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VI. PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Iklan melalui media massa telah membentuk stereotype mengenai laki-laki dan 

perempuan seolah telah ada standar bagaimana laki-laki dan perempuan harus 

berperilaku. 

1. Iklan produk khusus laki-laki seringkali menampilkan adegan yang 

berkaitan dengan fisik seperti olahraga untuk menekankan citra maskulin. 

Iklan juga menciptakan kebutuhan baru bagi laki-laki yang kini telah 

menjadi gaya hidup, seperti perlunya mengkonsumsi suplemen untuk 

menambah massa otot dan  perlunya merawat diri. Dengan adanya label “for 

men” pada kemasan produk perawatan, akan wajar bagi laki-laki untuk 

menggunakan produk tersebut tanpa mengurangi sisi maskulin mereka. Iklan 

juga kerap menggambarkan laki-laki metroseksual yang lekat dengan gaya 

hidup metropolis dengan berbagai aktivitas olahraga, baik indoor maupun 

outdoor, dan clubbing. 

2. Iklan produk khusus perempuan kerap menanamlan bahwa penampilan 

merupakan hal utama. Kecantikan seorang perempuan yang digambarkan 

dalam iklan begitu sempurna membuat perempuan merasa tak pernah puas 
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dan ingin menggunakan berbagai produk perawatan serta mengkonsumsi 

berbagai produk yang diiklankan. Selain itu, gambaran perempuan mulai 

bergeser dari lekat dengan urusan rumah tangga menjadi perempuan modern 

yang bekerja, menghabiskan waktu di luar rumah, dan memiliki keinginan 

untuk menikmati hidup. Iklan menampilkan berbagai kegiatan yang dapat 

menjadi pilihan bagi perempuan seperti berolahraga, menari, clubbing, 

berbelanja, bahkan melakukan latihan bela diri.  

3. Dengan berbagai tanda yang ditampilan, iklan seolah mendiktekan gaya 

hidup masyarakat dengan memberikan gambaran bagaimana seseorang 

harus berpenampilan, apa yang perlu dikonsumsi, bagaimana cara mengisi 

waktu luang, dan lain-lain. Iklan seringkali menggambarkan kemampuan 

produknya yang seolah-olah begitu dahsyat tetapi dikemas serealistis 

mungkin. Iklan juga selalu memunculkan kebutuhan baru bagi masyarakat. 

Apa yang telah dikonsumsi selama ini seolah tidaklah cukup, iklan terus 

menerus menampilkan masalah baru dengan produk mereka sebagai 

solusinya. Produk yang diiklankan seakan begitu penting dan harus dimiliki. 

Tak jarang seseorang menjadi konsumtif dan membeli barang tanpa bisa 

membedakan mana produk yang memang dibutuhkan dan mana yang tidak. 

6.2. Saran 

Para penikmat media sebaiknya lebih jeli dalam menikmati apa yang ditampilkan 

oleh iklan. Perlu diingat bahwa pada dasarnya iklan bertujuan untuk menjual 

produknya. Oleh karena itu, jangan sampai mudah terpengaruh begitu saja 

sehingga mengkonsumsi suatu produk tanpa memikirkan kemampuan dan 

kebutuhan sebenarnya. 


