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ABSTRAK 

ANALISIS MAKNA CANTIK DALAM IKLAN 

 (AnalisisSemiotika Pada Iklan Clean & Clear Foaming Facial Wash Versi “See The 

Real Me” Di Televisi) 

 

OLEH 

RIVA MUTHIA 

 

Salah satu iklan di televisi yang juga merupakan objek semiotika ialah iklan Produk 

kecantikan remaja Clean & Clear versi "See The Real Me". Iklan ini sangat berbeda dari 

kompetitornya dan sarat makna. Iklan yang ditujukan untuk remaja, ditampilkan dalam 

penyampaian yang sederhana, dengan segala kekurangan yang dimiliki setiap remaja. 

Iklan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada remaja Indonesia, dalam  meningkatkan rasa 

kepercayaan diri remaja yang takut akan pendapat masyarakat sehingga membuat mereka 

tidak dapat menunjukan jati diri sebenarnya. 

Proses penafsiran atau pemberian makna pada iklan Clean & Clear versi "See The Real Me" 

ini menggunakan semiotika Roland Barthes. Barthes membagi proses penafsiran terhadap 

tanda menjadi dua tingkatan, yaitu denotasi dan konotasi. Iklan ini terdiri dari atas dua 

elemen, yaitu elemen visual berupa gambar dan warna, serta elemen audio yang berupa 

narasi. Kedua elemen ini berkaitan sehingga tidak mudah dimengerti. Untuk mendapatkan 

dan memahami isi pesan di balik iklan ini, diperlukan kajian semiotika sebagai pendekatan 

kualitatif untuk mengungkapkan pesan yang terkandung di balik iklan ini. 

Setelah melalui analisis semiotika Roland Barthes, maka hasil penelitian ini terungkap bahwa 

setiap wanita memiliki kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, bagaimana kita menerima 

hal tersebut dengan tetap percaya diri. Cantik ialah menerima diri dengan apa adanya baik 

kekurangan maupun kelebihan tanpa harus takut dengan pendapat orang lain. 

Iklan Clean & Clear menunjukkan makna cantik yang ingin disampaikan pada iklan tersebut 

tidak hanya cerita seorang remaja yang menerima diri dengan apa adanya namun dalam iklan 

ini menunjukkan bahwa wanita memiliki kecantikan yang beraneka ragam, tidak memandang 

bentuk tubuh, sifat ataupun warna kulit. 

 

Kata Kunci : Iklan, Semiotika, Makna Cantik 



ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE MEANING OF BEAUTY IN AN ADVERTISEMENT 

(SEMIOTICS ANALYSIS IN THE ADVERTISEMENT OF CLEAN & CLEAR 

FOAMING FACIAL WASH, “SEE THE REAL ME” VERSION) 

 

BY 

RIVA MUTHIA 

 

One of Television advertisement which became the object of semiotics is the advertisement 

of Clean & Clear Foaming Facial Wash “See The Real Me” version. This advertisement is 

really different from its competitors and full of meanings. This advertisement targeted 

teenagers as its segmentation. It was also packaged simply, emphasizing all the lacks and 

imperfections whose every teenager has.  

The purpose of this advertisement was to tell Indonesian teenagers that in enhancing their 

confidence, they do not need to be afraid of others opinions. So, they can always show their 

real identities.  

The interpretation process of  the advertisement of  Clean & Clear Foaming Facial Wash “See 

The Real Me” used semiotics approach by Roland Bathes. Barthes divided  the interpretation 

process towards sign into two levels. They are denotation and connotation. This 

advertisement consisted of two elements; visual element such as colors and images and also 

audio element such as narration. Both elements were related to each other and hard to be 

understood. To obtain and understand the content behind this advertisement and also to reveal 

the message in it, this research applied the descriptive qualitative method along with 

semiotics approach. 

The result of this research shows that every girl has their own lacks and advantages, and how 

girls can accept them as who they are confidently. Beauty is about accepting one self as who 

she is regardless her lacks and advantages without any fear of others opinions.  

This advertisement did not only show teenagers that the meaning of beauty was not only 

about a girl who accept herself as who she is but it also show that girls have various beauties 

regardless their size of body, characters, or skin-color.   

 

Keywords: Advertisement, Semiotic, Meaning of beauty. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang begitu pesat, mengakibatkan 

teknologi informasi selalu menarik untuk diamati, tak terkecuali media massa yang 

digunakan sebagai sarana informasi yang berperan penting dalam masyarakat, tidak 

hanya menyajikan informasi dan berita, melainkan juga memiliki kemampuan untuk 

mempersuasi dan mengukuhkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Informasi 

yang disampaikan media secara terus menerus membuat masyarakat tidak dapat 

terlepas dari media tersebut. Berbagai macam jenis media massa seperti televisi 

(Durianto, 2003 : 1).  

 

Televisi dinilai sebagai media massa elektronik yang diasumsikan dapat 

mempengaruhi pemirsa lewat tayangan acaranya. Hal ini disebabkan sifat audio 

visualnya yang tidak dimiliki oleh media massa lainnya, sedangkan penayangannya 

mempunyai jangkauan yang relatif tidak terbatas. Dengan model audio visual yang 

dimilikinya, siaran televisi menjadi sangat komunikatif dalam memberikan pesan-
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pesannya. Itu sebabnya televisi bermanfaat sebagai pembentuk sikap, perilaku, dan 

sekaligus pola pikir (Kuswandi dalam Jayanthi, 2013 : 01). 

 

Secara keseluruhan, di Indonesia konsumsi media di kota-kota baik di Jawa maupun 

Luar Jawa menunjukkan bahwa Televisi masih menjadi medium utama yang 

dikonsumsi masyarakat Indonesia (95%), disusul oleh Internet (33%), Radio (20%), 

Suratkabar (12%), Tabloid (6%) dan Majalah (5%).  Namun ketika dilihat lebih 

lanjut, ternyata terdapat perbedaan yang sangat menarik antara pola konsumsi media 

di kota-kota di Jawa bila dibandingkan dengan kota-kota di luar Jawa.Konsumsi 

media Televisi lebih tinggi di luar Jawa (97%), disusul oleh Radio (37%), Internet 

(32%), Koran (26%), Bioskop (11%), Tabloid (9%) dan Majalah (5%). Sementara itu, 

di Jawa hanya konsumsi Internet yang sedikit lebih tinggi yaitu sebanyak 34%. 

Khusus mengenai Internet, penggunaan media ini mengalami pertumbuhan tertinggi 

dalam 4 tahun terakhir, hingga mencapai dua kali lipat baik di Jawa maupun luar 

Jawa (http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-

tinggi-di-luar-jawa.html) 

 

Dari sekian banyak bentuk komunikasi yang ada dalam televisi, Iklan merupakan 

salah satunya. Iklan bekerja melalui sebuah tanggapan dari pembeli potensial 

terhadap elemen-elemen yang terkandung dalam iklan. Tanggapan atau reaksi ini 

dapat terjadi ketika pembeli potensial sedang melihat, mendengar atau berpikir 

tentang suatu iklan. Iklan dapat mempengaruhi emosi seseorang, kreativitas 

mempunyai jangkauan yang luas atau rangsangan-rangsangan atau elemen-elemen 

http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-jawa.html
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-jawa.html
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yang dapat dimasukkan dalam iklan untuk memperoleh berbagai informasi. (Jayanthi, 

2013 : 02). 

 

Iklan televisi adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang tidak hanya berfungsi 

mempersuasi pemirsanya sebagai sarana promosi untuk menawarkan barang dan jasa 

saja, tetapi iklan mengalami perluasan fungsi, yaitu menjadi alat untuk menanamkan 

makna simbolik melalui bahasa dan visualisasi pesan iklan. Oleh karena itu, 

terpengaruh tidakya pemirsa sangat ditentukan sejauh mana iklan televisi mampu 

mengaplikasikan komunikasi persuasif dalam menggugah minat dan keinginan 

khalayak sasaran (Vera dalam Oktrina, 2015 : 15). 

 

Melalui iklan, sebuah produk dapat dikenal, disukai, dan dicari oleh khalayak. Hal ini 

disebabkan oleh potensi iklan yang luar biasa untuk mempengaruhi, sekaligus 

membentuk opini dan persepsi masyarakat. Sebuah iklan diharapkan mampu menjadi 

jembatan untuk menananamkan sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Iklan dapat 

dikatakan berhasil,apabila menambah sebuah kepercayaan terhadap suatu produk 

akan mendorong para konsumen untuk mengkonsumsi produk atau jasa yang 

ditawarkan.  Karena iklan yang sifatnya dapat menjangkau sasaran secara lebih 

terfokus, khalayaknya dapat dipilih, menurut segmentasi produk dan target pasarnya. 

Dalam hal ini khalayak yang paling tepat sasaran dalam sebuah industri cetak 

maupun elektronik  adalah wanita (Winarni, 2009 : 03). 

 

Pesan bahwa seorang wanita harus menarik fisiknya agar dapat diterima, disuarakan 

dengan keras dan jelas dalam jaringan iklan televisi. Perempuan, secara tidak sadar, 
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berpaling pada televisi untuk mengukuhkan norma kecantikan terkini, hanya untuk 

diberi pembuktian lebih jauh mengenai kekurangan tubuh mereka sendiri. Fitur ideal 

tersebut mendorong terciptanya harapan akan tubuh impian. Tubuh-tubuh ideal 

biasanya ditampilkan dalam majalah, film, televisi, dan dunia periklanan, yang 

menggambarkan atau menyajikan sosok perempuan ideal sebagai suatu figur 

perempuan yang langsing, berkaki indah, paha, pinggang dan pinggul yang ramping, 

payudara cukup besar, dan kulit putih mulus (Melliana, 2006 : 59). 

 

Persaingan iklan di televisi sangat ketat pada produk-produk tertentu yang memiliki 

kompetitor yang banyak variatifnya. Kita sering melihat persaingan produk melalui 

iklan yang saling menuding. Artinya, para produsen membuat iklan yang cenderung 

konfrontatif dan membandingkan produknya atau layanannya dengan produk 

pesaingnya. Dan untuk itu, para pelaku usaha tidak segan-segan menghabiskan uang 

miliaran rupiah untuk membiayai promosi (Silalahi, 2007 : 100). 

 

Salah satu contoh produk yang bervariatif dan banyak diiklankan di televisi adalah 

iklan kecantikan pembersih wajah wanita. Iklan kecantikan pembersih wajah menjual 

keunggulan-keunggulan produknya sedemikian rupa dengan tujuan memikat wanita 

sebagai target pasarnya. Ada produk kecantikan yang menjual janji menghilangkan 

jerawat hingga mencerahkan kulit wajah bila memakai produk tersebut, ada yang 

menggunakan beberapa artis ternama sebagai brand ambassador produk hingga 

berusaha menarik perhatian konsumen dengan menyindir harga pesaing lain yang 

lebih mahal. Konsep iklan kecantikan memberi makna tersendiri dari jalan cerita 
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yang disuguhkan. Semakin kreatif suatu iklan dikemas maka akan semakin menarik 

perhatian khalayak dan berpeluang lebih besar untuk diminati konsumen. 

Bila dibandingkan dengan kompetitornya, iklan Clean & Clear Versi “See The Real 

Me” adalah sebuah iklan yang berbeda, kreatif dan menarik. Lazimnya sebuah iklan 

kecantikan biasanya menggunakan artis atau selebriti ternama untuk menaikkan 

pasaran sebuah produk dengan iming-iming agar dapat tampil cantik dan putih seperti 

artis yang menjadi bintang iklan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh konsep 

iklan kecantikan pembersih wajah yang ditayangkan ditelevisi dari berbagai kelas 

baik bawah, maupun menengah dan ke atas: 

 Iklan produk kecantikan Ponds, memberikan gambaran iklan dengan 

menggandeng artis remaja ternama Maudy Ayunda sebagai Brand 

Ambassador Ponds untuk produk Ponds Acne Clear facial Wash. Dimana 

dalam iklan tersebut Maudy Ayunda sebagai bintang iklan memiliki keluhan 

diwajahnya seperti jerawat, kulit berminyak dan wajah kusam. 

Pondsmemberikan solusi masalah wajah tersebut dengan membuat kulit bebas 

dari jerawat dan tampak lebih cerah. Jalan cerita Iklan produk kecantikan 

Ponds ini tidak menarik dan sangat mudah dimengerti oleh setiap kalangan.  

 Iklan produk kecantikan Garnier, memberikan gambaran iklan dengan 

mengusung tema remaja yang tidak percaya diri saat bertemu dengan teman 

lelaki dikampus dengan wajah yang berjerawat dan berminyak, garnier 

menggandeng Tasya Kamila seorang penyanyi cilik yang sudah beranjak 

remaja menjadi bintang Garnier. Garnier mengenalkan produk terbarunya 
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untuk remaja dengan menambahkan ekstra buah pome untuk mengangkat 

debu dan kotoran yang ada diwajah sehingga membuat wajah menjadi tidak 

berminyak dan kusam. Masih sama dengan Ponds yang menggandeng Maudy 

Ayunda sebagai Brand Ambassador iklan Garnier tergolong mudah 

dimengerti oleh setiap kalangan masyarakat. 

 Iklan produk kecantikan Acnes, memberikan gambaran iklan masih dengan 

tema remaja yang duduk dibangku sekolah menengah dan dikucilkan oleh 

teman-temannya karena memiliki muka yang berjerwat. Acnes mengajak 

Nimaz Dewantary seorang artis sinetron cilik sebagai bintang Acnes. Iklan 

tersebut memberikan gambaran dengan memakai produk Acnes, para remaja 

tidak perlu khawatir dan dikucilkan karena memiliki wajah yang berjerawat 

setelah, menggunakan produk Acnes remaja tidak perlu khawatir dan takut 

dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah, maka setiap golongan audiens 

pun dapat mengerti pesan yang terkandung di dalam iklan.  

Konsep iklan produk kecantikan Clean & Clear Foaming Facial Wash versi “See The 

Real Me” menampilkan kesan yang berbeda. Iklan ini mengajak remaja Indonesia 

untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya dengan melakukan audisi 

diberbagai kota di Indonesia untuk tampil dalam Iklan Clean & Clear yang 

mengusung tema “See The Real Me”. Dalam iklan ini, wujud dari produk tidak 

ditampilkan secara terus menurus hanya ditampilan logo dari Clean & Clear diakhir 

iklan.Tidak ada adegan para bintang membersihkan wajah dengan produk tersebut 

seperti iklan facial wash pada umumnya. Iklan ini berisi cuplikan para remaja yang 
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memberikan gambaran tentang kekurangan apa yang mereka miliki, namun tetap 

percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Iklan yang berdurasi total sekitar tiga 

puluh detik ini berupa rangkaian scene demi scene remaja yang satu sama lain 

memberikan gambaran tentang diri mereka. Umumnya iklan kecantikan selalu 

memberikan gambaran yang jelas tentang arti cantik yang selama ini ditampilkan 

media seperti berkulit putih bersih, berwajah tirus, dan memiliki rambut yang 

indah.Hal inilah yang selalu ditampilkan media. Sehingga wanita yang tidak masuk 

dalam kriteria tersebut berlomba-lomba untuk menjadi apa yang media tampilkan.  

Clean & Clear sebagai produk kecantikan remaja yang mendapatkan Top Brand For 

Teens Awards sebagai produk remaja yang paling banyak diminati denganTop Brand 

Index2015 sebesar 7.8 % mengalahkan produk Nivea 3.8% dan Dove sebesar 

2.6%.Clean & Clearmemberikan kesempatan kepada seluruh remaja Indonesia untuk 

menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya tentang apa yang dimilikinya, tanpa 

takut dengan kekurangan yang mereka miliki.  

 

Produk Clean & Clear menginspirasi remaja putri untuk mencintai diri sendiri dan 

bebas mengekspresikan diri mereka setiap hari, dengan memastikan mereka 

menikmati penampilan kulit wajah yang bersih, dari minyak dan jerawat. 

 

Iklan See The Real Me yang ditampilkan pada tanggal 15Juni 2015. Menunjukkan 

beberapa remaja yang memiliki keluhan diwajah, namun meraka tidak khawatir 

dengan apa yang mereka miliki karena itu semua merupakan ciri khas dan keunikan 

dari diri mereka sendiri. Dari iklan tersebut Clean & Clear mendapatkan sambutan 
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yang baik dari remaja Indonesia, Dimana setiap scene para gadis remaja tersebut 

memberikan deskripsi tentang kekurangan mereka yang selama ini membuat mereka 

tidak percaya diri dengan apa yang mereka miliki. 

 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti jenis iklan 

produk kecantikan yaitu Clean & Clear pada segi pemaknaan atau semiotika. Adapun 

pemilihan pada iklan produk kecantikan Clean & Clear ini dikarenakan menurut 

pengamatan peneliti dari berbagai jenis iklan kecantikan yang diiklankan di televisi, 

Iklan produk kecantikan Clean & Clear inilah yang dikemas dengan berbeda dan 

menarik. Iklan produk kecantikan Clean & Clear yang akan diteliti adalah iklan 

Clean& Clear versi “See The Real Me” yang dikemas dengan unik dan menarik.  

 

Setiap adegan dalam iklan ini mengandung unsur-unsur yang memiliki makna, yaitu 

berupa gerakan, suara dan kata. Unsur-unsur yang dimaknai inilah yang akan menjadi 

penelitian oleh peneliti dalam kajian semiotika yang mana, dalam Ilmu Komunikasi 

Iklan merupakan penyampaian pesan penawaran mengenai suatu produk, jasa atau ide 

kepada khayalak (konsumen) melalui media massa dan media lainnya yang dibayar 

untuk mempengaruhi khayalak sehingga menggunakan produk, jasa atau ide yang 

ditawarkan. Dalam hal ini komunikasi selalu berhubungan dengan pemanfaatan 

teknologi dan penemuan baru seiring perkembangan jaman. Misalnya perkembangan 

internet, pengaruh media, tren hiburan yang sedang populer dan faktor-faktor lainnya. 

Dan karena tren dan teknologi selalu berkembang tiada hentinya, kurikulum dan 

penyampaian perkuliahan komunikasi juga berubah-ubah, sehingga ilmu ini tiada 
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ujungnya, dan dalam periklanan tak pernah lepas dari unsur semiotika yang 

merupakan bagian dari mata kuliah ilmu komunikasi. 

 

Semiotika bertujuan untuk menggali hakikat sistem tanda yang beranjak keluar 

kaidah tata bahasa dan sintakstis yang mengatur arti teks yang rumit, tersembunyi, 

dan bergantung pada makna. Hal ini kemudian menimbulkan perhatian pada makna 

tambahan (connotative) dan diungkapkan melalui penggunaan dan kombinasi tanda. 

 

Berdasarkan pandangan semiotik, bila seluruh praktik sosial dapat dianggap sebagai 

fenomena bahasa, maka semuanya dapat dipandang sebagai tanda-tanda.Salah satu 

pakar semiotik adalah Roland Barthes yang menekankan perhatian dalam tanda (sign) 

yang bermakna sangat luas, dapat berupa bahasa non verbal. 

 

Fokus perhatian Barthes lebih tertuju kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap. 

Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier (penanda) dan 

signified (petanda) di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes 

menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Lalu saat tanda 

bertemu dengan emosi audiens serta nilai-nilai kebudayaan disebut konotasi pada 

signifikasi tahap kedua. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan 

tanda terhadap sebuah obyek, sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya.  

 

Bagi Barthes, mitos bermain pada wilayah pertandaan tingkat kedua atau pada tingkat 

konotasi bahasa. Konotasi bagi Barthes justru mendenotasikan semua hal yang ia 

nyatakan sebagai mitos, dan mitos ini mempunyai konotasi terhadap ideologi tertentu. 
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Sehingga konotasi merupakan aspek bentuk dari tanda, sedangkan mitos adalah 

muatannya. Maka proses “pembacaan” iklan televisi tidak ubahnya dengan upaya 

untuk membongkar praktik ideologis yang bekerja secara manipulatif di dalam 

sebuah situasi sosial tertentu (Yohanda, 23-15 : 2011). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah yang akan peneliti angkat 

adalah: 

Apakah makna cantik dalam iklan televisi produk kecantikan Clean & Clear  versi 

"See the real me di televisi" ? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan 

menganalisa: 

1. Untuk mengetahui simbol-simbol atau tanda-tanda cantik yang terdapat pada 

iklan kecantikan Produk Clean & Clear versi "See The Real Me" di televisi 

 

2. Untuk mengetahui serta memberi gambaran secara keseluruhan mengenai 

makna cantik yang disampaikan dalam iklan kecantikan Produk Clean & 

Clear versi "See The Real Me" di televisi 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis : 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan referensi, 

bahan penelitian, serta sumber bacaan di lingkungan FISIP Universitas 

Lampung. 

 

2. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. 

 

2. Manfaat praktis : 

 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan dan 

mengembangkan pengetahuan mengenai analisis tayangan iklan di televisi. 

 

2. Menjadi rujukan bagi para peneliti yang berminat menganalisis lebih lanjut 

iklan di media televisi, khususny amelalui pendekatan analisis semiotika. 
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

 

 

2.1 Kajian Tentang Penelitian Terdahulu 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian 

ini. Tinjauan pustaka menguraikan tentang literatur yang relevan dengan bidang atau 

topik tertentu secara lebih mendalam agar proses dan hasil penelitian yang dilakukan 

benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, untuk menghindari 

duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat 

oleh peneliti sebelumnya. 

 

Bahanpenelitianpertama yang dilakukanoleh Rina (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik , Ilmu Komunikasi Universitas MulawarmanSamarinda, Tahun 2013) yang 

berjudul “Kecantikan Dalam Iklan Gambaran Kecantikan Dalam Iklan Sabun Dove 

Di Televisi". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis semiotika Roland 

Barthes. Penelitian tersebut membahas bagaimana makna cantik dalam sisi feminisme 

wanita Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan adalah adanya makna cantik dalam 

iklan tersebut bahwa cantik adalah perempuan yang menghargai nilai pertemanan, 
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yang mempunyai rasa solidaritas tinggi dalam pertemanan, serta saling mendukung 

dengan sesama teman dan saling menghargai karier dan profesi masing-masing. 

Selain itu, penelitianyang dilakukan oleh R.A Granita Dwisthi Ismujihastuti 

(Universitas Telkom Bandung Tahun 2014) yang berjudul "Representasi Wanita 

Dalam Sampul Album Raisa (Analisis Semiotik Roland Barthes Terhadap Sampul 

Album Raisa Andriana “Raisa”dan “Heart to Heart”)" Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif analisis semiotika Roland Barthes. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemaknaan bertingkat melalui teori 

semiotika Barthes, yaitu melalui pemaknaan denotatif, konotatif dan mitos dalam 

kedua sampul album Raisa, teridentifikasi penanda dan petanda yang 

merepresentasikan kecantikan  wanita yang berkembang dalam budaya masyarakat di 

Indonesia. Rambut panjang tergerai, penggunaan dress dalam keseharian, 

penggunaan aksesoris seperti kalung, gelang, cincin dan aksesoris rambut, warna-

warna pastel dan warna-warna cerah serta penggunaan make up natural menjadi 

representasi dari anda-tanda tentang kecantikan wanita yang berkembang dalam 

budaya masyarakat di Indonesia. 

 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Hulda Grace Worotitjan (Universitas Kristen 

Petra Surabaya, Tahun 2014) yang berjudul “Konstruksi Kecantikan Dalam Iklan 

Kosmetik Wardah”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kecantikan 

yang menjadi standar tidak hanya dipengaruhi oleh pandangan budaya patriarki saja, 

tetapi juga sosial, ekonomi dan tren politik dalam jangka waktu tertentu yang turut 

mempengaruhinya. Standar kecantikan yang diberikan iklan Wardah berubah dari 
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waktu ke waktu sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menciptakan 

produk tersebut, kaum kapitalis membentuk standar kecantikannya sendiri untuk 

mendukung produknya dengan konsep Wardah yang baru. 

 

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa hampir semua pandangan kecantikan 

memiliki gambarannya tersendiri sesuai dengan perkembangan teknologi yang 

semakin baik dan masyarakat yang dinamis, yang mampu mengubah pandangan 

kecantikan wanita dalam versinya sendiri. Setiap perempuan berhak untuk 

menampilkan yang terbaik dengan kelebihan yang mereka miliki. Namun ketika 

media sebagai acuan yang dapat mengubah persepsi masyarakat, banyak masyakarat 

yang keliru dan mensugesti dirinya sendiri. Sehingga arti kecantikan yang sebenarnya 

menjadi hal yang patut untuk dipertanyakan.   

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  makna cantik yang terkandung dalam 

iklan tersebut dan mengubah pandangan masyarakat tentang makna cantik yang 

selama ini telah menjadi acuan masyarakat. Hasil yang didapatkan menunjukan 

bahwa makna cantik yang selama ini media tampilkan selalu sama dengan seiring 

berkembangnya teknologi, makna cantik pun menjadi berubah. 

 

Berikut tabel  mengenai penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan : 

 

 

 



15 

 

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1.  Judul Kecantikan Dalam Iklan Gambaran Kecantikan Dalam 

Iklan Sabun Dove Di Televisi 

Penulis Rina (Universitas Mulawarman Samarinda, 2013) 

Kontribusi 

bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada peneliti 

mengenai makna cantik dalam sisi feminisme 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan penelitian terletak pada objek dan fokus  

penelitian. 

2.  Judul Analisis Semiotik Roland Barthes Terhadap Sampul 

Album Raisa Andriana “Raisa”dan “Heart to Heart” 

Penulis R.A Granita Dwisthi Ismujihastuti (Universitas Telkom 

Bandung Tahun 2014) 

Kontribusi 

bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada peneliti 

mengenai perkembangan kecantikan wanita melalui 

sampul album Raisa 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaaan terdapat pada objek penelitian dan fokus 

penelitan yang diteliti. Pada penelitian tersebut objek 

dan fokus yang diteliti adalah raisa sebagai penyanyi 

pendatang baru yang sedang naik daun, namun objek 

dan fokus penelitian yang akan diteliti adalah 

representasi kecantikan wanita dalam sampul album 

raisa yang berubah ubah menggambarkan perkembangan 

wanita sesuai dengan waktu yang semakin dinamis.  

3

.  

Judul Konstruksi Kecantikan Dalam Iklan Kosmetik Wardah 

Penulis Hulda Grace Worotitjan (Universitas Kristen Petra 

Surabaya, Tahun 2014) 

Kontribusi 

bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada peneliti 

mengenai teori Codes of Television John Fiske, yaitu 

level realitas, level representasi dan level ideogi 

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian yang dilakukan Hulda Grace memfokuskan 

pada kecantikan wanita dalam tiga level analisis sesuai 

dengan teori Codes of Television John Fiske, yakni level 

realitas, level representasi dan level ideologi. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Komunikasi Massa 

 

Komunikasi massa merupakan sejenis kekuatan sosial yang dapat menggerakkan 

proses sosial ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Definisi 

komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner dalam Rakhmat, 

(2009 : 188) adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah 

besar orang. 

 

Menurut Gerbner dalam Rakhmat, (2009 : 188) komunikasi massa adalah produksi 

dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang 

kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Sedangkan 

menurut Rakhmat, (2009 : 189) komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang 

ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui 

media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak 

dan sesaat. 

 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung 

di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang 

sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat 

kabar, dan film. Ciri lain yang dimiliki komunikasi massa, ialah sumber dan penerima 

dihubungkan oleh saluran yang telah diproses secara mekanik. Sumber juga 

merupakan suatu lembaga atau institusi yang terdiri dari banyak orang, misalnya 

reporter, penyiar, editor, teknisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, proses 
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penyampaian pesannya lebih formal, terencana (dipersiapkan lebih awal), terkendali 

oleh redaktur dan lebih rumit, dengan kata lain melembaga (Cangara, 2011 : 37). 

 

Komunikasi massa memiliki beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh para ahli 

seperti Wright dalam Ardianto, (2007: 4) komunikasi dapat dibedakan dari corak-

corak yang lama karena memiliki karakteristik utama yaitu: 

1. Diarahkan kepada khalayak yang relatif besar, heterogen dan anonim. 

2. Pesan disampaikan secara terbuka. 

3. Pesan diterima secara serentak pada waktu yang sama dan bersifat sekilas 

(khusus untuk media elektronik). 

4. Komunikator cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang 

kompleks yang melibatkan biaya besar. 

 

Pesan komunikasi massa berlangsung satu arah dan tanggapan baliknya lambat 

(tertunda) dan sangat terbatas. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi 

komunikasi yang begitu cepat, khususnya media massa elektronik seperti radio dan 

televisi, maka umpan balik dari khalayak bisa dilakukan dengan cepat kepada 

penyiar, misalnya melaui program interaktif. 

 

Sumber komunikasi massa bukanlah satu orang, melainkan suatu organisasi formal, 

dan "sang pengirim"-nya sering kali merupakan komunikator profesional. Pesannya 

tidak unik dan beraneka ragam, serta dapat diperkirakan. Di samping itu, pesan 

tersebut sering kali "diproses", distandarisasi, dan selalu diperbanyak. Pesan itu juga 

merupakan suatu produk dan komoditi yang mempunyai nilai tukar, serta acuan 
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simbolik yang mengandung nilai "kegunaan".  Penerima merupakan khalayak luas. Ia 

merasakan pengalaman dan memberikan reaksi secara bersama-sama dengan orang 

lain menurut pola tertentu yang dapat diperkirakan sebelumnya.  

 

Komunikasi massa seringkali mencakup kontak serentak antara satu pengirim dengan 

banyak penerima, menciptakan pengaruh luas dalam waktu singkat, dan 

menimbulkan respons seketika dari banyak orang secara serentak. Meskipun cara 

demikian belum menjamin adanya uniformitas pengaruh, namun terbukti respons 

yang lahir justru cenderung kurang beraneka ragam dibanding jika penyebaran 

informasi dilakukan secara lambat dan merambat dari satu orang ke orang lain.  

 

Sementara Pool (1973), mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang 

berlangsung dalam situasi interposed, ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi 

kontak secara langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir pada penerima melalui 

saluran-saluran media massa. Iklan merupakan salah satu bagian dari komunikasi 

massa. Dimana menurut Bovee dan Arens, iklan merupakan komunikasi non-personal 

antara produsen dan calon konsumen. Iklan dapat disiarkan melalui media massa 

cetak maupun elektronik (Rina, 2011 : 2). 

 

2.2.2 Media Massa 

Onong Uchjana Effendy (1992 : 62) menyatakan bahwa media massa adalah media 

komunikasi yang mampu menjangkau khalayak dalam jumlah besar, heterogen, 

anonim, terpencar-pencar, serta bagi komunikatornya yang menyebarkan pesannya 

bersifat abstrak. Media tersebut meliputi pers, radio, televisi dan film dengan cirinya 
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yang utama menimbulkan keserempakan dan keserentakan pada khalayak saat diterpa 

pesan-pesan. 

 

Media massa merupakan saluran untuk menyampaikan pesan yang dapat mencapai 

massa dalam jumlah besar dan heterogen (Assegraf dalam Jayanthi, 2013 : 21). 

Media massa menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu media massa cetak dan 

media massa elektronik. Dengan mengacu pada pendapat-pendapat di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa media massa merupakan alat komunikasi yang digunakan 

sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, berupa alat-alat tercetak maupun 

elektronik hasil dari teknologi yang mampu menjangkau khalayk dalam jumlah besar, 

heterogen dan anonim. 

2.2.3. Media Televisi 

Media televisi ada disetiap keluarga Indonesia, baik di desa maupun kota. Televisi 

merupakan salah satu media massa audiovisual yang diasumsikan dapat 

mempengaruhi pemirsa lewat tayangan acaranya. TV mampu menyampaikan pesan 

yang seolah langsung antara komunikator (pembawa acara) dengan komunikan 

(pemirsa). Tayangan acara televisi yang berulang-ulang diduga dapat mempengaruhi 

kehidupan masyarakat (Kuswandi, 2014 : 56). 

 

Televisi sebagai alat untuk menunjukkan khalayak secara luas, tidak ada medium lain 

yang memiliki keunikan seperti halnya televisi. Keunikan dari televisi yaitu terletak 

pada kombinasi unsur dan citra bergerak, kemampuan untuk mendemonstrasikan 

produk, penggunaan efek-efek khusus yang mendukung suara dan gambar, 
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kepercayaan pada sesuatu yang kita saksikan meski tidak secara langsung, dan 

kemampuan menempati dengan pemirsa. Peran media televisi semakin meningkat 

seiring dengan perkembangan munculnya TV swasta di Indonesia. Kehadiran TV 

swasta di Indonesia sebenarnya merupakan refleksi dari dinamika masyarakat, 

termasuk masyarakat bisnis (Kuswandi, 2014 : 01), oleh karena keunikan yang 

dimiliki televisi itulah medium televisi sering diapaki sebagai alat penyampaian pesan 

dan salah satu pesan yang dimaksud adalah informasi berupa iklan karena sajian iklan 

menyelingi setiap program-program acara yang ditayangkan di televisi (Jayanthi, 

2013 : 23). 

 

Iklan ditelevisi sangat beragam, yaitu iklan komersial dan iklan non komersial, juga 

ada iklan corporateyang membangun suatu image. Iklan komersil di televisi adalah 

iklan-iklan yang tujuannya mendukung kampanye pemasaran suatu produk atau jasa. 

Misalnya iklan yang menjual produk kecantikan, iklan yang menyangkut kesehatan 

seperti iklan susu, alat-alat kesehatan, dan lain-lain. Dan masih banyak iklan-iklan 

yang bersifat komersial yang dibuat sedemikian rupa oleh pembuat iklan agar produk 

atau jasa yang diiklankan melalui iklan televisi dapat meningkatkan tingkat penjualan 

dengan dukungan audio dan visual pada televisi (Jayanthi, 2013 : 23-24). 

 

2.3 Iklan 

Masyarakat tidak pernah lepas dari media massa baik cetak maupun elektronik tak 

terkecuali dengan tampilan iklan, yang dapat mengubah persepsi masyarakat. 

Periklanan adalah penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen 

tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Dari mata seorang 
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konsumen, iklan merupakan suatu sumber informasi atau hanya suatu bentuk hiburan. 

Sedangkan pandangan sosial iklan adalah suatu bentuk jasa suatu kelompok 

masyarakat. Secara umum iklan membantu menjelaskan akan suatu produk, 

sedangkan bagi perusahaan itu sendiri iklan merupakan suatu alat pemasaran yang 

sangat penting bagi perusahaan.  

 

Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan gagasan 

tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak agar 

memperoleh sambutan baik, iklan berusaha untuk memberikan informasi, membujuk 

dan meyakinkan (Sudiana, 1986 : 1). Pada dasarnya iklan merupakan proses 

penyampaian pesan, dimana pesan tersebut berisi informasi tentang suatu produk, 

baik barang ataupun jasa. Iklan disampaikan secara persuasi dan bertujuan untuk 

memengaruhi khalayak, maka biasanya iklan disampaikan melalui media massa, baik 

cetak maupun elektronik agar dapat diterima oleh khalayak luas secara serempak. 

 

Iklan hanya sekedar menjadi cermin masyarakat, akan tetapi justru sebaliknya 

masyarakat adalah sebagai cermin iklan. Iklan merupakan ideology tertentu. Dengan 

demikian, dapat dikatakan iklan memiliki suatu bentuk “kekuasaan” dalam sebuah 

komunitas masyarakat. Iklan berperan besar dalam menentukan kecenderungan, 

trendand mode, bahkan membentuk kesadaran serta konstruksi berpikir modern 

(Channey dalam Rina, 2011 : 3). 

 

Banyak jenis iklan yang masing-masing memiliki karakter tersendiri. Sebuah iklan 

memerlukan ide-ide dan konsep kreatif agar pesan persuasif tersebut dapat diterima 
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khalayak. Dalam produksi iklan, ada perhatian yang obsesif dan ada hasrat untuk 

membuat setiap detail terlihat benar dan riil. Proses produksi iklan selalu diwarnai 

dengan tipifikasi dan idealisasi. Menurut Marchand, tidak ada iklan yang ingin 

menangkap kehidupan seperti apa adanya, tapi selalu ada maksud untuk memotret 

ideal-ideal sosial, dan merepresentasikan sebagai sesuatu yang normatif, seperti 

kebahagiaan, kepuasan (Noviani, 2002 : 58). 

 

Dapat juga dikatakan bahwa iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi massa 

yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi untuk menawarkan barang dan 

jasa saja, tetapi iklan mengalami perluasan fungsi, yaitu menjadi alat untuk 

menanamkan makna simbolik melalui bahasa dan visualisasi dalam pesan iklan. 

Sesuai dengan karakternya, iklan merupakan potret realitas yang ada di masyarakat 

sehingga dapat menyebarkan nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan sebagainya.  

 

Di belakang iklan yang baik terdapat sebuah konsep kreatif, sebuah ide besar yang 

membuat pesannya menjadi berbeda, merebut perhatian, dan mudah diingat. Yang 

perlu diperhatikan dalam hal konsep kreatif iklan adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Memproduksi Ide 

Gagasan secara sadar untuk melupakan pekerjaan dan mebiarkan pikiran 

bawah sadar merenungkan gagasan-gagasan adalah khas dalam proses 

penulisan kreatif. 
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2. Pemikiran Lateral 

Sebuah proses pemunculan gagasan lain yang digunakan secara luas sekarang 

ini adalah pemikiran lateral. Proses ini mengeksplorasi hubungan-hubungan 

baru, memecahkan pola-pola pemikiran mapan untuk membangkitkan 

gagasan-gagasan baru dan melepaskan cara-cara baru, konsep ini disebut cara 

berpikir keluar-dari-kotak (out of the box thingking). 

3. Bercerita  

Periklanan terbaik berupa sebentuk pembicaraan berita iklan-iklan yang 

paling persuasif memiliki seluruh komponen sebuah cerita pendek. Mereka 

memperkenalkan karakter-karakter, mengidentifikasikan keterangan dan 

permasalahan, mengembangkannya menuju konflik, kemudian menawarkan 

pemecahan, biasanya diberikan oleh produk atau jasa yang dipromosikan. 

Sebagian iklan televisi terbaik dapat disebut berupa lirik: mereka memiliki 

kualitas puitis dengan menyiarkan kisah-kisah legenda atau mitos yang 

diakrabi budaya khalayak target ke dalam spot-spot seringkas 15 detik (Lee & 

Johnson, 2007 : 170-174). 

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Periklanan merupakan salah satu komponen penting 

dalam promosi iklan mampu mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian. Menurut Lamb, Hair, dan Mc Daniel (2001:202) “Periklanan 

mempengaruhi kehidupan sehari-hari setiap orang dan mempengaruhi banyak 

pembelian”. Konsumen beralih kepada iklan untuk mendapatkan sejumlah informasi 

dan juga nilai hiburannya. 
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Keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan pemasaran adalah bagaimana 

perusahaan tersebut mampu menarik perhatian konsumen dengan memberikan 

informasi yang lengkap mengenai produk yang ditawarkan agar konsumen menjadi 

tertarik. Salah satu cara untuk memberikan informasi tersebut adalah melalui iklan. 

 

2.3.1. Iklan Televisi 

Iklan televisi adalah sebuah dunia magis yang dapat mengubah komoditas ke dalam 

gemerlapan yang memikat dan memesona menjadi sebuah sistem yang keluar dari 

imajinasi dan muncul kedalam dunia nyata melalui media (Bungin, 2011 : 107). Di 

sisi lain iklan televisi adalah sebuah media untuk menjual barang atau jasa bukan 

menghibur dengan alasan bahwa sebuah iklan hanya melaporkan suatu barang atau 

jasa dan tidak ada hubungannya antara rasa suka kepada iklan-iklan yang ditayangkan 

(Bungin, 2011 : 121). 

 

Iklan televisi dikatakan efektif apabila mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

oleh pengiklan (Terence Shimp, 2003 : 415). Pada taraf minimum iklan yang baik 

(efektif) memuaskan beberapa pertimbangan berikut ini: 

 

1. Iklan harus memperpanjang strategi pemasaran. Iklan bisa jadi efektif hanya 

bila cocok dengan elemen lain dari strategi komunikasi pemasaran yang 

diarahkan dengan baik dan terintegrasi. 

2. Periklanan yang efektif harus menyertakan sudut pandang konsumen. Para 

konsumen membeli manfaat-manfaat produk, bukan atribut/lambangnya. Oleh 
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karena itu, iklan harus dinyatakan dengan cara yang berhubungan dengan 

kebutuhan-kebutuhan, keinginannya, serta apa yang dinilai oleh konsumen 

daripada pemasar. 

3. Periklanan yang efektif harus persuasif. Persuasi biasanya terjadi ketika 

produk yang diiklankan dapat memberikan keuntungan tambahan bagi 

konsumen. 

4. Iklan harus menemukan cara yang unik untuk menerobos kerumunan iklan. 

Pada iklan secara kontinyu berkompetisi dengan para pesaingnya dalam 

menarik perhatian konsumen. Ini bukan tugas yang mudah karena terlalu 

banyak iklan dimedia cetak, media elektronik, serta sumber-sumber informasi 

lainnya yang tersedia setiap hari ke hadapan konsumen. Saat ini, iklan di 

televisi telah digolongkan sebagai “wallpaper audiovisual” suatu yang 

sarkastik untuk menggambarkan bahwa konsumen/pemirsa hanya menonton 

iklan sekilas saja, seperti melihat wallpaper mereka yang baru mereka 

perhatikan secara detail setelah bertahun-tahun terpasang di tembok 

rumahnya. 

5. Iklan yang baik tidak pernah menjanjikan lebih dari apa yang bisa diberikan. 

Intinya adalah menerangkan dengan apa adanya, baik dalam pengertian etika 

serta dalam pengertian bisnis yang cerdas. Para konsumen belajar dengan 

cepat ketika mereka ditipu dan akan membenci si pengiklan. 

6. Iklan yang baik mencegah ide kreatif dari strategi yang berlebihan. Tujuan 

iklan adalah mempersuasi dan mempengaruhi; tujuannya, bukan membagus-

baguskan yang bagus dan melucu-lucukan yang lucu. Penggunaan humor 
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yang tak efektif mengakibatkan orang-orang hanya ingat pada humornya saja. 

Tetapi melupakan pesannya. 

 

Iklan yang efektif diciptakan untuk pelanggan yang spesifik, yang memikirkan dan 

memahami kebutuhan pelanggan, iklan yang menekankan pada tindakan spesifik 

yang harus diambil oleh konsumen bahwa, iklan yang baik memahami orang-orang 

tidak membeli keuntungan produk tersebut. Lebih dari itu, iklan yang efektif 

mendapat perhatian dan diingat, serta membuat orang-orang bertindak (Terence 

Shimp, 2003 : 416). 

2.3.2. Sifat Periklanan 

Adapun beberapa sifat periklanan yakni ; 

1. Presentasi umum : Periklanan adalah cara berkomunikasi yang sangat umum, 

sifat umum itu memberi semacam keabsahan produk dan penawaran yang 

terstandarisasi. 

2. Tersebar luas : Periklanan adalah medium berdaya sebar luas yang 

memungkinkan pemasar mengulang satu pesan berulang kali. Iklan juga 

memungkinkan pembeli menerima dan membandingkan pesan dari berbagai 

pesaing. Periklanan berskala besar oleh seorang pemasar menunjukan sesuatu 

yang positif mengenai ukuran, kekuatan dan keberhasilan pasar. 

3. Ekspresi yang lebih kuat : Periklanan memberi peluang untuk mendramatisasi 

perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, suara, warna penuh 

dengan seni 
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4. Tidak bersifat pribadi : Periklanan tidak memiliki kemampuan memaksa 

seperti wiraniaga perusahaan. Audiens tidak merasa wajib memperhatikan 

atau menanggapi. Iklan hanya mampu melakukan tugas yang bersifat 

monolog, bukan dialog dengan audiens (Jayanthi, 2013 : 17-18). 

 

2.3.3. Fungsi dan Tujuan Iklan 

Menurut Robert W. Pollay fungsi iklan ada 2, yaitu fungsi informasional dan 

transformasional. Melalui fungsi informasional, iklan memberitahukan kepada 

konsumen tentang karakteristik produk, sedangkan transformasional, iklan berusaha 

untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola 

belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses dan sebagainya (Noviani dalam 

Jayanthi, 2013 : 18). 

Fungsi periklanan ditinjau dari segi komunikator dan komunikasi : 

1. Menambah frekuensi penggunanya  

2. Menambah frekuensi penggantian benda dengan benda yang sama 

3. Menambah variasi penggunaan dari benda yang sama 

4. Menambah volume pembelian dari barang atau jasa yang dianjurkan 

5. Menambah dan memperpanjang musim penggunaan barang dan jasa (Liliweri, 

1999 : 52). 
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Dalam Kotler (2005:278) tujuan dari periklanan dapat digolongkan menurut apakah 

sasarannya untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan atau memperkuat. 

Tujuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Iklan Informatif (Informatif Advertising) 

Iklan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan 

tentang produk baru atau cirri baru produk yang sudah ada. 

2. Iklan Persuasif (Persuasive Advertising) 

Iklan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan 

dan pembelian suatu produk atau jasa. 

3. Iklan Pengingat (Reminding Advertising) 

Iklan yang dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk dan jasa 

kembali. 

4. Iklan Penguatan (Reinforcement Advertising)  

Iklan yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka 

Telah melakukan pilihan yang tepat 

. 

Sebagai alat marketing, iklan mempunyai tujuan sebagai alat untuk mengidentifikasi 

dan membedakan produk satu dengan produk yang lainnya, untuk 

mengkomunikasikan informasi suatu produk, untuk mengkomunikasikan informasi 

suatu produk, untuk membeli pilihan suatu  produk, kesetiaan pada merek. Selain itu 

juga untuk memberi informasi mengenai suatu produk, membentuk kesadaran dan 

loyalitas konsumen dan akhirnya membujuk konsumen untuk membeli (Kotler, 1995 

: 25). 
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2.4 Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan 

maupun tertulis. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan 

antarmanusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, 

pemikiran, gagasan atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi 

serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan 

bertengkar. (Hardjana, 2003 : 22). 

Menurut Hardjana (2003 : 23-25), komunikasi verbal meliputi 2 aspek yakni: 

a. Bahasa 

Komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal, dalam berkomunikasi 

digunakan bahasa. Pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang 

memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang 

bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal baik lissan, tertulis pada 

kertas, ataupun elektronik. Dalam komunikasi nonverbal, bahasa yang dipakai 

adalah bahasa nonverbal berupa bahasa tubuh (raut wajah, gerak kepala, gerak 

tangan), tanda, tindakan, objek. 

 

Bahasa suatu bangsa atau suku bangsa berasal dari interaksi dan hubungan 

antara warganya satu sama lain. Pada awalnya bahasa terdiri dari lambang-

lambang nonverbal, seperti raut wajah, gerak mata, gerak anggota tubuh 

seperti tangan dan kaki, atau gerak-gerik tubuh, dan tindakan tertentu seperti 

bersalaman, berepelukan, dan berciuman. 
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Tetapi dengan berjalannya waktu dan perkembangan hidup, bahasa nonverbal 

dirasa tidak memadai lagi. Karena banyak gagasan, pemikiran, perasaan, atau 

sikap tidak mampu lagi diungkapkan dan disampaikan dengan bahasa 

nonverbal. Maka, terciptalah bahasa verbal, mula-mula berbentuk lisan, 

kemudian tertulis, dan akhir-akhir ini eletronik. Bahasa verbal terus-menerus 

dikembangkan dan disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan zaman di 

mana orang hidup. Maka, bahasa bersifat dinamis. 

b. Kata 

Kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang 

yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang, barang, kejadian, 

atau keadaan. Jadi, kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau keadaan 

sendiri. Makna kata tidak ada pada kata sendiri melainkan pada pikiran orang. 

Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan 

langsung hanyalah kata dan pikiran orang. 

 

Dengan demikian, kata itu mempunyai dua aspek atau segi: lambang dan 

makna. Dalam bahasa lisan, lambang kata berupa ucapan lisan. Dalam bahasa 

tertulis, lambang kata berbentuk tulisan. Dalam bahasa nonverbal, lambang 

kata berupa gerak, bahasa tubuh (raut wajah, gerak kepala, gerak tangan, 

gerak-gerik), tanda, tindakan, objek. Makna merupakan isi yang terkandung 

dalam lambang. Isi menunjuk kepada objek: orang, barang, atau keadaan. 

Maka, pada waktu mendengar bunyi pada bahasa lisan, melihat tulisan pada 

bahasa tertulis dan menemukan tanda-tanda dalam bahasa nonverbal, dan 
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mampu menangkap maknanya, dalam diri orang yang mengalami muncul 

tanggapan atau reaksi. 

 

Hubungan antara lambang dan makna itu terbentuk karena kesepakatan atau 

konvensi para penutur atau pemakainya. Karena itu, hubugan antara lambang 

dan makna amatlah bersifat asal-asalam (arbitrary). Misalnya, mengapa 

binatang seperti itu dalam bahasa Jawa disebut asu, bahasa Indonesia anjing, 

bahasa Inggris dog, bahasa Perancis Le cbien, dan bahasa Jerman de Hund. 

Tetapi pemaknaan lambang ditentukan oleh orang yang menggunakan 

lambang dan daya pengertian yanag dimiliki oleh pendenganrannya. Karena 

itu, satu kata yang sama dapat berarti berbeda bagi orang-orang yang berbeda. 

Misalnya, kata “mengambil” bagi orang lain berarti “memegang lalu 

membawa”. Bagi orang yang kehilangan sesuatu, berarti “pemindahan 

pemilikan barang tanpa izin/pemberitahuan”. Sedang bagi penjahat kata 

“diambil” berarti “ditangkap dan dibawa ke rumah tahanan”. 

 

Karena itu, dalam pemaknaan kata perlu dibedakan antara makna denotatif 

dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna konseptual, makna biasa, 

atau umum sebagaimana dijelaskan dalam kamus. Misalnya, “kurus” berarti 

“kurang berdaging”; “hadir” berati “ada”, “datang”; “rumah” berati “tempat 

tinggal”. Sedang makna konotatif adalah makna personal dan sosial, di mana 

pengertian pribadi dan sosial tercakup. Misalnya, kata “gubug” berarti 

“tempat tinggal yang lebih kecil” dan oleh pemiliknya dipergunakan untuk 

merendahkan tempat tinggal dan dirinya. 
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2.4.1 Komunikasi Nonverbal 

Secara harifiah komunikasi non verbal adalah komuniaksi tanpa bahasa atau 

komunikasi tanpa kata, maka tanda nonverbal berarti tanda minus bahasa atau tanda 

minus kata (Sobur, 2004 : 122). Sebagaimana bahasa verbal, bahasa non verbal juga 

tidak universal, melainkan terikat oleh budaya, hanya sedikit isyarat nonverbal yang 

merupakan bawaan. Kebanyakan perilaku verbal bersifat eksplisit dan diproses secara 

kognitif, sedangkan perilaku nonverbal bersifat spontan, ambigu, sering berlangsung 

cepat, dan diluar kesadaran serta kendali kita. 

Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk 

nonverbal, tanpa kata-kata. Dalam lingkup nyata komunikasi nonverbal ternyata jauh 

lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal, dengan kata-kata. Dalam 

berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena 

itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih 

jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan secara spontan. Tamu di rumah 

kita, meski lapar, dapat berbasa-basi menolak pada waktu kita tawari makan siang. 

Tetapi adik kecil yang masih bayi, pada waktu lapar langsung menagis dan minta ASI 

(Hardjana, 2003 : 26). 

Adapun bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dalam Hardjana (2003 : 27), yang 

meliputi: 
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a. Bahasa Tubuh  

Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan, gerak-gerik tubuh 

mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi pikiran, kehendak, dan sikap 

seseorang. 

b. Tanda 

Dalam komunikasi nonverbal tanda mengganti kata-kata, misalnya bendera, rambu-

rambu lalu lintas darat, laut, dan udara; aba-aba dalam olahraga. 

c. Tindakan/Perbuatan 

Tindakan/perbuatan sebenarnya tidak khusus dimaksudkan mengganti kata-kata, 

tetapi dapat menghantarkan makna. Misalnya, menggebrak meja dalam pembicaraan, 

menutup pintu keras-keras pada waktu meninggalkan rumah, menekan gas mobil 

kuat-kuat. Semua itu mengandung makna tersendiri. 

d. Objek 

Objek sebagai bentuk komunikasi nonverbal juga tidak mengganti kata, tetapi dapat 

menyampaikan arti tertentu.Misalnya, pakaian, aksesoris dandan, rumah, perabot 

rumah, harta benda, kendaraan, hadiah. 

2.4.2. Iklan Clean & Clear Versi “See The Real Me” 

Berawal dari insight para remaja yaitu ingin dicintai dan di terima apa adanya, 

dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, namun disisi lain mereka takut di 
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judge oleh lingkungan mereka, sehingga hal ini membuat para remaja menjadi kurang 

percaya diri dalam berkreasi dan mengekspresikan diri mereka. Clean & Clear 

sebagai produk kecantikan yang dikhusukan untuk remaja dengan formula yang 

ringan dan dapat membantu mengatasi solusi masalah kulit remaja, membuat 

kampanye See The Real Me untuk iklan Clean & Clear yang ditayangkan pada 15 

Juni 2015 dengan durasi tiga puluh detik, yang ditujukan untuk remaja Indonesia 

yang kurang percaya diri.  

 Kampanye Clean & Clear See The Real Me memberikan inspirasi kepada remaja 

untuk tampil percaya diri, bebas berekspresi dan berkreasi sesuai dengan passion 

mereka dan tidak perlu mengkhawatirkan permasalahn kulit mereka. Sehingga 

mereka dapat menjadi diri sendiri. 

Clean & Clear menampilkan iklan yang berbeda dari iklan pada umumnya dengan 

melibatkan seluruh remaja Indonesia, dengan mengungkapkan kekurangannya kepada 

seluruh dunia tanpa harus takut dikucilkan oleh masyarakat, iklan ini menceritakan 

bagaimana delapan orang gadis remaja yang menceritakan kekurangan mereka 

kepada masyarakat dengan penuh kepercayaan diri tanpa takut di judge oleh 

masyarakat. Para remaja tersebut memiliki bentuk tubuh yang berbeda dan 

kekurangan yang dimiliki masing-masing, namun disampaikan dengan rasa percaya 

diri. Iklan ini ditutup dengan adegan dimana seorang remaja menyebutkan semua 

kekurangan sambil tersenyum dan mengungkapkan kata kampanye iklan Clean & 

Clear yaitu “See The Real Me” 
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Clean & Clear memberikan gambaran iklan yang berbeda dari iklan-iklan pada 

umumnya, Clean & Clear mengajak para remaja indonesia untuk ikut serta dalam 

iklan yang mengusung tema See The Real Me untuk menunujukkan siapa diri mereka 

yang sebenarnya tanpa harus takut dengan tanggapan orang lain. 

Dengan memberikan kesempatan kepada remaja Indonesia untuk ikut serta dalam 

Iklan Clean & Clear See The Real Me yang diadakan pada tanggal 7 Juli 2015, yang 

terpilihnya 50 finalis remaja Indonesia dengan kekurangan yang mereka miliki 

namun, siap tampil kepada seluruh dunia untuk menunjukkan siapa mereka 

sebenarnya. 

Iklan tersebut mampu mempersuasi wanita khususnya remaja Indonesia untuk ikut 

andil dalam iklan tersebut dan mematahkan opini masyarakat. Dalam iklan tersebut 

Clean & Clear mebuat dua versi berbeda, versi pertama yaitu iklan yang 

menunjukkan sisi kekurangan dari beberapa gadis remaja akan kepribadian mereka 

masing-masing. Dalam iklan tersebut ada 8 remaja wanita yang memberikan 

gambaran tentang kekurangan yang ada pada diri mereka. Gadis pertama, berwajah 

bulat dan memiliki rambut yang bergelombang. Gadis kedua memiliki rambut 

panjang dan berkacamata tebal yang menyukai pelajaran matematika. Gadis ketiga 

berambut panjang, yang diikat satu dan mengatakan bahwa ia gadis heboh dan 

ceroboh. Gadis keempat memiliki tubuh yang sedikit gemuk dan mengatakan bahwa 

dia gadis yang aneh. Gadis kelima, memiliki tubuh yang sedikit gemuk dan berambut 

panjang, dan dia mengatakan bahwa dia cadel (tidak dapat mengucapkan huruf R). 
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Gadis keenam, memiliki tubuh yang tinggi dan sangat kurus, dia mengatakan bahwa 

dengan tubuh yang kurus, namun tetap percaya diri. Gadis ketujuh, memiliki rambut 

panjang dan ukuran tubuh yang tinggi dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi diri 

yang sebenarnya. Gadis kedelapan, memiliki rambut diatas bahu dan ukuran badan 

yang kecil,  dia menari dan tertawa menikmati alunan musik yang ada dalam iklan 

tersebut dan Gadis kesembilan, memiliki rambut yang keriting bergelombang dengan 

menggunakan werpak dan inner berwarna orange sambil menjulurkan lidah. Berikut 

gambaran iklan Clean & Clean Foaming Facial Wash 
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Gambar 1. Iklan produk kecantikan Clean & Clear versi “See The Real Me”. 

 

Dalam iklan pertama tersebut ada sebuah pesan yang ingin disampaikan dari 

kedelapan para remaja putri tersebut, tentang siapa mereka sebenarnya. Dengan 

memberikan sedikit gambaran tentang kekurangan yang mereka hadapi saat ini. Pada 

iklan ini peneliti mencoba untuk mengelompokkan dan memilih scene-scene tertentu 

yang menggambarkan siapa mereka. Pada iklan versi kedua produk Clean & Clear 

masih mengusung tema  See The Real Me.  Penulis mencoba untuk meniliti  

maknakecantikan seperti apa yang terkandung dalam iklan tersebut dengan 

melakukan analisis semiotika Roland Barthes.  

2.4.3. Kecantikan Wanita Dalam Iklan 

Wanita merupakan segmen pasar yang sangat potensial. Banyaknya produk-produk 

kecantikan wanita yang beredar di pasaran merupakan bukti bahwa wanita adalah 
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pasar yang potensial untuk digarap oleh produsen. Karena wanita merupakan segmen 

pasar yang potensial, maka terdapat banyak iklan yang menggunakan wanita-wanita 

yang dianggap cantik sebagai model iklan, tujuannya adalah untuk merayu para 

wanita agar mau menggunakan produk yang diiklankan (Sunadi, 2008 : 80). 

 

 Kita dapat melihat iklan sabun maupun produk-produk kecantikan di media cetak 

ataupun elektronik. Model-model dan bintang-bintang dalam iklan tersebut adalah 

kebanyakan wanita Indo (Keturunan luar). Sehingga warna kulit yang putih adalah 

tema yang muncul berulang-ulang untuk mendefinisikan kecantikan dan feminitas 

(Rumambi dalam Ari, 2011 : 31). 

 

Dalam buku The Beauty Myth: How Images of Baeauty Are Used Againts Women, 

Wolf, (1997 : 280) mengedepankan argumen, bahwa tekanan untuk senantiasa 

menjadi cantik, telah menjadi sebentuk kontrol efektif bagi budaya kontemporer 

untuk menengendalikan perempuan. Bahkan dalam penggambaran yang lebih jauh 

lagi, menurut Mary Wollstonescraft dalam Vindication of The Rights of Woman 

(1972),  perempuan seringkali sebagai budak „kecantikan‟, untuk dilihat, dipuja, dan 

ditinggikan laki-laki, namun tidak menjadi sederajat dalam hak dan kekuasaan. 

Perempuan dinasehati sejak bayi, dan diajar melalui contoh ibu mereka, bahwa 

mereka harus cantik, dan yang lainnya tidak diperlukan, sekurang-kurangnya untuk 

dua puluh tahun hidup mereka. Kecantikan adalah segalanya, penglihatan adalah 

segalanya. 

 



39 

 

Menurut Jeanny hardono, (2001 : 32) dengan menjadi cantik seolah-olah perempuan 

mengidap penyakit seperti yang pernah dikatakan oleh Collete Dwoling sebagai 

'Cinderella Complex', yakni suatu cengeraman rasa takut yang menyebabkan ia 

lumpuh di dalam kemampuan memanfaatkan potensi otak dan daya kreativitasnya. 

Cantik dan sehat memang anugerah Tuhan, sesuatu yang patut dipelihara. Tetapi, 

perempuan, sebagai empunya, selain dianugerahi kecantikan juga potensi kepandaian 

misalnya, tentulah pantas jika ingin tampil secara sehat dan cantik. Hal ini disebabkan 

tampil cantik memang merupakan pilihan. 

 

Dengan jelas dapat dilihat bahwa iklan pada dasarnya bersifat persuasi atau 

membujuk pemirsa dengan berbagai iming-iming yang pada akhirnya mendorong 

seseorang memiliki hasrat untuk membeli produknya. Iklan sebagai produk budaya 

pop, kenyatannya banyak iklan yang muncul telah mampu merasuki kehidupan 

masyarakat. Dan kebanyakan para bintang iklan adalah seseorang perempuan 

sehingga lebih menuju pada penyampaian pesan agar seorang perempuan itu tertarik. 

Hampir semua produk iklan yang dihasilkan selalu berkaitan dengan perempuan 

dimana ia dijadikan sebagai sasaran yang empuk untuk menjadi konsumen dalam 

produk iklan tersebut (Yohanda, 2011 : 53). 

 

Perempuan cantik memang selalu ditampilkan diberbagai tampilan iklan, media telah 

mengubah pandangan masyarakat tentang deskripsi cantik selama ini, wanita yang 

memiliki kriteria putih dan langsing menjadi jaminan cantik sehingga perempuan 

yang tidak memiliki kriteria tersebut merasa kurang percaya diri akan hal itu.  
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Peneliti melihat bahwa perempuan sering dijadikan sebagai objek utama pasar dan 

sebagaian iklan ditujukan untuk perempuan, definisi cantik yang ditujukan mediapun 

telah memberikan suatu persepsi dimasyarakat tentang arti cantik dimata mereka. 

Dampaknya, para wanita yang tidak memiliki kriteria wajah yang putih, rambut yang 

lurus, hidung yang mancung dan tubuh yang langsing pun merasa terbebani akan hal 

itu. 

 

 Melihat hal tersebut peneliti mencoba untuk meneliti standar kecantikan yang ingin 

disampaikan oleh pihak Clean & Clear adalah dengan memperlihatkan beberapa 

adegan-adegan para remaja yang memperlihatkan keluhan diwajahnya, dengan 

menampilkan beragam remaja puteri yang memiliki bentuk dan ciri khas wajah yang 

berbeda-beda, tidak berusaha untuk menjadi orang lain, serta untuk kampanye dengan 

tema See The Real Me ini, Clean & Clear berusaha memperluas standar kecantikan 

dengan memberikan konsep yang berbeda. 

 

2.5 Semiotika Roland Barthes 

Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign), fungsi tanda, dan 

produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. 

Semiotik mengkaji tanda, penggunaan tanda dan segala sesuatu yang lain. Semiotik 

mengkaji tanda, penggunaan tanda dan segala sesuatu yang bertalian dengan tanda. 

Dengan kata lain, perangkat pengertian semiotik (tanda, pemaknaan, denotatum dan 

interpretan) dapat diterapkan pada semua bidang kehidupan asalkan ada prasyaratnya 

dipenuhi, yaitu ada arti yang diberikan, ada pemaknaan dan ada interprestasi 

(Cristomy dan Untung Yuwono, 2004:79). 
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Semiotika berasal dari bahasa Yunani semeion yang berarti "tanda" atau sign dalam 

bahasa inggris ini adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda yang menjadi segala 

bentuk komunikasi yang mempunyai makna antara lain: kata (bahasa), ekspresi 

wajah, isyarat tubuh, film, sign, serta karya sastra yang mencakup musik ataupun 

hasil kebudayaan dari manusia itu sendiri. Tanpa adanya sistem tanda seorang tidak 

akan dapat berkomunikasi dengan satu sama lain (Sobur, 2004:12). 

 

Menurut Barthes, semiologi hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) 

memaknai hal-hal (things). Memaknai, dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan 

mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa 

informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga 

mengkonstitusi sistem terstruktural dari tanda. Barthes dengan demikian signifikasi 

sebagai sebuah proses yang total dengan suatu susunan yang sudah terstruktur. 

Signifikasi tak terbatas pada bahasa, tetapi juga pada hal-hal lain diluar bahasa. 

Barthes menganggap kehidupan sosial sebagai sebuah signifikansi. Dengan kata lain, 

kehidupan sosial, apa pun bentuknya, merupakan suatu sistem tanda tersendiri 

(Kurniawan, 2001 : 53). 

 

Teori semiotik Barthes hampir secara harfiah diturunkan dari teori bahasa menurut de 

Saussure.   Roland Barthes mengungkapkan bahwa bahasa merupakan sebuah sistem 

tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari masyarakat tertentu dalam waktu 

tertentu (Sobur, 2003 : 63). Selanjutnya Barthes menggunakan teori signifiant-signifie 

yang dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa dan konotasi. Istilah 
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significant menjadi ekspresi (E) dan signifie menjadi isi (C). Namun, Barthes 

mengatakan bahwa antara antara E dan C harus ada relasi (R) tertentu, sehingga 

membentuk tanda (sign, Sn). Konsep relasi ini membuat teori tentang tanda lebih 

mungkin berkembang karena relasi ditetapkan oleh pemakai tanda.  

 

Sebagaimana pandangan Saussure, Barthes juga meyakini bahwa hubungan antara 

penanda dan petanda tidak terbentuk secara alamiah, melainkan bersifat arbiter. Bila 

Saussere hanya menekankan pada penandaan dalam tataran denotatif, maka Roland 

Barthes menyempurnakan semiologi Saussure dengan mengembangkan sistem 

penandaan pada tingkat konotatif. barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, 

yaitu "mitos" yang menandai suatu masyarakat. 

 

Tabel 2. Peta Tanda Roland Barthes (Paul Cobley & Litza Jansz. 1999) 

 

 

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) 

dan pertanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga 

penanda konotatif (4). Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran pertama 
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yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan makna yang 

eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya, 

yang disepakati bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas. 

 

Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan makna 

atau makna yang implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, artinya terbuka 

kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Dalam semiologi Barthes, 

denotasi merupakan sistem signifikansi tingkat pertama, sedangkan konotasi 

merupakan sistem signifikansi tingkat kedua. Denotasi dapat dikatakan merupakan 

makna objektif yang tetap, sedangkan konotasi merupakan makna subjektif dan 

bervariasi. 

 

Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebutnya 

sebagai 'mitos' dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran 

bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam satu periode tertentu. Di dalam mitos 

juga terdapat pola tiga dimensi penanda, pertanda, dan tanda. Namun, sebagai suatu 

sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada 

sebelumnya atau dengan kata lain, mitos juga suatu sistem pemaknaan tataran kedua. 

Di dalam mitos pula, sebuah pertanda dapat memiliki beberapa penanda (Budiman 

dalam Sobur, 2004 : 71). 

 

Selain denotasi dan konotasi dalam tatanan simbolik menurut Barthes, ada satu 

bentuk penandaan yang disebut sebagai mitos. Mitos dapat dikatakan sebagai 

ideologi dominan pada waktu tertentu. Denotasi dan konotasi memiliki potensi untuk 
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menjadi ideologi yang bisa dikategorikan sebagai konsep mitos (myth). Mitos adalah 

sebuah kisah yang melaluinya sebuah budaya menjelaskan dan memahami beberapa 

aspek dari realitas (Fiske dalam Jhayanti, 2013 : 37). Mitos membantu kita untuk 

memaknai pengalaman-pengalaman kita dalam satu konteks budaya tertentu. Barthes 

berpendapat bahwa mitos melakukan naturalisasi budaya, dengan kata lain, mitos 

membuat budaya dominan, nilai-nilai sejarah, kebiasaan dan keyakinan yang 

dominan terlihat “natural”, “abadi”, “masuk akal”, “objektif”, dan “benar biacara apa 

adanya”. 

 

Tatanan pertandaan Barthes (Order of Signification) terdiri dari: 

a. Denotasi 

Makna kamus dari sebuah kata atau terminology atau objek (literal meaning 

of term or object). 

b. Konotasi  

Makna-makna kultural yang melekat pada sebuah terminology (the cultural 

meanings that become attached to a term). 

c. Metafora 

Mengkomunikasikan dengan analogi.Misalkan menganalogi sesuatu 

identitasnya, yaitu “cintaku adalah mawar merah”, hal itu mengartikan mawar 

merah digunakan untuk menganalogikan cinta. 
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d. Simile 

Subkategori metafir dengan menggunakan kata-kata “seperti”. Misalkan 

metafor berdasarkan identitas, sedangkan simile berdasarkan kesamaan. 

e. Metonimi 

Mengkomunikasikan dengan asosiasi yang dibuat dengan cara 

menghubungkan sesuatu yang kita ketahui dengan sesuatu yang lain. 

f. Sinekdok 

Subkategori metonimi yang memberikan makan “keseluruhan” atau 

“sebaliknya. Artinya sebuah bagian digunakan untuk mengasosiasikan 

keseluruhan bagian tersebut (Sobur dalam Jhayanti, 2013 : 39). 

 

Berdasarkan kesimpulan ini, Barthes menunjukkan adanya masalah eksistensi dari 

tanda, relasi analogial antara dua tanda, dan adanya oposisi dalam tanda untuk 

memperjelas makna. Selanjutnya, Barthes dengan berdiri langsung di garis pemikiran 

Saussure menerima prinsip artikulasi ganda yang diperkenalkan Saussure. Prinsip itu 

membagi tanda ke dalam dua bagian yang saling berhimpit, seperti muka atas dan 

bawah ( sisirecto dan verso ) dari sehelai kertas. Bila salah satu sisi atau permukaan 

dippotong, berarti memotong pula sisi atau permukaan lainnya ( Kurniawan, 2001 : 

55). 

 

Tanda linguistik  Saussure memuat penanda (sisi ekspresi) dan petanda (sisi isi). 

Dengan mengambil konsep strata bentuk dan substansi dari Hjemslev, Barthes 

melengkapi penanda dan petanda itu dengan dua strata Hjemslev. Baik petanda 

maupun penanda, menurutnya, memuat bentuk dan substansi (Barthes, 1967 : 40). 
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Dalam pandangan Barthes petanda bukanlah “benda”, tetapi representasi mental dari 

“benda”.Saussure sendiri telah menyebut haikat mental petanda itu dengan istilah 

“konsep”. Petanda dari kata “sapi”, misalnya, bukanlah binatang sapi, tetapi imaji 

mental tentang sapi itu. Hakikat penanda sama saja dengan petanda, yaitu secara 

murni adalah sebuah relatum yang batasannya tak dapat dipisahkan dari petanda. 

Satu-satunya perbedaannya dengan petanda adalah bahwa penanda merupakan 

sebuah mediator, suatu hal yang perlu untuknya. Sebagai mediator substansi penanda 

selalu merupakan materi (suara, obyek, imaji). Pengklasifikasian penanda juga tak 

ada, sama dengan petanda (Barthes, 1967 : 46). 

 

Tanda dan makna merupakan kata kunci yang menghubungkan antara semiotika dan 

komunikasi. Di dalam komunikasi terdapat unsur pesan yang terbentuk tanda-tanda. 

Dan tanda-tanda ini mempunyai struktur tertentu yang dilatarbelakangi oleh keadaan 

sosiologi ataupun budaya di tempat komunikasi itu hidup sehingga untuk 

mempelajari bagaimana struktur pesan atau konteks di balik pesan-pesan komunikasi 

diperlukan studi semiotika terlebih dalam komunikasi massa (Yohanda, 2011 : 43). 

 

2.5.1. Semiotika Dalam Iklan 

Tanda-tanda dalam iklan sebagian besar adalah tanda-tanda ikonis yakni tanda-tanda 

yang menggambarkan sesuatu. Semiotika memainkan peran yang paling penting 

dalam studi tentang iklan, karena iklan adalah suatu media yang dibangun oleh tanda 

dengan berbagai sistem tanda yang bekerjasama dengan baik untuk mencapai efek 

yang diharapkan. 
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Untuk menganalisis iklan dapat menggunakan model semiotika Roland Barthes, 

dimana dengan melihat berdasarkan pesan yang dikandungnya, yaitu: 

a. Pesan linguistik 

Merupakan semua kata dan kalimat dalam iklan. Contoh: Iklan Pasta 

„Panzani”. Inti pesan linguistik terkandung dalam nuansa khas yang muncul 

dari kata “Panzani”. Secara denotatif, kata ini menunjukkan nama produk, 

namun jika digabungkan dengan kata “L‟ Italienne”, konotasi yang muncul 

adalah “sesuatu yang berjiwa  Italia.”  

 

b. Pesan Ikonik yang Terkodekan 

Merupakan konotasi yang muncul dalam foto iklan – yang hanya dapat 

berfungsi jika dikaitkan dengan sistem tanda yang lebih luas dalam 

masyarakat; konotasi visual yang diturunkan dari penataan elemen-elemen 

visual dalam iklan. 

 

c. Pesan Ikonik Tak Terkodekan 

Merupakan denotasi “harfiah” dalam foto iklan sebagai pemahaman langsung 

dari gambar dan pesan dalam iklan, tanpa mempertimbangkan kode sosial 

yang lebih luas (Cobley & Jansz, 1999:47-48). 

 

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah 

peran pembaca. Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan 

keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes mengurai apa yang disebut sebagai 
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sistem pemaknaan tataran kedua, yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada 

sebelumnya. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 

Kecantikan merupakan hal yang tidak pernah lepas dari perempuan. Banyak sekali 

perempuan yang berlomba-lomba untuk menjadi cantik sesuai apa yang orang lain 

inginkan, perempuan yang tidak masuk kedalam kategori cantik harus menyesuaikan 

diri dengan apa kecantikan yang selama ini telah menjadi tuntunan masyarakat. 

 

Ketika wanita merasa tidak percaya diri dengan apa yang dimilikinya,hal tersebut 

membuat semua orang bertanya bagaimana definisi cantik selama ini yang diinginkan 

masyarakat serta bagaimana cantik yang selama ini media munculkan kepada 

khalayak, sehingga mengubah persepsi masyarakat tentang makna cantik yang 

sebenarnya.  

 

Dari uraian diatas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah dari Iklan Clean & 

Clear Foaming Facial Wash akan dianalisis dengan menggunakan semiotika Roland 

Barthes yang terdiri dari Semiotika Pernandaan Roland Barthes yaitu: 

a. Denotasi 

Merupakan pemahaman terhadap apa yang ada dalam gambar. 

b. Konotasi 

Makna yang ada di balik gambar. 
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c. Metafora 

Penganalogian suatu identitas. 

d. Simile 

Subkategori metafora yang menggunakan kata-kata “seperti”. 

e. Metonimi 

Asosiasi yang dibuat dengan cara menghubungkan sesuatu yang kita ketahui 

dengan sesuatu yang lain. 

f. Sinekdok 

Subkategori metonimi yang mana sebuah bagian digunakan untuk 

mengasosiasikan keseluruhan bagian tersebut. 

 

Setelah melalui tahap penandaan Roland Barthes kemudian tahap akhir pada 

penelitian tersebut, dianalisis dengan menggunakan semiotika berdasarkan pesan 

yang dikandungnya, yang terdiri dari: 

a. Pesan linguistik (semua kata dan kalimat dalam iklan) 

Inti pesan linguistik terkandung dalam nuansa iklan yang muncul dari kata-

kata pada iklan tersebut. 

 

b. Pesan ikonik yang terkodekan 

Pemahaman langsung dari gambar dan pesan dalam iklan. 

 

c. Pesan ikonik yang tak terkodekan 

Konotasi yang muncul dalam iklan hanya dapat berfungsi jika dikaitkan 

dengan sistem tanda yang lebih luas dalam masyarakat. Pesan ikonik yang tak 
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terkodekan ini merupakan konotasi visual yang diturunkan dari penataan 

elemen-elemen visual dalam iklan. 

 

Setelah melalui dua tahap analisis tersebut, analisis makna cantik dalam iklan Clean 

& Clear Foaming Facial Wash akan didapatkan sebagai kesimpulan dari skripsi ini.  

Dari uraian kerangka pikir di atas, peneliti merumuskan bagan kerangka piker sebagai 

berikut 

1. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bagan 1. Kerangka Pemikiran) 

 Pesan Lingusitik 

 Pesan ikonik yang 

terkodekan 

 Pesan ikonik yang tak 

terkodekan 

Analisis Semiotika 

Roland Barthes 

Iklan Clean & Clear Versi “See 

The Real Me” di televisi 

 Denotasi 

 Konotasi 

 Metafora 

 Simile 

 Metonimi 

 Sinekdok 

Analisis Makna 

Cantik  
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BAB III 

Metodologi Penelitian 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan 

metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga 

sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan 

untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena 

data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Dengan pendekatan ini 

peneliti dapat memperoleh gambar yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan 

dengan memfokuskan pada proses pencarian untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna dibalik fenomena yang muncul 
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dalam penelitian. Dengan harapan agar informasi yang dikaji tidak menekankan pada 

generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna yang merupakan data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. 

  

3.2 Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitianyang harus diamati dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. 

Hal ini untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dan 

memegang peranan yang penting dalam memandu serta mengarahkan jalannya suatu 

penelitian. Untuk mempermudah dalam penelitian yang dilakukan maka yang 

menjadi fokus penelitian adalah :  

 

1. Untuk mengetahui simbol-simbol atau tanda-tanda cantik yang terdapat pada 

iklan kecantikan Produk Clean & Clear versi "See The Real Me" di televisi 

 

2. Untuk mengetahui serta memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai 

makna cantik yang disampaikan dalam iklan kecantikan Produk Clean & 

Clear versi "See The Real Me" di televisi 

 

3.3 Sumber Data 

 

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal penting yang harus diperhatikan. 

Dalam penelitian ini sumber data yang dijadikan bahan referensi atau acuan adalah: 
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a. Data Primer  

Sumber data yang menjadi subjek penulisan ini analisis iklan yaitu iklan produk 

kecantikan Clean & Clear versi "See The Real Me" yang ada di televisi yaitu pada 

awal tahun 2015 menganalisi makna cantik dari iklan tersebut, sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi dan literatur-literatur yang 

berhubungan dengan judul penelitian ini. Menganalisis lebih dalam iklan televisi 

tersebut yang berkaitan dengan objek penulisan yang dapat mendukung penulisan ini. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat serta dapat dipertanggung 

jawabkan kebenaran ilmiahnya, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dokumen yang 

berbentuk tulisan, gambar, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain yang 

berkaitandenganmasalah yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumentasi 

dilakukan dengan cara mengelompokkan scene-scene terpilih untuk mencari 

pemaknaan atas tanda-tanda dan simbol-simbol yang muncul dalam setiap 

shoot menggunakan analisis Roland Barthes yakni mencari makna denotasi, 

konotasi, dan mitos. 
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b) Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan melengkapi dan membaca literature sebagai 

bahan dan panduan penulis dalam mengkaji penelitian. Bahan tersebut 

dijadikans ebagai referensi bagi penulis dalam mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan masalah penelitian. Data-data untuk melengkapi penelitian 

ini didapat dari berbagai sumberi nformasi yang tersedia, seperti buku dan 

internet. 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan 

menggunakan semiotika dengan pendekatan Barthes. Dalam penelitian ini data akan 

dianalisis dengan menggunakan tatanan penandaan Barthes yaitu: 

1. Denotasi 

Merupakan pemahaman terhadap apa yang ada dalam gambar. 

2. Konotasi 

Makna yang ada di balik gambar. 

3. Metafora 

Penganalogian suatu identitas. 

4. Simile 

Subkategori metafora yang menggunakan kata-kata “seperti”. 
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5. Metonimi 

Asosiasi yang dibuat dengan cara menghubungkan sesuatu yang kita ketahui 

dengan sesuatu yang lain. 

6. Sinekdok 

Subkategori metonimi yang mana sebuah bagian digunakan untuk 

mengasosiasikan keseluruhan bagian tersebut. 

 

Iklan ini akan diungkapkan berdasarkan unit-unit gambarnya dengan menggunakan 

metode semiotika Roland Barthes. Dengan metode yang ditawarkan Barthes ini 

peneliti akan membongkar isi pesan dalam iklan, yaitu pesan linguistik, pesan ikonik 

yang terkodekan dan pesan ikonik yang tak terkodekan. Dimana kita ketahui bahwa 

televisi memiliki dua aspek yaitu audio dan visual. Untuk mengetahui makna dari 

tanda-tanda yang ditampilkan dari kedua aspek tersebut, maka peneliti membuat 

instrumen penelitian yang meliputi tokoh, ekpresi tokoh, setting, kata-kata, 

penampilan fisik model, suara, sound effect, dll.  

 

3.6 Teknik Keabsahan Data  

 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. 

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan data yang menggunakan berbagai 

sumber data seperti dokumen, arsip, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai 

lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 
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Dwidjowinoto (2002) dalam Thamrin, (2015 : 42). Ada beberapa macam triangulasi 

data, yaitu :  

 

1. Triangulasi Waktu  

Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku 

manusia dapat berubah setiap waktu. Karena itu periset perlu mengadakan observasi 

atau analisis tidak hanya satu kali. 

 

2. Triangulasi Teori  

Memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan 

rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap supaya hasilnya 

komprehensif.  

 

3. Triangulasi Metode  

Usaha mengecek keabsahan data atau keabsahan temuan riset. Triangulasi metode 

dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 
 
 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

 

4.1. Sejarah Perusahaan 

Johnson & Johnson (JnJ) adalah perusahaan multinasional Amerika yang menjadi 

produsen peralatan medis, farmasi, dan barang konsumen dalam kemasan. 

Perusahaan yang berdiri sejak 1886 ini didirikan oleh tiga bersaudara Robert Wood 

Johnson, James Wood Johnson dan Edward Mead Johnson di New Brunswick, New 

Jersey, AS. Perusahaan ini bermarkas di New Brunswick, New Jersey dengan divisi 

konsumennya berlokasi di Skillman, New Jersey. Perusahaan ini membawahi 230 

anak perusahaan dan beroperasi di 57 negara. Perusahaan mempekerjakan sekitar 

116.200 karyawan yang memproduksi produk-produk yang dijual di 175 negara.  

 

Penjualannya dalam setahun mampu mencapai  $ 65 miliar pada tahun 2011 lalu. 

Beberapa merek Johnson & Johnson antara lain adalah Band-Aid Brand, Tylenol, 

Johnson's baby products, produk perawatan kulit dan kecantikan Neutrogena, 

pencuci muka Clean & Clear,dan lensa kontak Acuvue. 

 

Bisnis ini berawal dari terinspirasinya tiga bersaudara Johnson oleh pidato seorang 

advokat tentang antiseptik sehingga mereka bergabung dan menciptakan satu usaha 
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bersama untuk membuat lini perban bedah siap pakai pada tahun 1885. Perusahaan 

memproduksi produk pertama mereka pada tahun 1886.  

 

Pada tahun 1888, Perusahaan meluncurkan "Metode Modern Antiseptik untuk 

Perawatan Luka" yang dengan cepat menjadi salah satu standar untuk antiseptik 

operasi. Metode ini banyak membantu praktik operasi di AS dan seluruh dunia. 

Johnson & Johnson meluncurkan peralatan bersalin untuk membuat persalinan lebih 

aman bagi ibu dan bayi pada tahun 1894. Johnson’s  Baby Powder kemudian masuk 

di pasaran dan membawa kesuksesan bagi perusahaan.  

 

Pada tahun 1898, perusahaan ini menjadi perusahaan pertama yang memproduksi 

benang gigi agar mudah terjangkau oleh masyarakat. Produk ini dapat membuat gigi 

lebih mudah dirawat dan hanya terbuat dari sisa jahitan sutera. Sebagai wujud dari 

komitmennya, Johnson & Johnson meluncurkan produk pertolongan pertama yang 

disebut First Aid Manual. Peralatan ini dipaket menjadi satu dalam First Aid Kits 

yang membantu banyak praktik pertolongan pertama oleh dokter-dokter terkemuka 

saat itu.  

 

Pada era 2000-an, Johnson & Johnson mengakuisisi Pfizer Consumer Healthcare, 

yang memproduksi beberapa merek konsumen seperti Listerine  Antiseptik, Bengay, 

Benadryldan banyak lagi. Pada tahun 2012 lalu, Alex Gorsky ditunjuk sebagai 

Kepala Eksekutif Johnson & Johnson sebagai CEO ke-7 dalam sejarah Johnson & 

Johnson. 
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Johnson & Johnson memberikan hasil yang solid pada tahun 2012 yang 

mencerminkan  momentum penjualan di banyak bagian bisnis, didorong oleh fokus 

yang memberikan inovasi yang berarti dalam perawatan kesehatan untuk pasien dan 

pelanggan. Hasil produk termasuk pertumbuhan yang kuat dari produk utama, sukses 

peluncuran produk baru, dan penambahan Synthes untuk perusahaan. Johnson & 

Johnson terus melakukan investasi penting membangun kemitraan strategis dan 

dalam memajukan perusahaan dalam membantu kesehatan muka dan kesejahteraan 

bagi pasien dan pelanggan di seluruh dunia. 

 

4.1.1 Deskripsi Produk Clean & Clear  

Clean & Clear merupakan produk kecantikan yang dikhusukan untuk remaja yang 

berkaitan dengan masalah kulit, begitu banyak produk yang di hasilkan Clean & 

Clear untuk menjangkau semua yang berkaitan dengan kulit, Clean & Clear 

membagi produknya dalam beberapa kategori yaitu: 

1. Pembersih wajah  

 

Gambar 2. Clean & Clear Daily Pore Cleanser 
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a. Biru : Membersihkan komedo dan pori yang tersumbat pada sumbernya, 

menyerap dan mengurangi minyak berlebih yang menyebabkan komedo dan 

mencegah terbentuknya komedo baru (Oil control) direkomendasikan untuk 

wajah berkomedo dan berminyak. 

b. Orange  : Membersihkan jerawat, komedo, minyak berlebih. Kulit terasa 

bersih dan halus.Direkomdasikan untuk kulit berjerawat, komedo dan 

berminyak. 

c. Kuning : Membantu mencegah masalah umum pada kulit (membersihkan 

minyak berlebih dan kotoran) tanpa membuat kulit kering. Kulit jadi segar 

dan berseri. Direkomendasikan untuk wajah normal dengan ekstra lemon. 

d. Hijau :  Membersihkan kulit secara menyeluruh dan membantu mencegah 

masalah umum pada kulit (membersihkan minyak dan kotoran) tanpa 

membuat kulit kering) direkomendasikan untuk wajah normal dengan ekstra 

apel 

2. Toner 

 

Gambar 3. Clean & Clear Essential Oil Control 
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Clean & Clear essential oil control membantu membersihkan minyak, membantu 

mencegah jerawat dan komedo. Direkomendasikan untuk kulit berminyak, Formula 

bebas minyaknya membantu membersihkan minyak dan kotoran akibat kegiatan yang 

padat. 

3. Pelembab Wajah 

 

Gambar 4. Clean & Clear Essentials Moisturizer 

Clean & Clear essentials moisturizer melembabkan kulit sekaligus membantu 

merawat kulit. Direkomendasikan untuk wajah kering dan berjerawat untuk 

membantu kulit berjerawat membuat kulit terasa bersih dan lembut. 

4. Anti Minyak 

 

Gambar 5. Clean & Clear Oil Control Film 
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Clean & Clear oil control film menyerap minyak berlebih dan menghilangkan kilap 

pada wajah. Direkomendasikan untuk kulit berminyak dan menghilangkan kilap pada 

wajah tanpa merusak make up. Kulit bersih dari minyak tanpa kesan mengkilap. 

4.1.2 Iklan Clean & Clear 

Iklan merupakan penyampaian pesan untuk mempersuasi khalayak sasaran tertentu. 

Apapun iklan itu, haruslah merangsang tindakan konsumen, jadi tidak hanya 

menampilkan seni, namun iklan harus merangsang tindakan orang untuk berbuat 

sesuatu terhadap produk yang ditawarkan. 

Clean & Clear sebagai produk kecantikan remaja yang diproduksi oleh  PT. 

Johnshon & Johnshon yang memfokuskan pada perawatan kulit perempuan muda, 

tetapi telah memperluas jangkauan untuk memasukkan produk mengobati berbagai 

kondisi yang lebih luas, baru-baru ini meluncurkan produk "SOFT" berfokus pada 

pelembab wajah. Clean & Clear saat ini tersedia di 46 negara. Begitu banyak produk 

yang di hasilkan Clean & Clear. Menjangkau semua yang berkaitan dengan kulit, 

Clean & Clear membagi produknya dalam beberapa kategori yaitu: 

1. Pembersih wajah, yang terdiri dari: Active clear acne clearing cleanser, 

Deep action cleanser, Deep action daily pore cleanser dan Essential 

foaming action wash. 

2. Toner, Pelembab wajah dan, yang terdiri dari: Essential oil control toner. 
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3. Pelembab wajah yang terdiri dari: Essential moistorizer dan Clear 

fairness moistorizer. 

4. Perawatan wajah yang terdiri dari: Active clear acne speed clearing gel. 

5. Anti minyak yang terdiri dari: Oil control film. 

Clean & Clear menampilkan iklan yang berbeda dari iklan pada umumnya dengan 

melibatkan seluruh remaja Indonesia, dengan mengungkapkan kekurangannya kepada 

seluruh dunia tanpa harus takut dikucilkan oleh masyarakat, iklan ini menceritakan 

bagaimana delapan orang gadis remaja yang menceritakan kekurangan mereka 

kepada masyarakat dengan penuh kepercayaan diri tanpa takut di judge oleh 

masyarakat. Para remaja tersebut memiliki bentuk tubuh yang berbeda dan 

kekurangan yang dimiliki masing-masing, namun disampaikan dengan rasa percaya 

diri. Iklan ini ditutup dengan adegan dimana seorang remaja menyebutkan semua 

kekurangan sambil tersenyum dan mengungkapkan kata kampanye iklan Clean & 

Clear yaitu “See The Real Me” 

 

Gadis pertama, memiliki wajah yang 

bulat, rambut keriting ikal yang tergerai 

dan memakai baju berlengan pendek 

berwarna orange. 
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Gadis kedua, memiliki rambut lurus dan 

panjang, dengan menggunakan kacamata 

tebal dan memakai baju orange berlengan 

pendek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gadis ketiga, memiliki wajah yang 

lonjong dengan rambut diikat satu 

kesamping dan memakai aksesoris kalung 

berwarna orange, serta memakai baju 

warna kuning berlengan pendek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gadis keempat, memiliki wajah yang 

bulat dengan rambut diikat satu 

kesamping dan menggunakan kardigan 

berwarna nila dengan tanktop berwarna 

orange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gadis kelima, memiliki rambut panjang 

hitam terurai memiliki bentuk wajah yang 

bulat dengan mengenakan pakaian 

berwarna orange berlengan pendek dan 

menggunakan aksesoris berwarna orange 
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Gadis keenam, memiliki postur tubuh 

yang tinggi dan badan yang sangat 

langsing dengan rambut yang diikat satu 

dibelakang dan memakai baju berwarna 

biru yang serta aksesoris kalung bermotif 

pita serta gelang berwarna biru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gadis ketujuh, memiliki rambut yang 

terurai panjang kedepan, memiliki kulit 

sawo matang dan memakai aksesoris yaitu 

kalung berwarna kuning dengan baju 

tanpa lengan berwarna biru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gadis kedelapan, memiliki rambut pendek 

diatas bahu, dan memiliki badan yang 

mungil serta memakai baju lengan pendek 

berwarna orange. 

 

 
 

Gadis Kesembilan, memiliki rambut 

keriting bergelombang dibawah bahu, 

dengan menggunakan werpak dan inner 

berwarna orange sambil menjulurkan 

lidah. 

Gambar 6.Scene dalam iklan Clean & Clear Foaming Facial Wash Versi “See 

The Real Me” 



129 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

 

PENUTUP 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Iklan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk sekaligus merangsang 

minat beli audiens namun kini fungsi iklan tidak sebatas itu saja.Iklan juga dipandang 

mampu menunjukkan makna dan nilai tertentu dari masyarakat, karena iklan televisi 

dilihat sebagai bagian dari konstruksi simbol budaya dalam masyarakat sosial. 

1. Iklan Clean & Clear versi “See The Real Me” merupakan jenis iklan yang 

kreatif mengedapankan sisi emotional appeal (daya tarik emotional) 

dibanding pada segi komersialnya. Hal ini ditunjukkan pada bagaimana iklan 

dikemas dengan cerita anak remaja yang menerima diri dengan apa adanya, 

diiringi alunan musik syahdu sebagai backsound dan suara para gadis remaja 

yang menceritakan kekurangannya sebagai naratornya. Hal ini seakan 

menggugah perasaan penonton akan kehadiran para remaja dengan dunianya 

yang ceria, menyenangkan dan bebas bereksplorasi. Berbeda dengan iklan 

pembersih wajah lainnya yang rata-rata menunjukkan adegan membersihkan 

wajah sebagai tujuan dan isi komersial iklan. 
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2. Iklan Clean & Clear versi “See The Real Me” ini memiliki makna yang 

dimunculkan dalam tanda-tanda yang mempresentasikan cantik. Tanda-tanda 

yang digunakan adalah dimana setiap dialog yang dikatakan para remaja 

tersebut dan atribut yang dipakai oleh para model yang sederhana, yang 

menunjukkan makna cantik yang ingin disampaikan adalah cantik yang 

sederhana dan dapat diterima apa adanya oleh masyarakat, dalam iklan ini 

dapat dilihat tanda lain dari segi postur badan para modelnya yang beraneka 

ragam, menunjukkan bahwa wanita memiliki kecantikannya masing-masing 

tidak memandang bentuk badan ataupun warna kulit. 

 

3. Iklan Clean & Clear versi “See The Real Me” terbilang iklan yang berhasil 

dalam segi penyampaian pesan dengan memberikan nilai-nilai emosional dan 

estetika, dan dalam penjualan pun Clean & Clear mampu membuktikan 

dengan meraih Top Brand Index Award 2015, produk yang paling banyak 

diminati para remaja mengalah produk Nivea dan Dove. Hal ini membuktikan 

bahwa tidak hanya iklannya yang mampu mengubah emosi masyarakat, 

penjualan akan produk Clean & Clear mampu bersaing dipasaran dan 

diminati para remaja khusunya di Indonesia dengan bahan yang ringan dan 

dapat digunakan kalangan remaja yang ingin tampil percaya diri.  

 

 

4. Clean & Clear sebagai produk remaja yang banyak diminati, berhasil 

memberikan inovasi baru dengan menampilkan warna produk baru yaitu 

Clean & Clear foaming facial wash essential, Clean & Clear foaming facial 
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wash essential with extra apple, dan Clean & Clear foaming facial wash 

essential with extra lemon yang dijadikan warna-warna dasar yang dipakai 

oleh para model dalam iklan tersebut, dengan inovasi baru yang dapat 

membantu mengurangi masalah pada wajah seperti jerawat, berminyak, dan 

komedo. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Pihak Johnson & Johnson dalam segi visual yang ditampilkan iklan tidak 

berubah sama sekali dengan iklan Clean & Clear versi “See The Real Me” 

yang ditampilkan diluar negeri. Sebaiknya setiap negara memiliki visualisasi 

Iklan yang berbeda namun dengan penyampaian pesan yang sama. Dalam hal 

pesan dikatakan cukup baik. Namun untuk visualisasi Johnson & Johnson 

memberikan konsep yang sama disetiap negara yang ditujunya. Hal ini 

memberikan kesan yang monoton pada pemirsanya. 

 

2. Pihak Clean & Clear sebaiknya dalam setiap dialog yang disampaikan oleh 

model, lebih diperhatikan kembali penyampainnya karena, ada beberapa 

dialog yang kurang dipahami oleh masyarakat khususnya remaja sebagai 

target pasarnya. Clean & Clear harus memberikan dialog yang mudah 

dipahami oleh audiens sehingga makna pesan yang ingin disampaikan produk 
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Clean & Clear tersebut sampai dengan tepat sasaran dan masyarakat dapat 

paham seutuhnya dengan pesan yang ingin disampaikan pihak Clean & Clear. 

 

3. Dari segi entertainment, Pihak Johnson & Johnson sebaiknya membuat dua 

versi iklan yang berbeda dari Clean & Clear yaitu untuk remaja biasa dan 

artis remaja dengan menunjukkan beberapa kekurangan mereka. Dengan 

demikian masyarakat akan beranggapan bahwa seorang publik figur sekalipun 

memiliki kekurangan namun ia tetap percaya diri akan kekurangannya yang 

dimilikinya. Hal ini akan memberikan makna pesan dan sasaran yang tepat di 

kalangan remaja.  
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