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Penelitian ini mengkaji mengenai konstruksi cantik dalam iklan televisi
Veet versi Astrid Tiar. Objek yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
potongan – potongan adegan dalam iklan Veet versi Astrid Tiar. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui konstruksi cantik dalam iklan televisi Veet versi Astrid Tiar.
Teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu periklanan dalam sistem
komunikasi massa, iklan televisi, kategorisasi iklan televisi, konstruksi realitas
iklan televisi, iklan dan budaya populer, posisi perempuan dalam iklan, media dan
ideologi, analisis framing, model framing Robert N. Entman
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan paradigma penelitian
konstruksionis, paradigma konstruksionis mempunyai posisi dan pandangan
tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Dalam pandangan
konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang
mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya
Penelitian ini juga menggunakan analisis framing Robert N. Entman yang
dibagi menjadi dua tahap analisis. Pertama, menganalisis iklan berdasarkan empat
perangkat framing (1) Define problems, (2) Diagnose causes, (3) Make moral
judgement, dan (4) Treatment recommendation. Kedua, dimensi framing yaitu, (1)
Seleksi isu dan (2) Penonjolan aspek. Dari potongan – potongan adegan iklan
Veet versi Astrid Tiar terbentuklan sebuah konstruksi bahwa wanita yang cantik
adalah wanita yang memiliki kulit mulus bebas bulu. Konstruksi tentang kategori
kecantikan ideal seorang wanita yang selalu berubah – ubah ini di sesuaikan oleh
keinginan pangsa pasar demi meraih keuntungan maksimal. Hingga pada akhirnya
iklan di media dijadikan alat konstruksi untuk mempengaruhi konsumen yang
dilakukan oleh produsen.
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