
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

IklanNmerupakan salahNsatu kontenNyang terdapatNdi televisi. 

PerkembanganNiklan semakinNpesat danNmenentukan ratingNpada 

stasiun televisi. NBegitu pulaNiklan TolakNAngin salahNsatunya, 

iklanNTolak AnginNdi produksiNawal mulanyaNpada tahunN2000 

hinggaNsaat ini, namunNpada iklanNini selaluNmengikuti 

perkemanganNzaman dengan mengubahNkonsep danNbintang iklanNpada 

iklanNitu sendiri. NIklan Tolak AnginNdi tayangkanNpada televisiNpada 

pagiNhari hinggaNmalam hari termasukNpada waktuNprime time.
1
  

TolakNAngin baruNsaja memperbaruiNkonsep iklannyaNdan juga 

bintangNiklannya padaN01 DesemberN2018. BintangNiklan 

yangdigandeng kaliNini yaituNVia VallenNsalah satu penyanyi 

dangdutNkoplo yangNsedang naikNdaun. KonsepNdari iklan 

tersebutNadalah sederhanaNdan rendahNhati.
2
 HalNini yangNmenjadikan 

penelitiNtertarik untukNmenganalisis iklan tersebutNdari segiNpesan 

dakwah. Menurut penelitiNjika dikolaborasikan  dariNsegi waktuNdan 

konsepNserta mediaNyang digunakanNsangat cocok untukNmenjadi 
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objekNpenelitian. SehinggaNpesan-pesan yangNtersampaikan 

denganNbaik. 

TelevisiNmerupakan mediaNyang sangat efektifM(powerful) 

dalam menyampaikanMinformasi secaraKvisualMkepadaKmasyarakat. 

Menurut dataKBadan PusatLStatistik, padaG2015, sebesarP91,47 

persenKpenduduk berusiaOdiatas 10Ktahun masihHmenggunakan 

televisiGsebagai akses utama untuk mendapatkanOinformasi.  Besarnya 

minatKmasyarakat dalam memperolehMinformasi dan hiburan dari 

televisiPdirasakanHoleh penduduk hampir diMseluruh 

wilayahKIndonesia. AngkaPpartisipasi masyarakatidalam 

mengaksesNmedia massaOdiduga berkaitanNdengan ketersediaanNakan 

fasilitasNinformasi yangNdidapat. JangkauanBsinyal 

internetMyangNtidak terlalu merata, membuatKberitaHelektronikHmasih 

belumGbisa mengalahkan eksistensi televisiGdi masyarakat.
3
 

Televisi memiliki banyak konten yang disiarkan yaitu sinetron, 

ceramah, talkshow, iklan dan masih banyak lagi konten yang dimuat di 

televisi. Membahas dan membicarakan tentang iklan baik itu iklan di 

televisi, koran, majalah, maupun iklan yang bertebaran di sepanjang jalan 

atau trotoar merupakan topik atau hal yang hangat dan sering 

diperbicangkan. MenyangkutNhal tersebut, Niklan yang ditayangkan 

diNmedia visualNmaupun cetakNitu amatlahNberaneka ragam. NMulai 
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dariNiklan produkNbarang kebutuhanNpokok hinggaNproduk 

barangNbermerk dariNperusahaan yang ternama. N 

Berkorelasi dengan hal di atas, iklan adalah alat atau media 

komunikasi yang digunakan sebagai sebuah bagian atau elemen dari 

pemasaran dan promosi suatu produk tertentu. KarenaNiklan 

bertujuanNatau berfungsiNuntuk mempromosikanNsuatu produkNtertentu, 

pastinyaNiklan menggunakanNkalimat, frase, Natau jargonNyang 

persuasifNatau denganikata lain, Nberupaya merayuNpara khalayakiumum 

agarimembeli, imengkonsumsi, atauNmempergunakan produkNyang 

diiklankanNtersebut. DenganNbegitu, kalimat, Nfrase, atauNjargon  

yangNdipergunakan di dalam iklan itu pastilah yang menarik, mudah 

diingat, dan mudah dipahami oleh semua kalangan, baik dari kalangan 

yang berpendidikan rendah sampai kaum intelektual atau cendekiawan.
4
 

AnalisisNadalah aktivitasNyang memuatNsejumlah 

kegiatanNseperti mengurai,imembedakan, memilahNsesuatu 

untukNdigolongkan dan dikelompokkanNkembali menurutNkriteria 

tertentuNkemudian dicari kaitannyaNdan ditaksirNmaknanya. 

DalamNilmu komunikasiNterdapat beberapaNmetode analisisNsalah 

satunyaNyaitu analisisNsemiotika. SemiotikaNmerupakan suatuNmetode 

analisaNuntuk mengkajiNtanda. Tanda ituNsendiri didefinisikanNsebagai 

sesuatuNyang atasNdasar konveksiNsosial yangNterbangunNsebelumya, 

dapatNdi anggapNmewakili sesuatuNyang lain, baikNbersifat 
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manusiawiNmaupunNhewani, berhubunganNdengan sesuatu 

bahasaNtertentu apaNtidak, mengandungNunsur 

kebenaranNatauNkekeliruan, besifatNsesuai atauNtidakNsesuai, 

bersifatNwajar atauNmengandungNunsur yangNdibuat-buat. 

TradisiNSemiotik memfokuskanNpada tanda-tandaNdan simbol-simbol. N 

IstilahNsemeiotics (dilafalkanNdemikian) diperkenalkanNoleh 

HippocratesN (460-337NSM), penemu Nilmu medisNBarat, sepertiNilmu 

gejala-gejala. NGejala, menurutNHippocrates, merupakanNsemeion, 

bahasa YunaniNuntuk penunjukN (mark) atauNtanda (sign) Nfisik. 

DariNduaNistilah YunaniNtersebut, makaNsemiotik secaraNumum 

didefinisikanNdengan produksiNtanda-tanda danNsimbol-simbol 

sebagaiNbagian dariNsistemNkode yangNdigunakan 

untukNmengkomunikasikanNinformasi. DalamNsemiotik terdapatNtanda-

tanda visualNdan verbalNserta tactileNdan olfactoryN (semua tandaNatau 

sinyalNyang bisaNdiakses danNbisa diterimaNoleh seluruhNindera 

yangNkita miliki) Nkemudian tanda-tandaNtersebut membentukNsistem 

kodeNyang secaraNsistematis menyampaikanNsuatu informasiNatau 

pesanNsecara tertulisNdi setiapNkegiatan danNperilaku manusia.
5
 

Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan teori semiotik yaitu 

salah satunya teori Roland Barthes. Berdasarkan pandangan semiotik, 

Roland Barthes dikenal sebagai salah satu pemikir strukturalis yang getol 
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dalam mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussure. Ia 

berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda yang 

mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu 

tertentu. BerdasarkanNsemiotika yangNdikembangkan Saussure, NBarthes 

mengembangkanNduaNsistem penandaanNbertingkat, yangNdisebutnya 

sistemNdenotasi danNkonotasi.  

SistemNdenotasia dalahNsistem pertandaanNtingkatNpertama, 

Nyang terdiriNdari rantaiNpenanda danNpetanda, 

yakniNhubunganNmaterialitas penandaNatau konsepNabstrak 

diNbaliknya. PadaNsistem konotasiNatau sistemNpenandaan 

tingkatNkedua rantaiNpenanda/petanda padaNsistem 

denotasiNmenjadiNpenanda, danNseterusnya berkaitanNdengan 

petandaiyang lainNpada rantaiNpertandaan lebihNtinggi. PadaNdasarnya 

adaNperbedaan antaraNdenotasi danNkonotasi dalamNpengertian 

secaraNumum, idengan denotasiNdan konotasiNyang diNmengerti 

olehNBarthes. DalamNpengertian umum, Ndenotasi biasanyaNdimengerti 

sebagaiNharfiah, maknaNyang “sesungguhnya,” Nbahkan kadangNkala 

jugaNdirancukan denganNreferensi atauNacuan. ProsesNsignifikasi 

yangNsecara tradisionalNdisebutNsebagai denotasiNini 

biasanyaNmengacu kepadaNpenggunaan bahasaNdenganNarti 

yangNsesuai denganNapa yangNterucap.  

AkanNtetapi, diNdalam semiologiNRoland BarthesNdanNpara 

pengikutnya,Ndenotasi merupakanNsistem signifikasiNtingkatNpertama, 



sementaraNkonotasi merupakanNtingkatNkedua. DalamNhal iniNdenotasi 

justruNlebih diasosiasikanNdengan ketertutupanNmakna 

denganNdemikian, sensorNatau represiNpolitis. SebagaiNreaksi 

yangNpaling ekstremNmelawan keharafiahanNdenotasi yangNbersifat 

opresifNini, BarthesNmencoba menyingkirkanNdanNmenolaknya. 

BaginyaNyang adaNhanyalahNkonotasi semata-mata.N 

KerangkaNBarthes, konotasiNidentik 

denganNoperasiNideologi,iyang disebutnyaNsebagaiN “mitos”, Ndan 

berfungsiNuntuk mengungkapkanNdan memberikanNpembenaran 

bagiNnilai-nilai dominanNyang berlakuNdalam suatuNperiodeNtertentu. 

DalamNmitos jugaNterdapat polaNtigaNdimensi penanda,Npetanda, 

danNtanda, namunNsebagai suatuNsistem yangNunik, mitosNdibangun 

untukNsuatu rantaiNpemaknaan yangNtelah adaisebelumnya atauNdengan 

kataNlain, mitosNadalah jugaNsuatu sistemNpemaknaanitataran kedua. 

BarthesNmemahami ideologiNsebagai kesadaranNpalsuNyang 

membuatNorang hidupNdi dalamNdunia yangNimajiner 

danNideal,Nmeski realitasNhidupnya sesungguhnyaNtidaklahNdemikian. 

IdeologiNadaNselama kebudayaanNada, danNitulah sebabnyaNBarthes 

mengatakanNbahwa konotasiNsebagai suatuNekspresiNbudaya. 

KebudayaanNmewujudkan dirinyaNdi dalamNteks-teksNdan, 

denganNdemikian, ideologiNmewujudkan dirinyaNmelalui 

berbagaiNkode yangNmerembes masukNke dalamNteks dalamNbentuk 

penanda-penanda Npenting, sepertiNtokoh,ilatar,isudut pandang, 



NdanNlain-lain.
6
 Secara sederhana semiotik dapat diartikan sebagai ilmu 

tentang tanda-tanda. Tanda adalah sesuatu yang memiliki makna.
7
 Untuk 

dapat menemukan tanda yaitu peneliti menggunakan iklan pada media 

televisi sebagai objek yang akan dikaji secara mendalam tanda-tanda yang 

terdapat di dalam iklan tersebut.  

Televisi termasuk salah satu dalam media massa yang dimiliki oleh 

hampir seluruh penduduk didunia. MelihatNkemampuanKyang dimiliki 

oleh media massaMdalamKduniaLkomunikasi, juruKdakwah 

yangHmengerti dan memahami kemampuan 

tersebutNagarNmenyampaikan ajaran Islam melalui media massa kepada 

setiap umat manusia. AdanyaJkemajuanMilmu 

pengetahuanMdanNteknologiNtelahNmembawa 

perubahanJbagiMkehidupan manusia. Ketika umat Islam dapat menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi makaKdakwahMIslamHuntuk sekarang 

danMmasaNyang akan datang dapat memperolehNkemudahan. Inti 

dakwah Islam adalah penyampaian sesuatu atau lebih tepatnya 

meyakinkan orang lain terhadap sesuatu. Berarti sama dengan marketing 

(pemasaran) yang sedang menjual produk. Dewasa ini dakwah Islam 

berkembang seiring dengan pertumbuhan media. Dakwah islam yang 

disisipkan melalui iklan-iklan dengan berbagai macam produk industri, 

                                                           
6
 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 71 

7
 LAGO, Merly Natalia. Eksploitasi Tubuh Perempuan Di Media Televisi (Analisis Semiotika 

Makna Pesan Iklan Cat Avian Syntetic Versi Awas Cat Basah). KINESIK, 2017, 4.2. 



makanan, pakaian, kosmetik dan segala macam kebutuhan masyarakat 

sehari-hari.
8
 

Era teknologi informasi sekarang, sadar maupun tidak, umat 

manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Pada satu sisi pilihan itu akan 

membawa hikmah dan manfaat bagi kehidupan dirinya. Dakwah yang 

selama ini dilakukan dengan metode pendekatan ceramah dan tabligh atau 

komunikasi satu arah (one way communication), dengan tanpa 

mengecilkan peran pendekatan ini, sudah saatnya diubah dengan 

menggunakan pendekatan-pendekatan dan strategi dakwah yang lebih 

substantif (bersifat langsung pada inti persoalan), objektif (sesuai 

persoalan objeknya, baik materi maupun mad‟u yang dihadapi), efektif 

(mempertimbangkan kondisi ruang dan waktu), aktual (mengikuti 

perkembangan arah dan orientasi budaya masyarakat) dan faktual (mesti 

berdasarkan fakta-fakta empirik).
9
 

Berkembangnya media dakwah yang sangat beragam di masyarakat 

salah satunya yaitu televisi maka lebih mudah pula masyarakat untuk 

memperoleh pencerahan dalam keagamaan tanpa harus bertatap muka 

secara langsung dan ketika pemirsa (dalam hal ini mad‟u) ingin dialog 

interatifpun sudah tersedia fasilitas untuk hal tersebut, tanpa harus bertatap 

muka secara langsung, hal ini bisa lebih efektif dan efisien. Media Televisi 

merupakan media favorit bagi banyak khalayak untuk di simak. Tentu saja 

dampak televisi besar karena informasi yang penyiarannya secara 
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langsung maupun tidak langsung dapat di lihat dengan jangkauan luas dan 

serentak tayang di seluruh rumah. 

Setiap muslim yang menjalankan fungsi dakwah disebut da‟i. 

Dalam Islam segala usaha yang diakukan untuk membela dan 

menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam dapat dikategorikan sebagai 

aktivitas dakwah. Perkembangan teknologi informasi banyak memberikan 

harapan dan tantangan terhadap perkembangan di bidang penerangan 

dakwah, terkhusus denganMpenyebaranNdan penyiaranBagama Islam 

kepadaMseluruh umat. MakaNmedia televisi yang memiliki berbagai 

kelebihan dibanding media lain yang mencakup daya jangkauan yang luas, 

slektif dan fleksibelitas. 

Dakwah adalah upaya paling efektif dalam rangka menyebarkan 

agama Islam, karena melalui kegiatan dakwah, seluruh pesan-pesan syariat 

disampaikan kepada manusia. Pada hakekatnya dakwah adalah ajakan 

kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar, dengan dilakukan oleh 

masyarakat pada umumnya. Apapun bentuk dakwahnya, yang pokok 

adalah mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, inilah yang dinamakan 

dengan dakwah. 

Menurut Asmuni Syukir dakwah islam adalah suatuMusahaNatau 

prosesMyangHdiselenggarakanKdengan sadar dannterencana untuk 

mengajak manusiaMkeKjalanKAllah, memperbaikiMsituasiKke arah 

yangMlebih baik (dakwahKbersifatMpembinaanMdan pengembangan) 



dalam rangkanmencapai tujuanntertentu, yaitumhidup bahagiahdi dunia 

dan akhirat.
10

  

Sedangkan pesanmdakwahkmerupakan halkyanghberhubungan 

dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar yang 

mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia dan merupakan 

tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang.
11

  

GerakanNdakwah bagiNsetiap muslimNmerupakanNkewajiban, 

Nbaik ituNfardhu „ain maupunNfardhu kifayahNsebagaimana dalamNQ.S 

AliNImron ayatN104. PesanNdakwah dalamNayat tersebutNmenunjukkan 

bahwaNseruan kebaikanN (dakwah) tidakNpernah 

memandangNdariNsuku danNrasNtertentu. SelamaNproses 

sosialisasiNajaran, dakwahNIslamNtelah melewatiNperjalanannya 

selamaNratusanNtahun. IslamNdatang diNIndonesia padaNabad ke-13 

melaluiNSamudraNpasai. DenganNrentang waktuNyang cukupNlama, 

penyebaranNIslam sendiriNmengalamiNperubahan. NDakwah 

IslamNdimulai dariNhal yangNsangat sederhanaNdan bersifatNnormatif 

sampaiNberkemabang saatNini denganNmenggunakan berberapaNmetode 

danNmedia dalamNberdakwah. SehinggaNsampai saatNini bisaNdilihat, 

perubahanNyang terjadiNdi masyarakatNmampu mewarnaiNpenyampaian 
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pesanNagama denganNberbagai caraNuntuk mampuNmasuk 

keNsegalaNlini masyarakat.
12

 

Sehubungan dengan hal tersebut, isi atau kandungan iklan yang 

ditayangkan tersebut baik melalui media audio visual atau cetak pastilah 

mengandung pesan-pesan tertentu kepada para khalayak umum. Pesan 

tersebut yang akan dikaji oleh peneliti sebagai objek analisa dalam 

pembahasan adalah iklan salah satu produk jamu herbal yang sudah lama 

dikenal oleh masyarakat luas, yaitu Tolak Angin yang di produksi oleh PT. 

Sido Muncul yang bertempat di Kota Gede, Yogyakarta. Dari beberapa 

iklan yang sudah diterbitkan oleh PT. Sido Muncul, peneliti hanya 

mengambil satu iklan yaitu iklan Tolak Agin Versi Via Vallen yang di 

tayangkan di media Televisi. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kriyantono penelitian 

yang berusaha menggambarkan atau menguraikan hal dengan apa adanya 

serta menggunakan data kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif 

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

diamati.
13

 Setelah itu akan dideskripsikan secara utuh untuk menemukan 

hasil penelitian, objek penelitian adalah adegan-adegan dalam iklan Tolak 

Angin yang menampilkan pesan dakwah selama durasi iklan tersebut. 

Fokus penelitian yang di ambil adalah adegan iklan Tolak Angin yang di 

mana dalam adegan tersebut mengandung makna pesan dakwah yang 
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dapat di ambil untuk di pelajari dalam berkehidupan di masyarakat. 

Adegan yang di ambil adalah dialog/monolog, yang berjumlah 4 adegan 

dialog/monolog, yang mengandung pesan dakwah dan motivasi. Dengan 

Model semiotika Roland Barthes membahas pemaknaan atas tanda dengan 

menggunakan signifikasi dua tahap signifikasi yaitu mencari makna yang 

denotatif dan konotatif yakni makna sesungguhnya dan makna kiasan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi 

masalah yang dialami yang dialami oleh peneliti. 

1. Sulit dalam membedakan denotasi dan konotasi. 

2. Dalam menganalisis peneliti kesulitan memahami gambar. 

3. Terdapat beberapa gambar yang menunjukkan ekspresi yang sama dan 

tempat yang sama. 

4. Perpindahan video terlalu cepat. 

 

C. Batasan Masalah 

1. Batasan bahasan 

Penelitian akan membahas analisis Semiotika pada pesan dakwah dalam  

iklan Tolak Angin versi Via Vallen sehingga bahasan di luar itu tidak 

akan dikaji di dalam penelitian atau hanya disebutkan sekilas. 

 

 



2. Batasan obyek penelitian 

Penelitian hanya akan menganalisa iklan dengan menggunakan analisis 

model Roland Barthes secara mendalam  dalam penelitiannya sehingga 

diluar model yang dikaji peneliti tidak akan dibahas secara mendalam 

atau hanya sekilas saja. 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran keseluruhan maknaMdenotasiKdan 

konotasiKyang terkandungHdalamFiklan Tolak Angin melalui model 

analisis Roland Barthes? 

2. Bagaimana pesan dakwah yang terkandung dalam iklan Tolak Angin 

melalui model analisis semiotik Roland Barthes? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui sertaDE memberi gambaran keseluruhanMmakna 

denotasiKdanJkonotasiGyang terkandungKdalamUiklan Tolak Angin. 

2. Untuk mengetahui pesan dakwah yang terkandung dalam iklan Tolak 

Angin melalui model analisis Roland Barthes. 

 

F. ManfaatJPenelitian 

HasilJpenelitian iniJdiharapkan memberikanJmanfaat dalamiberbagai 

bidang, diantaranya: J 



1. ManfaatJAkademis dariJpenelitian iniJadalah sebagaiisumber 

pengetahuan mengenaiJanalisis semiotik iklan produk Tolak Angin di 

televisi yang mengandung pesan dakwah. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi referensi bagi pengonsumsi iklan, dengan begitu 

penonton dapat mengambil pelajaran berharga yang terdapat dalam 

iklan tersebut, terlebih jika mengandung pesan dakwah. 

HasilJpenelitian diharapkanJdapat menjadiJkritik danJsaran 

terhadapJpesan dakwah yang terdapat pada iklan Tolak Angin. 

3. ManfaatJsosial dariJpenelitian iniiadalah untukimenunjukan 

kepadaipublik tentangJkonstruksi yangJdilakukan olehJmedia 

massa,Jagar publikJtidak denganJbegitu sajaJmengkonsumsi 

iklan,itetapi jugaimemiliki kemampuan untukJmemilih iklanJserta 

memberikanJpenilaian kritisJterhadap berita iklanJyang 

disampaikanJoleh media. J 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang analisis semiotik pada pesan 

dakwah dalam iklan Tolak Angin versi Via Vallen. Hal ini berkaitan 

dengan naik daunya Via Vallen dalam dunia entertaiment sehingga banyak 

kalangan yang tertarik dengan iklan yang dibintanginya. Iklan yang 

dibintangi oleh Via Vallen ditayangkan pada media televisi dan media-

media lainnya, tetapi peneliti hanya terfokus pada media televisi saja 



karena dirasa paling relevan dalam menayangkan iklan dan agar penelitian 

lebih terarah.  

Peneliti hanya terfokus pada pesan dakwah dalam iklan tersebut, 

agar penelitian lebih jelas dan mendalam peneliti tidak membahas diluar 

itu atau hanya dijelaskan secara sekilas. Metode yang digunakan peneliti 

yaitu deskriptif kualitatif analisis semiotik model Roland Barthes. Metode 

ini menurut peneliti sangat cocok digunakan dalam penelitian ini. 

 

H. Definisi 

Untuk menghindari ketidakpahaman dalam memahami skripsi ini 

maka peneliti menegaskan lagi beberapa istilah yang dirasa penting, agar 

tidak terjadi kesalahpahaman antar peneliti dengan pembaca. 

1. Analisis semiotik sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan informasi. Analisis yang digunakan peneliti 

yaitu model Roland Barthes dimana Barthes menyatakan bahwa tanda 

atau simbol  yang dikembangkan olehnya menjadi dua tingkat 

pertandaan yaitu denotasi dan konotasi. Pertandaan yang dikemukaan 

Barthes menjadi salah satu pembeda antara model analisis Barthes 

dengan model analisis semiotika lainnya.
14

 

a. Denotasi dimengerti sebagai makna harfiah, makna yang 

“sesungguhnya”. Makna denotasi biasanya juga mengacu pada 
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penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang 

terucap. 

b. Konotasi disebut juga dengan makna kiasan yang mengarah pada 

tanda-tanda kultural yang terpisah/bebeda dengan kata (dan bentuk-

bentuk lain dari komunikasi). Kata melibatkan simbol-simbol, 

historis dan yang berhubungan dengan emosional. . 

2. Pesan dakwah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pesan dakwah 

yang melalui media televisi dengan menggunakan iklan sebagai konten 

dakwahnya. Karena yang terpenting dalam dakwah adalah pesan yang 

terkandung di dalamnya. Maka pesan dakwah yang dimaksud adalah 

pesan akhlak yaitu yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, 

baik kepada Allah SWT., sesame, maupun pada alam semesta. Selain 

itu pesan dakwah disini juga menyangkut pesan dakwah yang memiliki 

konten sosial. 

3. Iklan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menawarkan 

suatu produk atau jasa kepada masyarakat umum dengan menggunakan 

media. Media yang dapat digunakan untuk iklan yaitu media cetak dan 

media elektronik. Media cetak seperti koran, majalah, dan surat kabar, 

sedangkan media elektronik seperti radio, televisi dan smartphone. 

Namun iklan yang dimaksud oleh peneliti adalah iklan yang terdapat 

pada televisi saja sesuai dengan kebutuhan peneliti.
15
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