuh yang lekukannya menunjukan kemontokan organ-organ 

tertentu (terutama dada dan pinggul) yang sempurna, bibir yang sensual, serta deskripsi lainnya, yang 

secara prinsip terkait dengan semua organ tubuh perempuan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. 

Citra-citra ideal yang terus menerus dikonstruksi dan ditanamkan serta disosialisasikan lewat media 

perlahan tapi pasti telah berubah menjadi standar budaya mengenai kecantikan perempuan yang 

mengendap dalam kesadaran khalayaknya. 

Kasiyan (2008:281) berpendapat bahwa seiring dengan adanya ‘mitos kecantikan’ yang 

menghinggapi dan membelenggu kaum perempuan tersebut, akhirnya banyak sekali konsepsi yang 

dibangun secara sosial berkaitan dengan makna cantik yang kecenderungan definisinya, adalah banyak 

berangkat dari analisis secara fisik semata. Demikian pula menurut Wood, yang memberikan beberapa 

contoh usaha perempuan dalam merubah identitas diri dengan cara berdiet secara berlebihan, eating 

disorder seperti anorexia dan bulimia, serta meningkatnya permintaan untuk melakukan prosedur-

prosedur medis seperti sedot lemak, breast implant ,dan cosmetic surgery yang lain adalah bukti bahwa 

perempuan telah menjadi korban gambaran ideal tentang kecantikan (Wood 2005:141–144).  Itulah 

sebabnya, perempuan selalu menderita ketika ingin menjadi sosok yang cantik, karena semakin kuat 

posisi ideal perempuan, sebenarnya semakin berat upaya yang dilakukan untuk membangun kecantikan 

(Melliana, 2006). Hal inilah yang pada akhirnya membawa ketersiksaan batin perempuan, terutama 

kalau mereka tidak berhasil memenuhi ukuran tubuh ideal, sampai pada standar penampilan ideal 

(Idi,2011:268). 

Ratih Puspa menjelaskan bahwa mengkampanyekan kecantikan untuk perempuan tidaklah 

menjadi masalah sepanjang hal itu tidak berdampak buruk bagi perempuan. Bagaimanapun konsep 

tentang kecantikan (entah itu kecantikan fisik atau batiniah) adalah hal yang positif yang sah-sah saja 

untuk diinginkan. Hal ini menjadi masalah ketika potret ideal kecantikan perempuan di media bukanlah 

refleksi dari realitas perempuan kebanyakan. Keinginan yang membabi buta dari para perempuan untuk 

mencapai kecantikan ideal seperti apa yang ditampilkan oleh media yang pada kenyataannya nyaris tidak 

tergapai telah memunculkan berbagai macam masalah kesehatan (Puspa, 2010:313). 

Kusumaningrum menyatakan bahwa perempuan dan media adalah salah satu dari 12 isu kritis 

yang dimunculkan dalam konferensi internasional perempuan di Beijing atau yang lebih dikenal sebagai 

Beijing platform for action sejak 1995. Media dipandang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar 

bagi pemberdayaan dan kemajuan perempuan. Namun hingga kini pada kenyataannya posisi perempuan 

dalam media tetaplah marjinal. Marjinalisasi perempuan ini mencakup berbagai aspek seperti: 

terbatasnya akses mereka ke media, baik sebagai pekerja ataupun pengambil keputusan, serta tentu saja 

penggambaran perempuan oleh media (Kusumaningrum 2003:32). 

 

 

 



 

Kecantikan dalam Iklan 
Dunia periklanan adalah dunia dimana akan muncul dan terlihat ragam ide-ide kreatif yang bertujuan 

mempersuasi khalayak untuk mengonsumsi produk yang diiklankan. Namun di sisi lain, iklan juga hadir 

sebagai media yang mempunyai pengaruh besar untuk membentuk dan menciptakan kebutuhan khalayak. 

Shimp (2003:375) mengatakan bahwa peranan penting periklanan antara lain: informing (memberi 

informasi), persuading (mempersuasi), reminding (mengingatkan), adding value (memberikan nilai tambah),  

dan  assisting  (mendampingi) upaya promosi lain. Sementara itu Jeffkins berpendapat bahwa sebagai salah 

satu media komunikasi, iklan menjadi salah satu alat dalam mengkomunikasikan pesan. Iklan tidak hanya 

terbatas pada tahap menawarkan produk namun, sampai pada taraf membujuk untuk membeli produk yang 

diiklankan (Jeffkins, 1996:11). 

Gambar-gambar yang disodorkan oleh media massa memperkuat bukti bahwa kulit putih sangat 

mendominasi, dan anggapan sosial yang positif selalu dihubungkan dengan putih. Sebaliknya, anggapan 

sosial yang negatif dihubungkan dengan kehitaman. Ketika seorang perempuan merasa percaya diri, dapat 

dikatakan bahwa ia cinta dengan dirinya sendiri, sebaliknya, ketika perempuan merasa minder dengan 

keadaan tubuhnya itu menunjukkan bahwa ia tidak mencintai dirinya. Sehingga mempengaruhi pula 

bagaimana individu tersebut diperlakukan oleh sesama perempuan dan laki-laki dalam masyarakat secara 

umum maupun bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri dalam bentuk penghargaan terhadap dirinya 

sendiri. 

Nugraheni Arumsari berpendapat bahwa, pengaruh iklan di media dapat merubah cara pandang 

sebagian besar masyarakat tentang konsep kecantikan bahwa perempuan dengan kulit putih akan lebih 

mendapat respek daripada perempuan berkulit gelap. Karena perempuan berkulit gelap akan “tersingkir”. Dan 

itu tidak menyenangkan, menyebabkan perempuan merasa harus berkulit putih agar diterima di lingkungan 

sosial. Penggunaan produk-produk pemutih dianggap dapat menstransformasikan individu terutama 

perempuan ke dalam posisi yang lebih baik seperti ketika kulit yang kotor menjadi bersih, gelap menjadi 

terang, yang tidak menarik menjadi menarik. Berbagai konsep kecantikan yang ada inilah yang kemudian 

diadopsi oleh media massa dalam menampilkan konsep kecantikan seperti yang ditampilkan dalam iklan. 

Peran media massa, baik cetak, elektronik maupun internet memberi pengaruh yang sangat besar bagi 

masyarakat. Melalui berbagai media massa tersebut, para produsen kosmetik berlomba-lomba menarik 

simpati masyarakat melalui tayangan-tayangan iklan yang disajikan. Kehadiran pasar dan iklan yang 

memberikan janji-janji disertai berbagai keunggulan dari produk kecantikan, pada akhirnya membuat 

perempuan menjadi tidak berdaya  dan selalu ingin mengkonsumsi benda atau jasa demi sebuah kecantikan. 

Tak heran jika iklan dari berbagai jenis produk kecantikan banyak bermunculan, mulai dari harga yang paling 

murah sampai dengan yang termahal, semuanya menjanjikan pembentukan dan perawatan tubuh perempuan 

menjadi cantik (Ibrahim, 2004:115). 

 

Media, Blackness and Beauty 

Konsep cantik yang mengedepankan kulit wajah putih yang sudah menjadi standar kecantikan di 

masyarakat.  White yang mewakili standar kecantikan saat ini meninggalkan jejak kolonial yang bias. 

Hal ini terbaca secara kasat mata bahwa warna kulit orang Indonesia termasuk cokelat, sedangkan 

standar kecantikan yang dianut saat ini kulit putihlah yang cantik. Hal ini menurut Yulianto (2008) 

berbanding terbalik dengan kulit putih yang identik dengan kecantikan, kulit gelap identik dengan kelas 

sosial menengah ke bawah. Masyarakat berkulit gelap dianggap sebagai masyarakat yang memiliki kelas 

lebih rendah daripada masyarakat berkulit terang, karena lebih sering bekerja di luar dan terkena sinar 

matahari. 

Di Jepang, kulit putih yang dimiliki perempuan menunjukkan bahwa ia tidak berasal dari desa, 

atau pekerja lapangan. Sedangkan di India, kulit gelap identik dengan status sosial yang lebih rendah 

(Megarani, 2010). Maka tak heran jika para perempuan di negara-negara tersebut melakukan berbagai 

cara untuk mendapatkan kulit yang lebih terang, seperti mengenakan pakaian tertutup ketika keluar 

rumah. Menurut Bungin (2008:113) Indonesia sebagai sebuah negara yang luas dengan berbagai macam 

suku, etnis, ras dan agama di dalamnya direpresentasikan secara sederhana dalam media utamanya iklan 

untuk menampilkan konsep kecantikan bagi perempuan. Dengan demikian menjadi benar adanya bahwa 



 

pengaruh media memiliki peran yang sangat besar dalam mengkonstruksi realitas sosial dimana konsep 

kecantikan di Indonesia selalu dikaitkan dengan wanita berkulit putih. 

Bungin (2007:221) menjelaskan bahwa kecantikan direpresentasikan dalam rupa kulit whiteness 

(menjadi putih), rambut hitam, tebal dan lurus, bertubuh slim, memiliki kesegaran tubuh, adanya 

kebersihan, kemewahan, keanggunan dan berparas menawan. Sementara itu Prabasmoro (2003:106) 

mengungkapkan bahwa kecantikan dinaturalisasikan dengan warna kulit putih. Liestianingsih (2002:30) 

menemukan bahwa sebagian besar iklan kosmetik dan perawatan tubuh menyoroti wajah yang bersih, 

putih, dan bertipe wajah barat; postur model tinggi dan kurus; rambut hitam, lurus, dan mengkilap; kulit 

model putih dan halus. Hal itu ditandai dengan semakin maraknya berbagai produk kecantikan yang 

mengusung tema whitening kini sudah tak terhitung lagi beredar di pasaran, bahkan tidak satu pun 

produk-produk kosmetik yang tidak menawarkan unsur whitening. Sehingga tak ayal jika mulai 

bermunculan iklan produk whitening yang meyakinkan konsumen dapat membawa perubahan warna 

kulit dalam waktu singkat. 

Persepsi tentang konsep kecantikan yang diidentikkan dengan kulit putih ini merupakan sesuatu 

yang mempunyai sejarah cukup lama. Melalui analisanya tentang iklan sabun dari Zaman Victoria di 

Inggris pada abad 19, McClintock akhirnya mengeluarkan argumen bahwa iklan sabun itu menjadi agen 

rasisme, kolonialisme, dan imperialisme (Aquarini 2003:37). Lebih jauh McClintock menjelaskan 

bahwa iklan sabun bergantung pada kebudayaan yang imperial (imperial culture) dan alam yang terjajah 

(colonised nature) sebagai dikotomi hitam/putih. Kulit hitam ditandai sebagai “alam”, yang dalam 

konteks ini mengimplikasi seseorang yang tidak berbudaya, tidak beradab, liar, dan juga orang yang 

“kotor” dan “tercemar” yang perlu dipurifikasi. Dan dalam dikotomi kebudayaan yang imperial dan alam 

yang terjajah, putih menandai keadaan berbudaya, bersih, dan murni. Bangsa Indonesia tidak terjajah 

oleh Ratu Victoria, bagaimanapun, persepsi para penjajah Belanda yang telah mengokupasi Indonesia 

selama tiga setengah abad tidak jauh beda. Pemerintah kolonis Belanda juga berpendapat bahwa orang 

berkulit putih adalah ras  yang lebih berkuasa,  dan orang Pribumi  yang berkulit hitam statusnya lebih 

rendah (Aquarini 2003:38). 

Dalam konteks sosial kehidupan, Spoonley menegaskan bahwa race (ras) merupakan sebuah 

konsep kolonialisme, yang muncul ketika semangat berekspansi melanda Eropa. Ras juga sebuah konsep 

yang mencerminkan kemalasan orang Eropa untuk berpikir ketika menghadapi keragaman manusia 

dalam perjalanan ekspansi mereka”. Ia juga mengatakan “Racism is an ideology based on a degree of 

incorrect information combined with hostile attitudes toward a particular group.” Maka, bahaya 

rasisme berawal bukan dari mana- mana, melainkan dari incorrect information tentang pribadi-pribadi 

di sekitar kita. Ini dikarenakan kita malas mengenal orang di luar diri kita sendiri. Dan kita enggan keluar 

dari zona kenyamanan yang sudah diciptakan oleh lingkar pengetahuan yang kita miliki. Karena kita 

begitu egois, begitu narsis, begitu bebal menganggap orang-orang dapat diklasifikasikan ke dalam 

konsep mental tertentu yang mencukupi untuk menjelaskan segala sesuatu tentang dirinya, padahal 

dimensi kemanusiaan dalam lingkup keragaman sosial sesungguhnya sangat kaya, unlimited 

(Fredrickson, 2005:13). 

Seperti pada umumnya di negara-negara Asia, warna kulit putih di Indonesia mempunyai makna 

positif. Goon dan Graven mengatakan bahwa secara garis besar, di Asia, putih adalah simbol dari 

kesucian, kebaikan, keindahan dan kemurnian (Yulianto, 2007:16). Keinginan orang Indonesia untuk 

memiliki kulit putih terkait dengan Pesona Barat, menurut Ita Yulianto, yaitu pengaruh Barat dalam 

beberapa bentuk, dari zaman Kolonis Belanda, ke media televisi yang menggambarkan budaya Barat. 

Jika demikian, untuk mengetahui persepsi kecantikan yang bebas dari pengaruh Barat, kita bisa lihat 

persepsi kecantikan dalam sastra Jawa. Salah satu jenis sastra Jawa yang terdapat pada zaman ketika 

budaya Jawa belum ada hubungan dan pengaruh dari dunia Barat adalah sastra Kakawin. Sastra kakawin 

ini terdiri puisi-puisi yang menceritakan segala aspek kehidupan manusia, lagipula terdapat dalam sastra 

kakawin ini definisi-definisi atas idealisme patriarkal tentang femininitas (Yulianto, 2007). 

Indonesia tidak menganggap diri mereka sebagai putih atau hitam sebagaimana dipahami dalam 

dikotomi ras kulit putih/kulit hitam. Karena itu, menyatakan bahwa kebudayaan dan tubuh Indonesia 

adalah bukan putih dan bukan hitam adalah lebih akurat daripada menyatakan secara afirmatif sebagai 



 

bagian dari salah satu dari keduanya (Aquarini, 2003:35). Sedangkan dalam konteks ras, orang Indonesia 

menurut Aquarini merupakan dua ekstrem, ras kulit hitam (Negroid, keturunan Afrika) dan ras kulit 

putih (Kaukasian, keturunan Eropa). Selain itu, juga terdapat tubuh yang dapat didefinisasikan di antara 

kedua ras ini, sebagai “ras campuran” dan menurut Aquarini (2003:36) orang Indonesia secara umum 

mungkin merupakan “ras campuran”. Namun untuk menghindari salah peresepsi di kalangan masyarakat 

terhadap istilah “ras campuran”  tersebut,  pada  akhirnya  Aquarini  menyederhanakan  bahasanya 

dengan menyebut orang Indonesia sebagai seseorang keturunan dari kelompok etnis “Indonesia” 

manapun. 

Kesadaran produsen kosmetik terhadap keberadaan perempuan berkulit gelap di Indonesia 

agaknya telah direspon secara cepat oleh Clean & Clear. Jika sampai saat ini produsen-prosuden 

kosmestik masih menggunakan bintang- bintang iklan yang berkulit putih, Clean & Clear justru 

menghadirkan perempuan-perempuan berkulit gelap melalui jargon iklannya yang bertajuk “Cerahkan 

Kulit Alamimu!”. Clean & Clear dengan produk terbarunya yaitu Natural Bright Face Wash tidak 

berusaha untuk menyuarakan bahwa “Kita Cantik Kalau Berkulit Putih”. Bahkan dalam setiap iklan 

yang ditayangkannya, Clean & Clear tidak pernah mendeskriminasi kulit hitam/gelap dan justru hendak 

mengatakan bahwa warna kulit yang berbeda tidak jadi masalah. Iklan tersebut tak lain ditujukan bagi 

para konsumennya agar selalu tampil percaya diri, tanpa harus takut dan merasa minder karena memiliki 

kulit yang gelap. Pesan yang ingin disampaikan pihak perusahaan produk kecantikan tersebut sangat 

sederhana, yaitu “Tunjukkan Kulit Cerah Alamimu. #IamBright.” 

Clean & Clear yang merupakan produsen produk kecantikan yang melirik kalangan remaja 

perempuan sebagai pangsa pasarnya. Jika selama ini para produsen kosmetik terus menjangkau remaja- 

remaja perempuan berkulit putih, bersih dan mulus, namun Clean & Clear justru mengajak remaja 

perempuan untuk selalu mempertahankan warna cerah alami kulit mereka. Melalui produk terbarunya 

Natural Bright Face Wash, yang didesain untuk kulit remaja, membersihkan dengan lembut, 

mengangkat kotoran, minyak, debu penyebab kulit kusam, untuk kulit wajah tampak cerah alami, Clean 

& Clear berusaha merangkul remaja perempuan dengan tanpa mendiskritkan warna kulit, seperti gambar 

berikut: 

 

  

Gambar I.2 

Screenshoot Iklan Clean & Clear Natural Bright Face Wash 

Sumber: www.google.co.id 

Kedua gambar remaja perempuan dalam screenshot yang dicuplik dari iklan Clean & Clear Natural 

Bright Face Wash yang menjadi obyek dalam penelitian ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Clean & Clear 

sudah terlepas dari stigma tentang konsep kecantikan yang selama ini disematkan terhadap perempuan 

berkulit putih. Hal ini bisa dilihat melalui screenshoot penggalan iklan Clean & Clear diatas yang menyajikan 

sosok perempuan berkulit gelap, tetapi dengan sangat percaya diri berani berkata, “This is my skin colour and 

I love it” (Ini warna kulitku dan aku menyukainya), dan “Kata siapa cewek kulit sawo matang ga bisa jadi 

model?” Kehadiran sosok remaja perempuan berkulit gelap pada setiap iklan yang ditayangkan Clean & 

Clear sebagai pemerannya, lebih dimaksudkan untuk memotivasi para remaja perempuan berkulit gelap agar 

http://www.google.co.id/


 

tetap tampil percaya diri. Dengan demikian keberadaan perempuan berkulit gelap di media massa diharapkan 

perlahan dapat merubah anggapan masyarakat bahwa “konsep kecantikan” tidak sepenuhnya berkiblat kepada 

perempuan berkulit putih. 

 

Encoding Decoding 

Banyak orang beranggapan bahwa mengonsumsi media adalah aktivitas pasif. Karena audiens hanya 

duduk di depan televisi dan mengonsumsi tanpa benar-benar terjalin atau beraktivitas. Menurut Hall konsumsi 

bukanlah aktivitas pasif. Ini disebabkan konsumsi media membutuhkan generasi pemahaman. Tanpa 

pemahaman, tidak akan ada konsumsi. Pemahaman, sebaliknya tidak dapat digenerasikan secara pasif. 

Karena tidak ada cara pasif untuk menerima suatu pesan – kita harus menciptakannya sendiri (Helen, 

2004:62). Teori Stuart Hall (1972) tentang encoding/decoding mendorong terjadinya interpretasi-interpretasi 

beragam dari teks-teks media selama proses produksi dan penerimaan (resepsi). Premis dari analisis resepsi 

adalah bahwa teks media mendapatkan makna pada saat peristiwa penerimaan, dan bahwa khalayak secara 

aktif memproduksi makna dari media dengan menerima dan menginterpretasikan teks-teks sesuai posisi-

posisi sosial dan budaya mereka (Tuchman 1994; van Zoonen 1994; Kellner 1995; MacBeth 1996 dalam 

CCMS, 2002). 

Riset khalayak menurut Stuart Hall (1973) seperti dikutip Baran (2003:269) mempunyai perhatian 

langsung terhadap: (a) analisis dalam konteks sosial dan politik dimana isi media diproduksi (encoding); dan 

(b) konsumsi isi media (decoding) dalam konteks kehidupan sehari-hari. Analisis resepsi memfokuskan pada 

perhatian individu dalam proses komunikasi massa (decoding), yaitu pada proses pemaknaan dan pemahaman 

yang mendalam atas media texts, dan bagaimana individu menginterpretasikan isi media (Baran, 2003: 269-

270). Menurut McRobbie (1991) dalam CCMS (2002) menjelaskan bahwa analisis resepsi merupakan sebuah 

“pendekatan kulturalis” dimana makna media dinegosiasikan oleh individual berdasarkan pengalaman hidup 

mereka. Dimana pesan-pesan media secara subyektif dikonstruksikan khalayak secara individual. Dengan 

kata lain, Hall menyatakan bahwa makna tidak pernah pasti. Jika kita bisa pasti oleh representasi, maka tidak 

akan ada pertukaran sehingga tidak ada strategi- strategi yang mengkonter atau intrepetasi-intrepetasi yang 

berbeda.  

Dalam model komunikasi encoding-decoding ini, Stuart Hall  memberi gambaran bahwa iklan televisi 

sebagai suatu wacana yang penuh dengan makna (meaningful discourse) yang di-encoding-kan menurut 

struktur pengertian dari organisasi produksi media massa dan pendukungnya, di dekodingkan menurut 

struktur pengertian dan kerangka pengetahuan yang berbeda-beda situasinya pada setiap pemirsa. Decoding 

yang dilakukan para pemirsa dapat menghasilkan wacana yang lebih beragam dibandingkan dari yang 

diharapkan oleh pengirim. Prinsip utama model komunikasi ini adalah bahwa isi pesan media menghasilkan 

banyak penafsiran, terdapat masyarakat interpretatif yang bervariasi dan pemirsa memiliki kekuasaan dalam 

menentukan makna pesan (Storey, 2010:13). Seperti tampak pada bagan berikut: 

 

 
Gambar 1.3 

Siklus Encoding-Decoding 

Sumber: Hall (2011:171) 



 

Istilah encoding decoding (Helen, 2004) yang digunakan Hall untuk mengungkapkan bahwa 

makna dari teks terletak antara pembuat teks (encoder dalam  hal  ini  komunikator  atau  profesional  

media)  dengan  pembacanya (decoder  atau komunikan, dalam hal ini  audiens media). Sehingga Hall 

menurunkan 3 intepretasi (Ida, 2010), yaitu: 

a.   Dominan/hegemonic code adalah disini posisi audiens yang menyetujui dan menerima 

langsung apa saja yang disajikan oleh televisi, menerima penuh ideologi yang dari program tayangan 

tanpa ada penolakan atau ketidaksetujuan terhadapnya. 

b. Negotiated code, yaitu penonton yang mencampurkan intepretasinya dengan pengalaman-

pengalaman sosial tertentu mereka. Penonton yang masuk kategori negosiasi ini bertindak antara adaptif 

dan oposisi terhadap intepretasi pesan atau ideologi dalam iklan. 

c.   Oppositional code adalah ketika penonton melawan atau berlawanan dengan representasi 

yang ditawarkan dalam tayangan dengan cara yang berbeda dengan pembacaan yang telah ditawarkan 

(Hall, 1972:138). Tipe ini tidak merasakan kesenangan terhadap tanggapan orang lain. Ia menolak sajian 

atau ideologi dominan dari iklan. 

Khalayak Aktif (Active Audience) 
Teori khalayak aktif berpendapat bahwa audiensi media tidak hanya menerima informasi secara 

pasif tetapi secara aktif terlibat, sering secara tidak sadar, dalam memahami pesan dalam konteks pribadi 

dan sosial mereka. Teori khalayak aktif dipandang sebagai kontras langsung dengan tradisi efek. Namun 

Jenny Kitzinger berpendapat mengurangi pengaruh atau pengaruh media terhadap audiens, mengakui 

bahwa audiens yang aktif tidak berarti terpengaruh atau tidak mungkin dipengaruhi media.  

Khalayak aktif memiliki kekuatan dalam menggunakan media, salah satu cara dasar khalayak 

media dapat dilihat sebagai khalayak aktif yakni melaui penafsiran media oleh khalayak (Croteau & 

Hoynes, 2000:262). Sejalan dengan Burton (2007:21-22) yang berpendapat bahwa teks media bersifat 

polisemik dan mungkin berlawanan dengan pemirsa. Sifat polisemik teks media ini cenderung 

menghasilkan kompleksitas visual dan aural, sehingga membaca (reading) televisi menjadi sebuah 

aktivitas yang rumit. Hal ini disebabkan dua hal, yaitu: pertama, polisemi menyebabkan banyak 

kemungkinan makna bagi khalayak. Kedua, biasanya televisi mengatur pesan dan menggunakan strategi 

naratif yang mengarahkan kita agar memahami berbagai pesan dengan cara tertentu. 

Menurut Althusser teks dengan memanfaatkan ideologi melakukan pemanggilan (healling) 

kepada subyek (khalayak sasaran) dan ketika khalayak sasaran tersebut terpanggil berarti dia telah 

memposisikan dirinya sebagai subyek dan siap pula tertundukkan dengan ritual-ritual tertentu. Karena 

itu penting untuk mengetahui bagaimana teks yang ada di media mencoba menggiring khalayak (subyek) 

ke arah pembacaan tertentu (Althusser,1984:47-49). Tetapi seperti sudah kita bahas sebelumnya, 

pembaca belum tentu melakukan pembacaan sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat teks atau dengan 

kata lain khalayak melakukan interpretasi makna yang terdapat di dalam teks secara aktif (Sulistyani, 

2011) 

Croteau & Hoyness (2003:268) menguraikan bahwa aktifnya khalayak terhadap media massa 

dapat dilihat melalui tiga cara, yaitu: pertama, interpretasi, makna dari pesan yang disampaikan oleh 

media massa dikonstruksikan oleh khalayak. Aktivitas menginterpretasikan ini sangat penting, dan 

merupakan bagian dari proses pemaknaan. Interpretasi khalayak bisa sama atau bahkan berbeda sama 

sekali dengan apa yang sebenarnya ingin disampaikan produsen media massa. Setiap individu bisa saja 

memiliki interpretasi yang berbeda untuk sebuah pesan yang sama. Kedua, konteks sosial interpretasi, 

interpretasi khalayak tidak akan terlepas dari konteks sosial di sekitarnya. Karena media massa 

merupakan bagian dari kehidupan sosial, interpretasi terhadap  isi media massa akan dipengaruhi oleh  

setting dan konteks sosial. Ketiga, aksi kolektif, khalayak terkadang melakukan aksi-aksi secara kolektif 

sehubungan dengan isi media massa. Mereka bukanlah orang- orang yang pasif melainkan mereka akan 

melakukan sesuatu bila menginginkan sesuatu dari produsen media massa. 



 

Berdasarkan pada beberapa penjelasan di atas dapat diartikan bahwa khalayak merupakan 

pencipta makna yang aktif dalam hubungannya dengan teks. Mereka menerapkan berbagai latar 

belakang sosial dan kultural yang diperoleh sebelumnya untuk membaca teks, sehingga khalayak yang 

memiliki kharakteristik berbeda akan memaknai suatu teks secara berbeda pula. 

 

Tabel III.2 

Penerimaan Informan Terhadap Perempuan Berkulit Gelap dalam  

Iklan Produk Kecantikan Clean & Clear Natural Bright Face Wash 

Informan 
Latar Belakang Sosial 

Penerimaan 
Agama Pendidikan Asal 

Ayu Restari Hindu Mahasiswa Bali Dominan 

Anastasya Damayanti Katholik Mahasiswa Kalteng Dominan 

Gya Niandra Protestan Mahasiswa Sulasel Dominan 

Mechi Molly Protestan Mahasiswa Kupang Dominan 

Vanesia Simarmata Protestan Mahasiswa Sumsel Oposisi 

Anisa Veronica Protestan Mahasiswa Papua Dominan 

Vania Natasha Katholik Mahasiswa Jawa Oposisi 

Fragrant Vinolia Islam Mahasiswa Jawa Dominan 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

Kesimpulan 

Persoalan kecantikan di tengah kehidupan bermasyarakat hingga saat ini merupakan persoalan 

yang masih sering menimbulkan perdebatan. Dari hasil analisis yang peneliti temukan, perbedaan para 

informan dalam menerima keberadaan perempuan berkulit gelap sangat beragam satu sama lain, sesuai 

dengan cara pandang serta figur-figur yang didolakan oleh masing-masing informan. Adanya unsur 

emosional dalam memberi sebuah penerimaan maupun penolakan juga menjadi hal yang tidak bisa 

dihindari, karena setiap orang selalu menggunakan perasaannya dalam menilai orang lain. Selain unsur-

unsur tersebut, latar belakang sosial mulai dari pendidikan, agama, lingkungan dan usia juga ikut 

mempengaruhi sikap penerimaan seseorang terhadap orang lain. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa 

yang paling berperan dalam menerima keberadaan perempuan berkulit gelap yaitu unsur kepribadian dan 

latar belakang lingkungan yang menjadi tempat asalnya.  

Sesuai rumusan masalah, maka ditemukan adanya keberagaman dari penerimaan para informan 

terhadap perempuan berkulit gelap dalam iklan produk kecantikan Clean & Clear Natural Bright Face 

Wash. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa informan yang menyatakan layak terhadap 

remaja perempuan berkulit gelap dalam iklan produk kecantikan Clean & Clear Natural Bright Face 

Wash, mereka berada di posisi dominan karena memandang remaja perempuan berkulit gelap yang tampil 

dalam iklan tersebut sangat natural dan penuh percaya diri. Penerimaan informan di posisi ini sebanyak enam 

orang informan, yaitu informan dari Bali yang beragama Hindu, Kalimantan Tengah yang beragama 

Katholik, Sulawesi Selatan yang beragama Protestan, Kupang yang beragama Protestan, Papua yang 

beragama Protestan, dan Jawa yang beragama Islam. 

Informan yang menyatakan tidak menerima perempuan berkulit gelap dalam iklan produk 

kecantikan Clean & Clear Natural Bright Face Wash, berada di posisi oposisi. Informan yang berada di 



 

posisi ini sebanyak dua orang, yaitu dari Sumatera Selatan yang beragama Protestan dan Jawa yang 

beragama Katholik. Sedangkan informan yang menyatakan tidak menerima tetapi setuju atau kurang 

setuju terhadap remaja perempuan berkulit gelap dalam iklan produk kecantikan Clean & Clear Natural 

Bright Face Wash, mereka berada di posisi negosiasi. Namun dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya 

informan yang berada pada posisi ini. 
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