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ABSTRAK
Penelitian yang berjudul Representasi Kecentikan Perempual Pada Iklan Dove “Real Beauty
Sketches” ini, bertujuan untuk mengeksplorasi mitos dan definisi kecantikan yang
direpresentasikan pada iklan Dove versi “Real Beauty Sketches”. Signifikansi penelitian ini
terletak pada konsep kecantikan  yang ditampilkan oleh Dove yang merupakan brand produk
kecantikan. Konsep ‘cantik’ yang ditawarkan mengandung makna yang sesuai dengan mitos
kecantikan yang dikonstruksi dalam masyarakat. Untuk menggali, mengidentifikasi, dan
memahami pemaknaan yang dibentuk pada iklan, serta mengeksplorasi mitos dan definisi
kecantikan, maka motode yang sesuai adalah semiotika Roland Barthes. Iklan ini
mendekonstruksi mitos kecantikan yang selama ini mengacu pada bentuk fisik semata.
Konsep kecantikan yang dibuat bertujuan meningkatkan rasa percaya diri perempuan melalui
perbandingan sketsa wajah. Ini dilakukan supaya perempuan berpikir positif terhadap
kecantikan alami yang dimiliki. Ada banyak faktor yang mengurangi tingkat percaya diri,
diantaranya media massa dan juga male gaze, yang kemudian mempengaruhi persepsi
perempuan mengenai bentuk tubuhnya.

Kata kunci: Perempuan, Mitos, Kecantikan, Gender, Iklan

PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis representasi kecantikan perempuan yang terdapat pada

iklan Dove versi “Real Beauty Sketches” di situs YouTube. Topik ini menjadi menarik untuk

diteliti, dimana iklan ini menawarkan konsep “Real Beauty”. Menggunakan metode

penelitian semiotik Roland Barthes, iklan ini kemudian dianalisis guna mendapatkan

gambaran mengenai mitos kecantikan yang ditawarkan oleh iklan.

Pemikiran Roland Barthes berakar dari semiotik Saussure yang menggunakan istilah

penanda (signifier), yakni persepsi tentang bentuk fisik tanda, yang bisa terdiri dari material,

akustik, visual atau selera (taste) dan petanda (signified), yaitu konsep mental yang kita

pelajari dengan mengasosiakannya dengan objek. Barthes menjelaskan apa yang telah

dilakukan oleh Sausssure bahwa signifier yang awalnnya hanya merupakan makna denotatif,

mampu menjadi makna konotatif yang disebut pula sebagai ‘second order system’ dari

signifikansi makna, yakni makna konotasi dari gambar atau ikon yang kita amati (Ida, 2011).

Barthes (2004) melihat makna yang lebih dalam tingkatannya, akan tetapi lebih bersifat

konvensional, yaitu makna-makna yang berkaitan dengan mitos.
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Hingga saat ini, gambaran perempuan cantik terus berubah, seiring dengan persaingan

produk yang semakin ketat. Agensi iklan juga dituntut untuk terus berpikir kreatif dalam

menciptakan konsep iklan kecantikan. Mereka rela mengeluarkan berapapun dana untuk

dapat menciptakan produk yang dapat mempersuasi seseorang menjadi sosok yang ideal,

seperti yang ditampilkan oleh media. Dove, sebagai salah satu merek produk kecantikan, juga

senantiasa mempromosikan produknya melalui media massa dengan berbagai macam konsep

kecantikan. seperti yang diungkapkan oleh Margo Maine dan Joe Kelly (2005), dalam

bukunya The Body Myth: Adult Women and the Pressure to be Perfect:

The body is an essential part of anyone’s identity, because we literally
wouldn’t be alive without it. For millennia, humans have pondered the
relationship between mind and body, flesh and spirit, psychology and
physiology, or body and soul. One of the very few areas approaching
consensus across the history of spiritual, philosophical, medical, psychogical
and religious thought is this: the body is not the sole source of our identity and
purpose.

Tubuh perempuan masih dianggap sebagai asset yang menentukan kelayakan

seseorang untuk dapat diterima dalam lingkungan yang seperti apa Dari pengertian diatas,

dapat dilihat bahwa di negara barat, laki-laki masih memiliki peran yang dominan. Dimana

perempuan harus tidak menjadi seseorang yang natural, untuk menjadi pantas atau layak

untuk diri mereka. Hal ini yang hingga kini, mendorong para perempuan di seluruh dunia

untuk melakukan berbagai macam cara supaya disukai oleh laki-laki. Baik itu diet ketat,

ataupun berbagai macam operasi untuk mengubah bentuk tubuh alami yang mereka miliki.

Oleh karenanya, agensi iklan saat ini berlomba-lomba untuk menciptakan suatu

konsep yang sesuai dengan identitas maupun tujuan seorang individu ataupun kelompok.

Industri kecantikan kerap kali memunculkan model-model yang ‘cantik’. Cantik disini juga

merupakan konsep yang dikonstruksi oleh media sehingga audiens tertarik untuk membeli

produk yang terdapat pada iklan.

Berbagai media massa, baik itu cetak maupun elektronik senantiasa berinovasi untuk

menciptakan konsep iklan yang efektif dan efisien untuk menjual berbagai macam produk.

Terlihat pula dari kecenderungan iklan kecantikan di media massa. Sejak dulu hingga kini,

budaya putih masih menjadi tren di dunia. Seperti yang diungkapkan oleh Naomi Wolf

(2002), dalam bukunya The Beauty Myth:

Female identity is inconceivable to the dominant culture that is should respect
as a political allegiance, as deep as any ethnic or racial pride, a womans
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determination to show her loyalty in the face of a beauty myth as powerful as
myths about white supremacy to her age, her shape, her self, her life.

Berdasar ungkapan Naomi Wolf tersebut, dapat dikaitkan dengan fenomena iklan

yang menggunakan putih sebagai lambang keceriaan, keindahan, kesucian, dan lain

sebagainya. Baik itu iklan kosmetik, pencuci pakaian, ataupun iklan furniture sekalipun yang

menggunakan talent ataupun efek pencahayaan yang terang, sehingga audiens menjadi

antusias untuk mengkonsumsi produk yang ditampilkan dalam iklan.

Berdasar fenomena diatas, kemudian peneliti tertarik untuk meneliti iklan yang

menawarkan makna “Real Beauty” dalam iklan Dove “Real Beauty Sketches”. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif untuk mengetahui

mitos dan definisi yang dibentuk pada iklan Dove “Real Beauty  Sketches” dalam

merepresentasikan kecantikan alami perempuan. Melalui survey yang dilakukan oleh

seniman forensik, Gill Zamora kepada beberapa perempuan dalam menilai wajah mereka.

Kecantikan alami yang direpresentasikan oleh Dove dalam iklan ini tentunya memiliki

makna-makna yang berkaitan dengan kepentingan produk yang mereka iklan-iklan. Disini

peneliti akan melihat apakah representasi perempuan yang ditampilkan oleh iklan Dove

melalui iklan Dove “Real Beauty  Sketches” ini sesuai dengan tujuannya yakni menampilkan

rasa percaya diri dengan kecantikan alami yang dimiliki oleh masing-masing perempuan.

PEMBAHASAN

Terdapat dua pokok bahasan dalam penelitian ini. Pertama adalah analisis semiotik

untuk mengungkapkan bagaimana representasi kecantikan perempuan didefinisikan dan

divisualisasikan melalui penanda dan pertanda dalam iklan Dove Versi “Real Beauty

Sketches”. Kedua, peneliti akan mengungungkapkan mitos yang terkandung di dalam iklan

ini. Sehingga peneliti mampu untuk mengeksplorasi mitos dan definisi kecantikan yang

dibentuk oleh iklan ini.

Untuk menganalisa kedua hal diatas, terlebih dahulu peneliti akan menganalisis

makna denotatif yang terdapat pada iklan sesuai dengan tanda-tanda yang terdapat pada iklan.

Setelah itu, peneliti akan menganalisis makna konotatif yang terdapat pada scene,

berdasarkan mitos dan ideologi yang terkandung pada iklan.

Tanda-tanda visual akan dianalisis berdasarkan tingkatan analisis semiotik menurut

Roland Barthes. Tanda (sign) akan dihubungkan dengan makna (meaning). Dengan

demikian, akan dianalisis dalam tataran konotasi dan denotasi. Dalam memaknai tanda-tanda
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yang terdapat di setiap scene agar mendapatkan gambaran yang detail mengenai kecantikan

perempuan yang direpresentasikan oleh iklan.

Peneliti menganalisis representasi kecantikan, berdasarkan konsep yang ditawarkan

oleh Naomi Wolf mengenai mitos dan definisi kecantikan. Konsep ini mengacu pada kondisi

dimana pada saat ini, masyarakat modern berada dalam lingkaran yang tak berujung, dimana

didalamnya terdapat harapan, kesadaran diri, dan kebencian diri sebagai usaha untuk

memenuhi definisi yang mustahil dari masyarakat mengenai “kecantikan yang sempurna”.

Konsep kecantikan  ini oleh Naomi Wolf, didefinisikan berdasarkan mitos dan definisi yang

diyakini oleh masyarakat, yang berkaitan dengan tubuh serta identitas gender. Sehingga

peneliti mendapatkan gambaran bagaimana iklan ini merepresentasikan kecantikan

perempuan.

Konsep mengenai perempuan, kerap kali dikaitkan dengan bentuk tubuh, serta

kecantikan. Terlebih yang terdapat pada media massa. Banyak iklan-iklan di media massa,

yang menggunakan perempuan sebagai objek untuk mempromosikan produk. tentunya ada

nilai-nilai tertentu yang berusaha dibuat oleh agensi iklan, supaya pesan yang ingin dibentuk

pada suatu produk dapat tersampaikan dengan baik pada diri audiens.

Pada iklan ini, banyak dijumpai adegan yang menunjukkan secara detail Bahasa

tubuh seorang perempuan yang didalamnya terdapat makna-makna, untuk kemudian

dikaitkan dengan mitos kecantikan. Menurut Pease (2004), perempuan jauh lebih peka

daripada laki-laki, dan ini telah melahirkan apa yang sering disebut sebagai ‘intuisi

perempuan’. Perempuan memiliki kemampuan bawaan untuk mengambil dan menguraikan

sinyal non-verbal, serta memiliki mata yang akurat untuk detail-detail kecil.

Wolf (2002) mengatakan bahwa banyak orang yang menyadari bahwa kecantikan

dapat terpancar dari wajah dan tubuh, membuat mereka benar-benar merasa cantik. Pada

iklan ini, terdapat adegan ketika para perempuan menjawab pertanyaan dari Gill mengenai

wajah mereka, terlihat ekspresi yang menunjukkan bahwa terdapat perasaan cemas dan

gelisah. Karakter perempuan yang demikian dapat mencerminkan bahwa perempuan kurang

percaya diri dan cenderung bersifat tertutup dalam mengungkapkan kecantikan atau

kelebihan yang dimilikinya. Hal ini tampak dari beberapa adegan, dimana terlihat ekspresi

wajah perempuan yang cenderung sedih, tidak ada raut wajah bahagia ketika ditanya

mengenai bentuk tubuh mereka.
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Gambar 1. Ekspresi Wajah Perempuan Ketika Mendeskripsikan Bentuk Tubuh
(www.youtube.com)

Dari beberapa adegan diatas, peneliti mengamati menggunakan teori Allan dan

Barbara Pease (2004) mengenai bahasa tubuh. Menurutnya, ), perempuan jauh lebih peka

daripada laki-laki, dan ini telah melahirkan apa yang sering disebut sebagai ‘intuisi

perempuan’. Perempuan memiliki kemampuan bawaan untuk mengambil dan menguraikan

sinyal non-verbal, serta memiliki mata yang akurat untuk detail-detail kecil. Sehingga peneliti

menggunakan teori tersebut dan kemudian mendapati bahwa pada iklan ini, perempuan

digambarkan sebagai individu yang pesimis ketika ditanya mengenai bentuk tubuhnya.

Penilaian mereka terhadap tubuh, kerap kali yang dilontarkan adalah sisi buruk dari tubuh

mereka.

Hal tersebut juga dapat memperkuat mitos bahwa perempuan kurang percaya diri

dengan bentuk tubuh mereka. Wolf (2002) mengatakan, konsekuensi dari perempuan yang

cinta akan dirinya adalah perempuan tumbuh berdasarkan nilai-nilai sosial. Rasa cinta

tersebut menjadi tidak memenuhi kualifikasi jika tidak teridentifikasi kebenarannya. Jika

seorang perempuan mencintai tubuhnya sendiri, maka ia tidak akan dendam ataupun iri hati

dengan apa yang diperbuat oleh orang lain.

Berdasar adegan tersebut, terlihat bahwa semua argumen yang dimunculkan pada

iklan, adalah argumen yang menunjukkan kesedihan, dan kurangnya rasa percaya diri yang

ada dalam benak para perempuan. Kondisi ini tak lain dipengaruhi oleh budaya patriarki,

yang dijelaskan dalam Mulvey (1999) dimana kekuatan untuk tunduk pada orang lain sebagai

kehendak yang sadis, atau tatapan mengintip dihidupkan untuk wanita sebagai objek

keduanya. Kekuatan ini didukung oleh rasa bersalah terhadap hak hukum tertentu yang

didirikan untuk perempuan. Penyimpangan ini sejatinya hampir tersembunyi di bawah topeng

dangkal ideologi kebenaran, yakni laki-laki dalam sisi benar menurut hukum, sedangkan
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wanita disisi yang salah. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perempuan seperti

yang digambarkan dalam iklan ini, kemudian memiliki persepsi yang buruk mengenai bentuk

tubuhnya ketika ditanyai oleh Gill.

Mulvey (1999) mengungkapkan bahwa media massa menampilkan perempuan

sebagai ikon, ditampilkan untuk dipandang dan kenikmatan laki-laki sebagai pengendali aktif

ketika memandang. Awalnya ditandai oleh kebiasaan mengancam yang kemudian

membangkitkan kecemasan. Oleh karenanya, banyak perempuan yang menunjukkan

kesedihan dan kecemasan ketika ditanyai mengenai bentuk tubuhnya, terlebih yang

menanyakan ialah Gill Zamora yang berjenis kelamin laki-laki. Mulvey (1999) juga

menyatakan bahwa media massa menampilkan perempuan sebagai ikon, ditampilkan untuk

dipandang dan kenikmatan laki-laki sebagai pengendali aktif ketika memandang. Awalnya

ditandai oleh kebiasaan mengancam yang kemudian membangkitkan kecemasan. Oleh

karenanya, banyak perempuan yang menunjukkan kesedihan dan kecemasan ketika ditanyai

mengenai bentuk tubuhnya, terlebih yang menanyakan ialah Gill Zamora yang berjenis

kelamin laki-laki.

Seperti halnya pendapat Synnott (2007) yang mengungkapkan bahwa wajah

menunjukkan usia, gender, ras diri dengan bermacam-macam derajat keakuratan, juga

kesehatan, serta status sosial ekonomi suasana hati kita, bahkan juga karakter dan kepribadian

kita. Pada iklan ini, organ tubuh yang dijadikan patokan yakni wajah. Berbagai pertanyaan

yang dilontarkan oleh Gill yakni seputar wajah, karena yang ia lukis adalah sketsa wajah.

Persepsi dan juga interpretasi perempuan diatas berbeda halnya dengan yang nampak

pada individu ketika diminta untuk mendeskripsikan bentuk tubuh seorang perempuan. Pada

iklan ini, dapat dilihat ekspresi wajah mereka.

Gambar 2. Adegan Saat Individu Menilai Wajah Orang Lain
(www.youtube.com)
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Berdasar gambar-gambar tersebut, kemudian  peneiti mendapatkan bahwa orang lain

kerap kali merasa senang ketika dimintai argumennya mengenai bentuk tubuh seseorang.

Argumen yang dilontarkannya pun, cenderung sesuai pada mitos kecantikan yang ada di

masyarakat, seperti tubuh langsing, mata yang indah, dan lain sebagainya yang berkaitan

dengan bentuk tubuh seseorang.

Adegan-adegan yang ditampilkan dalam iklan ini, tentu saja dbuat berdasarkan nilai-

nilai yang ada pada masyarakat kontemporer . Dimana hingga saat ini perempuan yang ideal

dikaitkan dengan  gender feminin, dan laki-laki maskulin. Seperti yang diungkapkan oleh

Wood (2013), Untuk menjadi maskulin itu harus kuat, ambisius, sukses, rasional, dan dapat

mengontrol emosi. Sedangkan untuk menjadi feminin, yakni menarik secara fisik, hormat,

ekspresif secara emosional, pengasuh, peduli pada manusia dan hubungan. Nilai-nilai yang

ada pada masyarakat terkait dengan gender tersebut, kemudian membuat seseorang

mengontrol perilaku, persepsi, dan juga interpretasinya dalam menilai kecantikan dirinya

sendiri maupun orang lain.

Pada adegan akhir, Gill Zamora kemudian memperlikatkan perbandingan sketsa

wajah yang dibuatnya, dan kemudian para perempuan diberi kesempatan untuk mengutarakan

argumen mereka setelah mengamati sketsa wajah yang dibuat oleh Gill. Seorang perempuan

bernama Florence berkata bahwa dirinya harus lebih mensyukuri kecantikan alami yang dia

miliki, karena hal tersebut dapat mempengaruhi pilihan kita dalam berteman, pekerjaan,

bagaimana memperlakukan anak-anak kita. Ia beranggapan bahwa persepsi mengenai

kecantikan alami sangat penting untuk kebahagiaan. Kemudian di bagian akhir iklan ini,

seorang perempuan bernama Melinda menyampaikan beberapa kalimat penutup iklan ini. Ia

menyampaikan bahwa sebagai wanita, kita sering menghabiskan waktu untuk menilai diri

sendiri dan mencoba memperbaiki mana yang terlihat kurang sesuai. Seharusnya, kita

meluangkan waktu untuk menghargai hal-hal yang kita sukai dari diri kita sendiri.

Namun, disamping kecantikan yang tampak pada adegan-adegan diatas, disisi lain

iklan ini juga menampilkan makna-makna yang membuat iklan ini berbeda dengan iklan

kecantikan yang diteliti sebelumnya. Yakni penggunaan model iklan yang cenderung

menggunakan model iklan berusia muda. Perempuan yang ditampilkan pada iklan ini,

sebagian besar adalah perempuan yang berusia lanjut, yakni Florence, Kela, dan juga Shelly.

Menunjukkan bahwa iklan ini mencoba untuk mendekonstruksi makna cantik yang

sebelumnya. Wolf (2002) saya menyadari bahwa sekarang semakin meningkatnya bentuk
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seksual yang ideal, bahwa gadis-gadis muda dan lebih muda lagi, mereka harus hidup dengan

kondisi yang demikian.

Gambar 3. Perempuan Yang Digambar Sketsa Wajahnya oleh Gill
(www.youtube.com)

Pada iklan ini, Dove menggunakan model-model yang lanjut usia, memperlihatkan

bahwa pada iklan ini, cantik tidak harus diidentikkan dengan yang muda-muda saja.

Perempuan yang sudah berusia lanjut pun, masih memiliki kesempatan untuk memperoleh

kehidupan yang lebih baik, dengan meningkatkan rasa percaya diri terhadap penampilannya.

Pada iklan ini pun, tampilan wajah mereka diambil dengan menggunakan teknik close up,

sehingga terlihat jelas kerutan, atau kondisi wajahnya seperti apa. Juga tanpa menggunakan

efek lighting yang dapat mengubah warna kulit, ataupun menyamarkan kondisi wajah para

perempuan.
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Gambar 4. Tagline dan Logo Dove
(www.youtube.com)

Pada bagian akhir, terdapat tagline dan logo Dove. Dengan menggunakan kalimat

“You are more beautiful than you think”, menunjukkan bahwa perempuan disini digambarkan

sebagai individu yang kurang percaya diri dan senantiasa memiliki perasaan kurang puas

terhadap penampilan. Hal ini menunjukkan bahwa Dove, berupaya untuk menumbuhkan rasa

percaya diri, terhadap perempuan dari berbagai usia. Karena percaya diri dapat membawa

dampak positif, baik itu untuk kesuksesan, ataupun orang-orang di sekitar yang turut

merasakan pengaruh positif ketika seseorang memiliki raasa percaya diri.

Dove mencoba untuk membuat perempuan menjadi lebih percaya diri, sesuai dengan

makna biru yang menurut Darmaprawira (2002) berarti sejuk, pasif, damai, tenang,

kesucian, harapan, dan kedamaian. Dengan logo tersebut, diharapkan perempuan dapat

menciptakan kedamaian, dan harapan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan rasa percaya

diri terhadap kecantikan alami yang mereka miliki. Meskipun di media massa kerap kali

dimunculkan model-model yang memiliki bentuk tubuh ‘ideal’, sesuai dengan mitos

kecantikan, namun perempuan harus tetap yakin bahwa dirinya pun juga memiliki kecantikan

alami pada dirinya, seperti sketsa yang digambarkan oleh orang lain, yang cenderung merasa

bahagia ketika diberi kesembatan untuk mendeskripsikan bentuk tubuh seorang perempuan.

Secara keseluruhan, iklan ini telah menampilkan konsep kecantikan yang berbeda,

dengan mitos kecantikan yang selama ini diyakini oleh masyarakat. Kecantikan tidak lagi

terpaku pada bentuk fisik semata, melihat kondisi fisik para perempuan, dengan berbagai

macam usia dan ras tentu saja berbeda.Selain itu, hingga kini media massa senantiasa

menampilkan model-model iklan yang sesuai dengan mitos kecantikan, bahkan perlakuan

dalam lingkungan sosial juga masih mempermasalahkan kondisi fisik dan jenis kelamin

seseorang di konteks-konteks tertentu. Seperti pekerjaan, fasilitas, tunjangan, dan lain

sebagainya. Hal-hal tersebut kerap kali membuat rasa percaya diri seorang perempuan

mengalami penurunan. Salah satu yang mendasarinya adalah karena penampilan, bentuk fisik
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menjadi hal yang krusial, dan dapat memberikan dampak yang cukup besar pada seorang

perempuan dalam menjalani kehidupannya.

Oleh karenanya, Dove kemudian membuat konsep iklan ini untuk meningkatkan rasa

percaya diri perempuan melalui sketsa wajah, tanpa menghilangkan kesan feminin, supaya

mampu menjadi perempuan yang cantik, dan mendapat perlakuan baik di lingkuangan sosial.

Dove sebagai brand yang memproduksi berbagai macam produk kecantikan, mencoba untuk

membuat iklan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dove, dan mendapatkan hasil dimana

sebagian besar perempuan belum mampu untuk menggambarkan kecantikan yang

dimilikinya. (realbeautysketches.dove.com).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti

mendapatkan beberapa kesimpulan terkait dengan perempuan yang direpresentasikan dalam

iklan Dove versi “Real Beauty Sketches”. Pada iklan ini, perempuan digambarkan sebagai

pribadi yang kurang percaya diri terhadap bentuk tubuh yang dimilikinya. Hal ini dipengaruhi

oleh efek media massa, yang kerap kali menampilkan model-model yang memiliki

kecantikan ideal, sesuai dengan mitos yang ada di masyarakat. Selain itu, penyebab lainnya

adalah male gaze, dimana terdapat model laki-laki yang menjadi tokoh utama dalam iklan

Dove versi “Real Beauty Sketches”. Kondisi ini kemudian berdampak pada meningkatnya

kecemasan, serta mengurangi rasa percaya diri perempuan.

Berdasar kondisi perempuan yang demikian, iklan ini kemudian mencoba untuk

meningkatkan rasa percaya diri dengan menampilkan perbandingan sketsa wajah. Dimana

orang lain ketika mendeskripsikan wajah seorang perempuan, wajahnya terlihat lebih muda,

bahagia, dan ramah dibandingkan dengan sketsa yang dideskripsikan oleh diri perempuan itu

sendiri.

Iklan ini mendekonstruksi mitos kecantikan melalui model perempuan yang

digunakan, dimana hingga kini perempuan cantik kerap kali diasosiasikan pada bentuk fisik

semata, berusia muda, putih, mulus, ataupun langsing. Meskipun demikian, penampilan tetap

saja menjadi hal yang penting dalam diri seorang perempuan

Untuk menjadi seorang perempuan yang cantik, harus memiliki rasa percaya diri yang

besar. Dengan cara meningkatkan rasa percaya diri dengan kecantikan alami yang dimiliki,

seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih cantik, sukses, dan diterima dengan baik di

lingkungan sosialnya.
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