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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

 Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai makna - makna yang terkandung dalam 

iklan Djarum Super versi I Dare : Volcano Boarding menggunakan pendekatan semiotika 

Roland Barthes, penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini 

diantaranya gambaran umum mengenai PT. Djarum dan gambaran umum mengenai iklan 

Djarum Super versi I Dare : Volcano Boarding.  

4.1.1  Sejarah PT. Djarum 

 

  PT. Djarum adalah sebuah perusahaan rokok yang didirikan oleh Oei Wie Gwan 

dan memiliki kantor pusat di Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Perusahaan ini 

bermula dari Oei Wie Gwan, seorang pengusaha Tionghoa-Indonesia yang membeli 

perusahaan NV Murup dikarenakan perusahaan tersebut hampir gulung tikar pada 

tahun 1951.  

  Pada tahun 1963 perusahaan ini hampir bangkrut dan gulung tikar, menyusul 

kebakaran yang terjadi dan membakar sebagian besar dari pabrik PT.Djarum di 

Kudus. Ditambah lagi dengan kematian dari Oei Wie Gwan yang membuat 

perusahaan ini hampir bangkrut. Setelah kematian dari Oei Wie Gwan, perusahaan 

tersebut dijalankan oleh kedua anaknya yakni Michael Bambang Hartono dan Robert 

Budi Hartono yang mengambil alih kepemimpinan perusahaan tersebut.1 

  Pada awalnya produk dari PT. Djarum adalah rokok kretek lintingan tangan 

yang diproduksi menggunakan peralatan minimal melalui proses yang sederhana. 

Beberapa produk rokok seperti Djarum Coklat, Djarum 76, dan Djarum Istimewa 

adalah produk – produk dari rokok linting tangan yang masih populer dan beredar di 

pasaran saat ini. Namun seiring dengan berkembangnya waktu dan perusahaan yang 

semakin maju produknyapun ditambah dengan rokok kretek lintingan mesin atau 

yang biasa disebut dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Rokok kretek yang satu ini 

                                                           
1 https://www.djarum.com/world-of-djarum/history-of-djarum/ diakses pada 29 Oktober 2019 pukul 11.00 
WIB 

https://www.djarum.com/world-of-djarum/history-of-djarum/
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diperkenalkan oleh PT.Djarum pertama kali pada tahun 1970 guna memenuhi 

permintaan pasar yang mulai tinggi dan juga untuk menyaingi produk – produk dari 

luar negeri pada waktu itu. Beberapa produk seperti Djarum Super, LA Lights, dan 

Djarum Black adalah beberapa produk dari Sigaret Kretek Mesin yang cukup 

terkenal di pasar domestik dan internasional.2 

  Untuk mengembangkan produk rokoknya, pada tahun 1970 PT. Djarum 

mendirikan Research and Development Center. Pengembangan – pengambangan 

yang dilakukan oleh divisi ini diantaranya adalah : 

- Mengembangkan kretek rendah TAR dan nikotin 

- Mengembangkan kretek kertas coklat 

- Mengambangakan kretek kertas hitam 

- Mengembangkan kretek rasa ceri dan vanilla 

- Mengembangkan satu – satunya campuran Cengkeh Prima 

Sampai saat ini divisi Research and Development dari PT.Djarum tersebut juga 

memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya dari sisi pengembangan rasa 

kretek namun juga ikut berperan dari sisi pemasaran dan produksi. 3 

 Sejak pertama kali PT.Djarum terjun ke pasar internasional pada tahun 1970an, 

sampai saat ini merek Djarum sudah mengekspansi pasar rokok atau kretek di lima 

benua. Pasar ekspor utamanya termasuk Australia, Belgia, Kanada, Belanda, Eropa 

Timur, Jepang, Timur Tengah, Republik Rakyat Tiongkok, Arab Saudi, Asia 

Tenggara, dan Amerika Serikat. Bahkan produk L.A Lights sangat sukses dipasarkan 

di Malaysia. 4  

 Seiring dengan perkembangan dan kesuksesan PT. Djarum di pasar rokok 

nasional, perusahaan yang dipimpin oleh keluarga Hartono inipun juga mempunyai 

bisnis di bidang lain. Yang pertama adalah perkebunan dan hutan tanaman industri 

yang bernama PT. Hartono Plantation Indonesia, yang memiliki lahan di 

Kalimantan. Yang kedua adalah bisnis di bidang perdagangan elektronik dengan 

                                                           
2 https://www.djarum.com/world-of-djarum/djarum-development-of-kretek/ diakses pada 29 Oktober 2019 
pukul 13.00 WIB 
3 https://www.djarum.com/world-of-djarum/research-development/ diakses pada 29 Oktober 2019 pukul 
13.26 WIB 
4 https://www.djarum.com/world-of-djarum/djarum-worldwide/ diakses pada 29 Oktober 2019 pukul 13.42 
WIB 

https://www.djarum.com/world-of-djarum/djarum-development-of-kretek/
https://www.djarum.com/world-of-djarum/research-development/
https://www.djarum.com/world-of-djarum/djarum-worldwide/
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nama Blibli.com. Dan yang ketiga adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

elektronik dengan nama PT. Hartono Istana Teknologi yang memiliki brand 

Polytron di pasaran Indonesia. Perusahaan ini juga tercatat memiliki saham investasi 

di perusahaan perbankan seperti Bank BCA.5 

4.1.2 Iklan Djarum Super Versi I Dare : Volcano Boarding.  

 Iklan Djarum Super versi I Dare : Volcano Boarding ini pertama kali di 

tayangkan di chanel YouTube Super TV pada tanggal 20 Agustus 2018. Iklan ini 

adalah salah satu dari beberapa iklan Djarum Super dengan tema adventure atau 

petualangan dan dimana dalam iklan tersebut memasukkan unsur keindahan alam 

didalamnya.  

 Pada awal iklan Djarum Super I Dare : Volcano Boarding tersebut ditampilkan 

dan digambarkan sebuah landscape gunung api aktif. Selanjutnya digambarkan ada 

sekelompok orang yang terdiri dari tiga orang pria sedang menaiki gunung dengan 

mengendarai sebuah mobil offroad, beserta beberapa alat didalam mobilnya. Ketiga 

orang tersebut mengendarai mobil dengan melewati sebuah kawah gunung api yang 

cukup besar dan masih terlihat sangat aktif, dimana kawah tersebut masih 

mengeluarkan asap. Sesampainya di puncak gunung api itu ketiga orang tersebut 

turun dari mobil mereka, dan salah satu orang dari ketiga pria tersebut kemudian 

mengendarai sebuah motor khusus untuk menjelajahi puncak gunung tersebut dan 

melakukan sedikit atraksi berupa backflip melompati aliran lava dengan kendaraan 

tersebut.  

 Pada adegan selanjutnya diperlihatkan ketiga orang pria tadi berada di tepian 

kawah untuk bersiap melakukan kegiatan mereka. Selang beberapa saat ketiga orang 

tersebut menuruni lereng gunung dengan menggunakan papan seluncur dan 

melakukan gerakan freestyle. Tidak sampai disitu saja, selanjutnya diperlihatkan 

bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ketiga pria tersebut tidak hanya dilakukan pada 

waktu siang hari saja. Pada waktu sudah malam dan keadaan sekitar gunung tersebut 

digambarkan mulai gelap, ketiga orang tersebut tetap melakukan aktifitas volcano 

boarding. Akan tetapi pada set malam tersebut ketiganya memakai pakaian dan 

papan seluncur yang memancarkan cahaya atau lampu serta tetap melakukan 

                                                           
5 https://money.kompas.com/read/2015/04/10/113200826/Ini.Bisnis.Sampingan.Grup.Djarum.di.Luar.Rokok 
diakses pada 30 Oktober 2019 pukul 14.11 WIB 

https://money.kompas.com/read/2015/04/10/113200826/Ini.Bisnis.Sampingan.Grup.Djarum.di.Luar.Rokok
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gerakan freestyle nya. Pada scene akhir iklan tersebut ditampilkan kata “I Dare” dan 

juga logo dari Djarum Super disertai dengan voice over pria yang mengatakan 

“Djarum Super”.  

4.2 Analisis Semiotika Makna Kepercayaan Diri Dalam Iklan Djarum Super 

Versi I Dare : Volcano Boarding Di Youtube  

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dicantumkan 

diatas yakni, bagaimana makna kepercayaan diri yang terkandung dalam iklan Djarum 

Super versi I Dare : Volcano Boarding secara keseluruhan jika dilihat dengan 

menggunakan teori semiotika Roland Barthes ?  

Dalam menginterpretasi makna dalam sebuah iklan dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara, cara yang dipakai penulis dalam penelitian kali ini adalah dengan 

menganalisis menggunakan semiotika Roland Bartes. Iklan Djarum Super versi I Dare : 

Volcano Boarding ini memiliki durasi keseluruhan 1 menit dalam satu sequence-nya, dan 

terbagi kedalam 4 scene. Dalam penelitian ini penulis hanya akan memfokuskan penelitian 

pada beberapa scene saja yang relevan dan terdapat makna kepercayaan diri di dalamnya, 

tidak secara keseluruhan scene. Baik dari segi audio maupun dari segi visualnya.  

Dari hasil penelitian penulis, dari iklan tersebut terdapat beberapa adegan atau scene 

yang setelah dianalisis dengan menggunakan semiotika Roland Baerthes serta dilihat dari 

tanda – tanda semiotikanya seperti properti, warna yang digunakan dalam video, latar 

tempat, dan lain – lain. Maka diperoleh hasil pembahasan dan pemaknaan setiap tanda pada 

setiap scene iklan Djarum Super versi I Dare : Volcano Boarding sebagai berikut. 

 

4.2.1 Analisis Scene 1  

Durasi 00:01-00:05 
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Gambar 4. 1 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 

   

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 

(https://www.youtube.com/watch?v=jPpe1oEHvl4&t=1s) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jPpe1oEHvl4&t=1s
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a. Makna Denotatif : 

 Pada scene 1 tersebut memiliki makna denotatif sebagai berikut: 

- Visual : 

Pada gambar 4.1 ditampilkan sebuah gunung api yang masih sangat aktif, 

dimana hal tersebut dapat dilihat dari penggambaran opening iklan yang 

memperlihatkan puncak gunung dimana puncak gunung tersebut terlihat masih 

mengeluarkan asap tebal khas sebuah gunung api berwarna abu – abu pekat. Pada 

gambar pertama pula digambarkan bahwa gunung api yang ditampilkan dalam iklan 

tersebut memiliki ketinggian yang cukup tinggi, hal ini juga dapat dilihat dari 

gunung tersebut yang hanya terlihat puncaknya saja dan sekeliling gunung tersebut 

tertutup oleh awan berwarna putih. Pada gambar pertama tersebut juga digambarkan 

keadaan langit yang tidak begitu cerah, hanya sedikit berwarna biru selebihnya 

dominan dengan warna keabu-abuan. Pada gambar pertama di scene 1 ini 

pengambilan gambarnya adalah long shot atau wide shot. 

 Makna denotatif selanjutnya dari scene 1 ini adalah terdapat tiga orang laki – 

laki naik kepuncak gunung tersebut dengan menggunakan sebuah mobil berjenis off-

road. Jenis mobil tersebut dapat dilihat dari ciri-cirinya yang mrnggunakan ban 

dengan ukuran yang cukup besar serta atap terbuka. Mobil tersebut berwarna hitam, 

yang terlihat pada gambar 4.2. Pada gambar tersebut nampak ketiga orang itu 

mengendarai mobilnya dengan satu orang yang menjadi pengemudinya, melewati 

bibir kawah di puncak gunung api yang masih terlihat aktif dengan lava pijar 

berwarna merah yang masih terlihat. Pengambilan gambar pada bagian ini 

menggunakan extreme wide shot, yang dimaksudkan untuk memperlihatkan keadaan 

medan yang mereka lalui.  

Nampak pula pada gambar 4.3 ketiga pria tersebut menggunakan pakaian 

adventure dan sporty dengan warna masing – masing berbeda satu dengan yang lain, 

yakni merah, coklat dan hitam. Ketiganya juga melakukan peran masing – masing, 

satu orang memegang kemudi dari kendaraan tersebut, satu orang lainnya memegang 

sebuah teropong, dan satu orang terakhir nampak memegangi beberapa papan 

luncur. Nampak juga pada scene ini ekspresi dari ketiga orang tersebut. Pengambilan 
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gambar pada bagian ini menggunakan medium shot dengan sudut gambar frog angle 

untuk memperlihatkan detail dari pemerannya. 

- Audio : 

Pada scene yang pertama ini, audio yang dimunculkan adalah suara gemuruh dari 

gunung berapi, kemudian suara dari kendaraan yakni suara mesin dari mobil off-

road, dan juga suara backsound dari iklan tersebut yang dominan dengan suara 

genderang. 

 

- Lighting : 

Dalam adegan di scene ini pencahayaan yang digunakan adalah berupa natural 

light, itu artinya cahaya yang digunakan adalah dari cahaya alam (matahari). 

 

- Wardrobe : 

Pakaian yang dikenakan oleh ketiga orang pemeran dalam scene ini adalah jaket 

dimana  masing – masing orang mengenakan jaket berwarna merah, coklat, dan jaket 

kotak – kotak berwarna coklat. Kemudian ketiganya juga mengenakan celana 

panjang dan sepatu. Dan terlihat di scene tersebut satu orang mengenakan ikat 

kepala. 

 

b. Makna Konotatif  : 

Tagline dari iklan yang dianalisi oleh penulis kali ini adalah I Dare, I Dare 

sendiri apabila diartikan dengan bahasa Indonesia memiliki arti saya berani, dan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata berani memiliki arti mempunyai 

hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, 

dan sebagainya; tidak takut (gentar,kecut). Yang disoroti oleh penulis kali ini pada 

scene yang pertama ini adalah makna percaya diri yang terkandung dalam kata I Dare 

(berani) tersebut, dan makna itulah yang coba divisualisasikan dalam iklan ini. Makna 

konotatif tersebut dapat diuraikan seperti dibawah ini : 
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Pada scene satu ini ditunjukkan ekspresi wajah dari ketiga pria yang menjadi 

pemeran pada iklan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 4.3, pada adegan 

tersebut diperlihatkan ketiga orang yang menjadi pemeran utama tersebut mengendarai 

sebuah mobil dengan ekspresi wajah tersenyum lepas. Menurut Psychology Today, 

senyum asli atau senyum lepas dari seseorang memiliki sebutan “Duchenne” atau 

dengan kata lain senyum 3 jari. Duchenne Smile ini pertama kali ditemukan oleh 

seorang pria Prancis yang mempelajari ekspresi wajah dan fisiologi pada abad ke-19, 

G.B. Duchenne 6.  

Senyuman jenis ini biasanya dilakukan dengan mulut yang terbuka yang 

memperlihatkan kehangatan dan daya tarik. Orang – orang yang biasa mempraktekan 

senyuman ini, yakni orang yang tersenyum dengan lebar dengan membuka mulut, 

seperti yang tergambar dalam iklan Djarum Super ini dan terlihat pada gambar 4.3 di 

scene ini biasanya dapat menyampaikan sikap yang lebih percaya diri. 7 

Senyum yang ditunjukkan dalam adegan tersebut juga bisa menunjukkan emosi 

dari pemerannya, seperti yang disampaikan oleh Abdurachman dalam bukunya yang 

berjudul Anatomi Senyum (2018:119) yang mengutip pernyataan Ekman, bahwa 

emosi seseorang dibagi menjadi dua, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif 

menggambarkan perasaan bahagia dan gembira, sedangkan emosi negatif sebaliknya 

(perasaan sedih, kecewa, ragu, dan lain sebagainya). Masih dalam buku yang sama 

G.B. Duchenne menyatakan bahwa hanya ada satu senyuman yang berhubungan 

dengan emosi positif tersebut. Lebih jauh ia mengatakan bahwa emosi kebahagiaan 

tersebut diekspresikan pada wajah dengan mengkombinasikan kontraksi musculus 

zygomaticus major dan musculus orbiculari oculi. Hasil daripada kontraksi otot-otot 

tersebut adalah sudut bibir yang terangkat keatas, pipi terangkat ke atas, dan celah 

kedua mata menyempit (Ekman et al, 1996). Hal-hal atau ciri-ciri dari emosi 

kebahagiaan yang dikatakan oleh Ekman itulah yang nampak ditunjukkan dalam iklan 

Djarum Super ini yang tergambar di gambar 4.3 diatas. Ekman juga menyatakan bahwa 

seseorang akan mendapatkan keuntungan sosial dari menerapkan senyum Duchenne 

ini, yakni kemudahan berinteraksi dengan orang lain, terbuka, dan lebih percaya diri. 

Pesan atau makna mengenai kepercayaan diri itulah yang coba disoroti dan ditonjolkan 

                                                           
6 https://www.psychologytoday.com/us/blog/thriving101/201001/what-science-has-say-about-genuine-vs-fake-

smiles diakses pada 04 Desember 2019 pada 13.42 WIB. 
7 https://lifestyle.kompas.com/read/2018/04/06/170000920/senyum-mampu-cerminkan-karakter-

seseorang?page=all diakses pada 04 Desember 2019 pada 13.52 WIB. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/thriving101/201001/what-science-has-say-about-genuine-vs-fake-smiles
https://www.psychologytoday.com/us/blog/thriving101/201001/what-science-has-say-about-genuine-vs-fake-smiles
https://lifestyle.kompas.com/read/2018/04/06/170000920/senyum-mampu-cerminkan-karakter-seseorang?page=all
https://lifestyle.kompas.com/read/2018/04/06/170000920/senyum-mampu-cerminkan-karakter-seseorang?page=all
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pada adegan ini. Para pemerannya menunjukkan gestur senyum yang sangat lebar 

ketika mengendarai mobil jeep saat menaiki gunung tersebut. 

                      

Gambar 4. 5 

Contoh ekspresi Duchene Smile (sumber : https://www.slideshare.net/GuyKawasaki/version-2-

5084792/4-Duchenne_smileOrbicularis_oculi_muscle diakses pada 30 November 2020 pukul 20.57 WIB  ) 

 

Pengambilan gambar pada scene atau adegan duchenne smile ini seperti ditunjukkan 

pada gambar 4.3 adalah dengan medium shot, pengambilan gambar dengan teknik 

tersebut memiliki tujuan untuk memperlihatkan emosi atau ekspresi dari ketiga orang 

laki – laki yang mengendarai sebuah mobil dan merupakan pemeran utama daripada 

iklan tersebut. Teknik pengambilan gambar tersebut dapat memperkuat ekspresi 

daripada ketiganya, dimana teknik medium shot memang bertujuan untuk 

menunjukkan emosi dan juga ekspresi seseorang sebagai sebuah objek (Berger : 2000). 

Dengan kata lain produsen atau pembuat iklan tersebut memang menginginkan untuk 

menonjolkan ekspresi senyum dari pemerannya, pembuat iklan ingin menyampaikan 

pesan dengan senyum duchenne itu yang memiliki makna sebuah kepercayaan diri dari 

seseorang. 

Kata berani (Dare) yang menjadi tagline dari iklan ini, sesuai dengan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia pula memiliki kata turunan yaitu keberanian yang memiliki arti 

keadaan berani dan kegagahan. Makna kegagahan tersebut pulalah yang juga coba 

diteliti oleh penulis pada scene ini yang tergambar dalam adegan 4.2.  

Penulis melihat pada gambar 4.2 tersebut bahwa secara denotatif adegan tersebut 

memperlihatkan 3 orang laki – laki tersebut menaiki gunung dengan mengendarai 

sebuah mobil berjenis off road. Sudah menjadi hal yang umum bahwa mobil berjenis 

https://www.slideshare.net/GuyKawasaki/version-2-5084792/4-Duchenne_smileOrbicularis_oculi_muscle
https://www.slideshare.net/GuyKawasaki/version-2-5084792/4-Duchenne_smileOrbicularis_oculi_muscle
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off road adalah mobil yang identik dengan ketangguhan serta kegagahannya. Hal ini 

dapat dilihat dari sejarah mobil off road itu sendiri, khususnya mobil Willys yang 

memang terkenal dengan ketangguhannya, bahkan mulai dari Perang Dunia II. Mobil 

jenis ini adalah mobil yang menjadi simbol di perang dunia ke 2, dan pertama kali 

diciptakan pada tahun 1941. Mobil Willys tersebut dirancang oleh Karl Probst di 

bawah kontrak dari American Bantam Company pada waktu itu.8  

Bukan hanya itu pada adegan tersebut juga diperlihatkan warna mobil yang gelap 

(hitam), warna hitam atau warna gelap adalah warna yang dapat diasosiasikan dengan 

malam dan kematian. Namun selain efek tersebut terdapat pula efek positif dari warna 

hitam tersebut yakni kekuatan, kekuasaan, kemewahan, elegan, formal, serius, 

bergengsi, kesunyian, dan juga misteri. Akan tetapi apabila warna gelap tersebut atau 

dalam scene ini warna hitam diaplikasikan dalam sebuah produk atau benda maka 

menimbulkan efek benda lain yang ada disekitarnya akan terlihat lebih terang. Apabila 

dilihat dari sisi psikologisnya warna hitam dapat memberi efek meningkatkan 

kepercayaan diri dan kekuatan (Monica, 2011:1091). Jadi bisa dikatakan bahwa adegan 

dengan mobil tersebut ingin menunjukkan sebuah kegagahan dan juga kepercayaan 

diri yang ditampilkan dalam satu waktu.  

 

c. Mitos : 

Menurut Roland Barthes mitos adalah cara berpikir dari sebuah kebudayaan 

tentang suatu hal. Atau dengan kata lain sebuah cara seseorang untuk 

mengkonseptualisasi dan memahami suatu hal. Di scene 1 ini juga terkandung mitos 

yang coba disampaikan dalam iklan tersebut. Mitos tersebut antara lain; 

Di Indonesia sendiri budaya daripada senyum juga sudah banyak diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya adalah di bidang pendidikan. Di 

bidang pendidikan ini banyak penerapan 3S (Senyum, Salam, Sapa) yang diterapkan 

disekolah-sekolah di Indonesia dan harus dilakukan oleh para muridnya. Tujuan dari 

dibuatnya program 3S tersebut disekolah-sekolah selain untuk meningkatkan 

hubungan sosial para muridnya, juga untuk memupuk rasa percaya diri mereka. 

Menurut kompasiana.com senyum dapat membawa kita ke tingkat sosial yang lebih 

                                                           
8 https://www.liputan6.com/otomotif/read/3151189/jeep-willys-kendaraan-tangguh-di-perang-dunia-ii diakses 

pada 30 November 2019 pukul 15.15 WIB. 

https://www.liputan6.com/otomotif/read/3151189/jeep-willys-kendaraan-tangguh-di-perang-dunia-ii
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indah dan lebih erat, senyum juga bisa membuat kita lebih percaya diri. 9 Kemudian 

menurut M. Ali Nurhasan Islamy dalam jurnalnya yang berjudul Penerapan Senyum 

Pustakawan Sebagai Ketrampilan Sosial Di Perpustakaan, mengatakan bahwa sebuah 

ekspresi senyum membuahkan sebuah manfaat yang tidak biasa. Menurutnya senyum 

dapat membuat orang menjadi sukses, dan juga efek dari orang yang tersenyum 

tersebut adalah terlihat lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya.  

 

Kemudian ada pula mitos bahwa masyarakat di Indonesia selalu mengidentikkan 

kaum pria dengan sebuah ketangguhan dan kegagahan yang sangat erat kaitannya 

dengan maskulinitas. Maskulinitas itu sendiri menurut Barker (Nasir, 2007:1), adalah 

sebuah bentuk konstruksi kelelakian untuk laki – laki. Laki – laki tidak secara langsung 

dilahirkan dan secara langsung mendapat sifat maskulinnya. Akan tetapi maskulinitas 

seorang laki – laki didapat dan dibentuk oleh kebudayaan. Dengan kata lain sifat 

perempuan dan laki – laki ditentukan oleh kebudayaan.  

Dengan begitu masyarakat mulai membuat perbedaan – perbedaan antara 

maskulin dan feminin. Maskulinitas menggiring masyarakat kepada anggapan – 

anggapan bahwa karakteristik maskulin erat dengan laki – laki. Dan karakter – 

karakter tersebut selalu dikaitkan dengan sifat – sifat khusus seperti kuat, keras, dan 

beraroma keringat, (Novi, 2004:19). Hal tersebut yang dapat dilihat dari kehidupan 

sehari – hari di masyarakat Indonesia. Nilai – nilai atau anggapan seperti sepak bola 

adalah olahraganya laki – laki atau olahraga ekstrim lebih pantas dilakukan oleh laki 

– laki adalah sedikit contoh dari perbedaan – perbedaan anggapan tersebut. 

Hal mengenai ketangguhan dan kegagahan tersebut di atas yang coba 

digambarkan pada scene 1 ini, yakni penggambaran maskulinitas dalam adegan ketiga 

pemeran yang sedang mengendarai sebuah mobil berjenis Jeep, seperti pada gambar 

4.3. Beberapa orang di Indonesia masih menganggap apabila ada orang yang memiliki 

dan mengendarai kendaraan berjenis off-road selalu diidentikan dengan orang yang 

terlihat lebih maskulin dan gagah daripada orang yang mengendarai kendaraan jenis 

lain. Setidaknya hal tersebut diungkapkan oleh Jerry Hermawan Lo yang merupakan 

                                                           
9 https://www.kompasiana.com/kristinalumbangaol3262/5b7064acc112fe4804021b75/senyum-sapa-

salam?page=all diakses pada 9 Maret 2020 pukul 14.07 WIB. 

 

https://www.kompasiana.com/kristinalumbangaol3262/5b7064acc112fe4804021b75/senyum-sapa-salam?page=all
https://www.kompasiana.com/kristinalumbangaol3262/5b7064acc112fe4804021b75/senyum-sapa-salam?page=all
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ketua dari Jeep Station Indonesia (JSI). Dalam artikel yang dimuat dalam 

merahputih.com, Jerry mengatakan bahwa mobil Jeep adalah kendaraan dengan 

gardan ganda yang multifungsi dan merupakan idaman kaum adam, karena ada 

impresi kejantanan serta kegagahan dan macho yang didapatkan ketika 

mengendarainya.10 

 

4.2.2 Analisis Scene 2 

Durasi 00:06-00:15 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 

 

 

 

                                                           
10 https://merahputih.com/post/read/jerry-hermawan-jeep-bikin-pria-lebih-macho-apalagi-modifikasinya-bagus 

diakses pada 12 Februari 2020 pukul 12.22 WIB. 

https://merahputih.com/post/read/jerry-hermawan-jeep-bikin-pria-lebih-macho-apalagi-modifikasinya-bagus
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Gambar 4. 8 

 

                                  

Gambar 4. 9 

 

(https://www.youtube.com/watch?v=jPpe1oEHvl4&t=1s)  

 

a. Makna Denotatif : 

- Visual : 

Pada scene 2 ini apabila dianalisis secara denotatif memiliki makna 

sebagai berikut. Pada gambar 4.6 diperlihatkan ada salah satu dari ketiga orang 

tersebut yang turun pertama kali. Diperlihatkan dalam adegan pada gambar 4.6 

orang tersebut berdiri di tepian tebing kawah yang berbatu dengan background 

gunung api yang hanya terlihat puncaknya saja dan sedang mengeluarkan asap 

https://www.youtube.com/watch?v=jPpe1oEHvl4&t=1s
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yang membumbung ke atas. Pada adegan tersebut teknik pengambilan 

gambarnya adalah dengan low angle serta long shot.   

Kemudian pada gambar 4.7 diperlihatkan seorang pria yang mencoba 

naik ke puncak yang lebih tinggi dengan menggunakan kendaraan ringan yang 

menyerupai motor. Pria dengan baju berwarna coklat tersebut tidak hanya naik 

ke puncak yang lebih tinggi seorang diri, akan tetapi pria tersebut juga 

melakukan aksi free-style dengan kendaraan ringannya tersebut. 

Setelah adegan tersebut selanjutnya pada gambar 4.7 di scene yang ke 

dua ini digambarkan ketiga pria tersebut terhenti di lereng sebuah kawah berlava 

dan nampak melihat – lihat keadaan sekitar gunung tersebut untuk melakukan 

sesuatu, namun ada salah satu pria yang nampak memperlihatkan gestur yang 

berbeda dengan 2 pria lainnya. Salah satu pria yang berada di tengah barisan 

dari 3 orang tersebut menundukkan kepalanya ketika kedua orang rekannya 

sedang melihat keadaan sekitar. Pada adegan di gambar 4.7 tersebut 

pengambilan gambarnya adalah dengan cara close up ke wajah para pemeran 

iklan tersebut dengan memperlihatkan ekspresi muka dari ketiganya. 

Kemudian apabila dilihat dari segi denotasi pada gambar 4.8 

diperlihatkan tangan dari salah satu pria tersebut terlihat menggenggam tanah 

berbatu daripada gunung tersebut. Pada adegan tersebut terlihat struktur tanah 

tersebut terdiri dari sebagian besar bebatuan kecil dari gunung api tersebut. 

Bukan hanya menggenggam saja, akan tetapi tangan tersebut juga terlihat 

menghamburkan kembali bebatuan kecil tersebut. Pengambilan gambarnya 

pada bagian ini adalah dengan extreme close up, hal tersebut untuk 

memperlihatkan detail dari tangan tersebut. 

 

- Audio :  

Pada scene ini suara atau audio yang dimunculkan adalah suara mesin 

motor yang disertai dengan suara bebatuan. Kemudian juga dimunculkan suara 

sound effect debar jantung dan suara helaan nafas, yang terdapat pada adegan 

pada gambar 4.7. Dan pada adegan seperti terlihat di gambar 4.8 diatas 

dimunculkan sound effect suara bebatuan yang terjatuh.  
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- Lighting : 

Pada scene kali ini pencahayaan secara keseluruhan menggunakan 

pencahayaan natural, atau dengan kata lain yang ditampilkan di scene ini 

adalah pencahayaan yang berasal dari alam atau dari matahari.  

- Wardrobe : 

Pakaian yang dikenakan oleh para pemeran iklan tersebut masih sama 

dengan apa yang mereka kenakan pada scene yang pertama. Hanya saja pada 

scene ini terdapat beberapa tambahan, ketiganya memakai tambahan helm dan 

juga sarung tangan.  

 

b. Makna Konotatif : 

Makna konotatif daripada scene ini adalah saat adegan dimana terdapat 

salah satu aktor yang menundukkan kepala dan dua aktor lainnya berdiam diri, 

seperti ditunjukkan pada gambar 4.7 tersebut. Gestur seperti yang terlihat pada 

adegan itu biasa disebut sebagai sebuah ekspresi emosi sedih dan takut. Menurut 

Darwin (Matsumoto & Ekman, 2007), menyatakan bahwa pada dasarnya guratan 

ekspresi emosi adalah sebuah tindakan yang berisi tingkah laku yang lengkap dari 

manusia, dan juga dikombinasikan dengan tanggapan jasmani lain seperti suara, 

postur, gestur, pergerakan otot, dan juga tanggapan – tanggapan fisiologis 

lainnya. Misalnya seseorang memperlihatkan guratan ekspresinya melalui raut 

wajah untuk menunjukkan emosinya. Menurut Darwin pula tanda-tanda fisik 

seseorang seperti; kelopak mata yang menurun, otot-otot melemah, sudut bibir 

yang menurun, kedua sudut alis dalam mengangkat, serta tubuh yang pasif dan 

tidak bergerak dapat menjadi indikator bahwa seseorang tersebut sedang 

mengalami kesedihan.   

Pada scene ini gestur merunduk yang dilakukan oleh aktor dalam iklan 

tersebut merupakan salah satu contoh dari ekspresi emosi seseorang yang 

menggambarkan fear (takut) dan juga sadness (sedih) seperti yang diungkapkan 

Ekman dalam jurnalnya berjudul Facial Expression 11. Menurutnya, rasa takut 

dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan 

untuk menghindar dari bahaya yang mengancam hidupnya. Ekspresi emosi 

                                                           
11 https://www.paulekman.com/wp-content/uploads/2013/07/Facial-Expression.pdf diakses pada 15 Januari 
2020 pukul 14.03 WIB.  

https://www.paulekman.com/wp-content/uploads/2013/07/Facial-Expression.pdf
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daripada takut itu sendiri dapat berupa berteriak histeris, loncat, berlari menutup 

telinga, dan juga merunduk itu sendiri seperti yang digambarkan dalam adegan 

pada iklan ini. Alur cerita pada scene ini adalah ketika mereka menuruni gunung 

untuk melakukan volcano boarding di pertengahan perjalanan mereka berhenti 

karena dihadapkan dengan bentangan kawah berlava. Pada saat adegan itulah 

dapat diartikan bahwa mereka berhenti karena dipengaruhi oleh perasaan takut 

yang disebabkan oleh rintangan yang ada di hadapan mereka tersebut. Pada 

adegan tersebut ditunjukkan raut muka tanpa senyum, tidak bergairah, dan 

pandangan lesu (merunduk) dari pemeran iklan Djarum Super tersebut, terlihat 

pada gambar 4.7. Hal itu menurut Ekman merupakan sebuah ekspresi emosi dari 

takut (fear) dan sedih (sadness). Menurut Ekman ekspresi kesedihan seseorang 

juga akan lebih mudah dilihat dari area sekitar mata.  

Pada adegan ini untuk menonjolkan ekspresi fear dan sadness dari 

pemerannya tekknik pengambilan gambarnya menggunakan teknik close up 

dengan memperlihatkan bagian sisi kiri dari wajah para aktor tersebut. Hal 

tersebut dilakukan karena pembuat iklan ingin menekankan makna sedih dan 

takut dari ketiganya, dengan mengambil gambar pada sisi kiri wajah dinilai dapat 

lebih menarik audiens untuk melihat, sehingga pesannya dapat lebih 

tersampaikan. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Annukka Lindell, seorang 

dosen dan peneliti yang hasil penelitiannya dimuat dalam The Independent, April 

2017 dan dikutip oleh Kompas.com yang mengatakan bahwa sisi kiri wajah lebih 

menarik karena dikendalikan otak bagian kanan yang bertanggung jawab pada 

emosi seseorang. 12 

                                                           
12 https://sains.kompas.com/read/2018/10/26/203200323/misteri-tubuh-manusia-kenapa-sisi-kiri-wajah-lebih-

bagus-buat-selfie- diakses pada 15 April 2020 pukul 17.10 WIB. 

https://sains.kompas.com/read/2018/10/26/203200323/misteri-tubuh-manusia-kenapa-sisi-kiri-wajah-lebih-bagus-buat-selfie-
https://sains.kompas.com/read/2018/10/26/203200323/misteri-tubuh-manusia-kenapa-sisi-kiri-wajah-lebih-bagus-buat-selfie-
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Gambar 4. 10  

Ekspresi emosi fear dan sadness (sumber : https://www.paulekman.com/universal-emotions/what-is-sadness/ ) 

Dapat dikatakan secara konotatif pada adegan ini maknanya adalah ketika 

ketiga orang pemeran tersebut mengalami kendala dan rintangan yakni menemui 

lava pada gunung berapi tersebut, ketiganya merasakan kesedihan dan juga 

ketakutan. Hal tersebut dapat dilihat dari gestur merunduk dari salah satu 

pemerannya yang berada di tengah. Gestur merunduk yang diperlihatkan tersebut 

sama seperti yang dikatakan Ekman sebagai ciri-ciri daripada sebuah ketakutan 

(fear). Sedangkan kedua pemeran lain yang berada disampingnya juga 

menunjukkan gestur atau ekspresi emosi yang menunjukkan sebuah kesedihan 

(sadness). Walaupun keduanya tidak menunjukkan ekspresi merunduk, akan 

tetapi keduanya menunjukkan ciri-ciri lain daripada sebuah ekspresi kesedihan 

menurut teori daripada Darwin, yakni kelopak mata yang menurun, sudut bibir 

menurun, serta tubuh yang pasif atau tidak bergerak seperti ditunjukkan pada 

gambar 4.7 diatas.  

Akan tetapi hal sebaliknya diperlihatkan pada pemaknaan selanjutnya, 

pada alur cerita setelahnya dari scene ini diperlihatkan bahwa setelah mereka 

berhenti sejenak dan menunjukkan ekspresi emosi tersebut pada akhirnya mereka 

tetap melanjutkan menuruni gunung kembali sambil melakukan gerakan freestyle 

seperti terlihat pada gambar 4.8. 

Penulis menganalisis bahwa kepercayaan diri yang mereka dapatkan 

kembali tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satu faktor yang 

mempengaruhinya adalah dari pakaian. Pada scene ini pemeran yang 

https://www.paulekman.com/universal-emotions/what-is-sadness/
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menunjukkan gestur merunduk tersebut menggunakan pakaian berwarna merah, 

dimana warna mereah itu sendiri apabila mengutip pernyataan Wilfred yang 

termuat dalam jurnal berjudul “Menyingkap Makna dan Tanda Dalam Iklan 

Rokok : Sebuah Kajian Semiotika” mengatakan bahwa warna merah memiliki 

konotasi agresivitas, keaktifan, kekuatan, daya tarik, dan juga keberanian.13 Dari 

pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa warna merah yang 

digambarkan pada pakaian pemeran tersebut memberi arti sebuah keberanian dan 

menambah kepercayaan diri pada adegan ini. Selain itu beberapa penelitian 

mengungkapkan bahwa mengenakan pakaian berwarna merah dapat 

meningkatkan kepercayaan diri dan juga menambah daya tarik bagi pemakainya, 

seperti yang dimuat dalam kompas.com. 14 Dari pembahasan yang sudah penulis 

jabarkan pada paragraf diatas penulis menyimpulkan bahwa pada adegan ini 

ditunjukkan kepercayaan diri pemeran yang bangkit kembali di akhir scene.  

 

c. Mitos 

Berbagai jurnal dan penelitian di Indonesia mengatakan bahwa memang benar 

gestur atau gerakan anggota tubuh dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya 

kepribadian seseorang tersebut. Bahkan ketika seseorang menggerakkan anggota 

tubuh tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Termasuk didalamnya mengenai 

kepercayaan diri, dapat sangat mudah dikenali lewat gerak tubuh dan hal tersebut 

sudah menjadi rahasia umum. Seperti misalnya seseorang yang selalu 

menundukkan kepalanya bisa jadi dia sedang kurang percaya diri. Dan apabila 

hal tersebut bukanlah hal yang biasa ia lakukan, maka bisa dikatakan bahwa orang 

tersebut sedang merasa tertekan. Sebaliknya apabila seseorang menunjukkan 

gestur kepala yang tegak menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang 

bahagia dan terbuka kepada orang lain, setidaknya itulah salah satu contoh yang 

dimuat dalam www.suara.com. 15  

 

                                                           
13 https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jurnal_ranah/article/view/266 diakses pada 30 

Maret 2020 pukul 20.44 WIB 
14 https://kilasdaerah.kompas.com/sulut-maju-dan-

mandiri/read/2017/07/01/191500220/lebih.percaya.diri.dan.seksi.dengan.busana.merah diakses pada 30 Maret 

2020 pukul 21.00 WIB  
15 https://www.suara.com/lifestyle/2014/04/29/073357/memahami-arti-gerakan-kepala-lawan-bicara diakses 

pada 27 Maret 2020 pukul 19.15 WIB  

http://www.suara.com/
https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jurnal_ranah/article/view/266
https://kilasdaerah.kompas.com/sulut-maju-dan-mandiri/read/2017/07/01/191500220/lebih.percaya.diri.dan.seksi.dengan.busana.merah
https://kilasdaerah.kompas.com/sulut-maju-dan-mandiri/read/2017/07/01/191500220/lebih.percaya.diri.dan.seksi.dengan.busana.merah
https://www.suara.com/lifestyle/2014/04/29/073357/memahami-arti-gerakan-kepala-lawan-bicara
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4.2.4 Analisis Scene 4 

Durasi 00:42-00:58 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 12 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 13 
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Gambar 4. 14 

(https://www.youtube.com/watch?v=jPpe1oEHvl4&t=1s) 

 

a. Makna Denotatif : 

- Visual :  

Apabila diteliti makna denotatifnya pada scene yang ketiga ini makna 

denotatif yang tergambar dari adegannya adalah sebagai berikut. Seperti 

dapat dilihat pada gambar 4.14, pada scene tersebut digambarkan bahwa 

ketiga orang tersebut melakukan aktivitas volcano boarding tersebut 

sampai hari menjelang malam, hal ini dapat dilihat bahwa mereka 

melakukan kegiatan tersebut yang mulanya keadaan sekitar masih sangat 

terang dan keadaan sekitar gunung masih terlihat jelas sampai keadaan 

gunung yang sangat gelap dan hanya terlihat lava merah yang mengalir saja. 

Akan tetapi nampak bahwa ketiganya tetap melanjutkan kegiatan mereka, 

walau keadaan gelap dan nampak tidak mendukung, mereka menggunakan 

bantuan lampu yang dipasang di papan luncur mereka dan juga di pakaian 

mereka. Tampak pada gambar 4.14 bahwa lampu yang mereka pasang 

tersebut kombinasi antara warna merah dan putih.  

 Pada gambar 4.15 diperlihatkan bahwa dengan bantuan lampu – lampu 

tersebut ketiganya tetap melanjutkan menuruni lereng gunung, bukan hanya 

dibantu dengan penerangan itu saja dalam perjalanannya masing – masing 

dari mereka juga memegang sebuah flare stick berwarna merah. Di adegan 

malam hari tersebut mereka juga tampak mengenakan pakaian yang 

berbeda dan juga menggunakan tambahan helm. 

https://www.youtube.com/watch?v=jPpe1oEHvl4&t=1s
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 Pada gambar 4.17 atau pada adegan terakhir terlihat satu orang dari 

ketiga laki – laki tersebut kembali melakukan gerakan backflip diikuti 

dengan munculnya tulisan I Dare dan juga lambang brand dari iklan ini 

yakni logo Djarum Super. Semua adegan dalam scene yang ke 4 ini 

menggunakan teknik pengambilan gambar medium dan long shot.  

- Audio : 

Pada adegan kali ini suara atau audio yang ditampilkan terdapat suara 

gemuruh dari gunung yang mengeluarkan lava pijar. Kemudian dari segi 

backsound masih sama dengan yang digunakan pada adegan sebelumnya 

yakni dengan musik elektro dengan tempo yang cenderung cepat. Akan 

tetapi pada bagian akhir video seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.17, 

terdapat VO (Voice Over) yang mengatakan nama brand “Djarum Super”. 

- Lighting :  

Pada scene yang terakhir ini pencahayaan yang digunakan adalah yang 

paling berbeda. Karena adegan yang digambarkan adalah adegan malam 

hari, maka pencahayaan yang digunakanpun juga sangat minim. Bahkan 

cahaya yang nampak hanya berasal dari properti yang digunakan oleh 

ketiga orang pemeran, yakni dari lampu yang terpasang di pakaian mereka. 

- Wardrobe :  

Pakaian yang digunakan pada scene ini juga berbeda, ketiga orang 

tersebut mengenakan pakaian yang sudah dipasang dengan lampu berwarna 

putih, sehingga pakaian mereka juga memancarkan cahaya. Bukan hanya 

itu, lampu juga nampak berada di papan luncur mereka, hanya aja lampu 

yang terpadang di papan luncur berwarna merah.  

 

b. Makna Konotatif : 

Secara keseluruhan pada scene yang keempat ini dapat dianalisis secara 

konotatif sebagai berikut. Seperti yang sudah disampaikan diatas bahwa 

tagline dari iklan ini adalah I Dare yang jika diartikan kedalam bahasa 

Indonesia memiliki arti berani. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) kata berani memiliki arti mempunyai hati yang mantap dan rasa 

percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan 

sebagainya. Dari kata-kata tersebut makna yang penulis soroti adalah makna 
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percaya diri yang terkandung dalam tagline, dan hal tersebut yang 

ditekankan kembali dalam iklan ini dimana ditampilkan di akhir video 

seperti nampak pada gambar 4.17 diatas. 

Dalam iklan ini makna dan arti berani itu sendiri bukan hanya 

ditampilkan melalui tagline I Dare pada scene ini saja, melainkan juga 

melalui warna-warna yang dimainkan pada bagian ini. Warna merupakan 

salah satu aspek yang memiliki pengaruh dalam setiap peristiwa kehidupan. 

Menurut (Garber, et al., 2000) dalam jurnal yang berjudul Color Preferences 

Based On Gender As a New Approach In Marketing, mengatakan bahwa  

warna merupakan sebuah alat komunikasi marketing yang sangat penting, 

sebuah elemen dari visual yang mudah diingat, serta membawa informasi 

kunci yang simbolis dan berhubungan dengan produk dalam (Babolhavaeji, 

dkk 2015 hal. 36).16    

 Yang pertama adalah warna yang digunakan dalam tulisan I Dare itu 

sendiri yang muncul di akhir video iklan, secara keseluruhan tagline tersebut 

menggunakan warna merah. Menurut Fathin Shofaa dalam jurnalnya yang 

berjudul Menyingkap Makna dan Tanda Dalam Iklan Rokok : Sebuah 

Kajian Semiotika, mengutip pernyataan Wilfred yang mengatakan bahwa 

warna merah memiliki konotasi agresivitas, keaktifan, kekuatan, daya tarik, 

dan juga keberanian. 17 Dengan pernyataan dari Wilfried mengenai makna 

warna merah tersebut, penulis menyimpulkan bahwa warna merah yang ada 

pada tagline iklan ini digunakan untuk memperkuat dan menegaskan pesan 

“berani” dari kata I Dare itu sendiri. Jadi pada iklan ini makna keberanian 

atau berani dari iklan Djarum Super versi I Dare: Volcano Boarding 

disampaikan secara implisit melalui warna merah yang banyak ditampilkan 

pada iklan ini salah satunya adalah warna merah pada tagline tersebut.  

Kemudian penulis memaknai pada scene yang ke 4 ini bahwa ketiga 

orang tersebut sedari awal memang memiliki keberanian dan kepercayaan 

                                                           
16 https://www.semanticscholar.org/paper/Color-Preferences-Based-On-Gender-As-a-New-Approach-

babolhavaeji-Vakilian/af3e908172dd24c180f7f2c1315462042c605bf3 diakses pada 12 Maret 2020 

pukul 11.26 WIB. 

17 https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jurnal_ranah/article/view/266  diakses 

pada 12 Maret 2020 pukul 11.28 WIB. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Color-Preferences-Based-On-Gender-As-a-New-Approach-babolhavaeji-Vakilian/af3e908172dd24c180f7f2c1315462042c605bf3
https://www.semanticscholar.org/paper/Color-Preferences-Based-On-Gender-As-a-New-Approach-babolhavaeji-Vakilian/af3e908172dd24c180f7f2c1315462042c605bf3
https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jurnal_ranah/article/view/266


45 
 

diri yang besar, berawal dari mereka menaiki gunung berapi yang masih 

aktif, sampai melakukan beberapa gerakan freestyle di sekitar lava pijar. 

Keberanian besar yang mereka tunjukkan tidak berhenti sampai disitu, pada 

scene yang ketiga ini ketiga orang tersebut tetap melakukan kegiatan ekstrim 

tersebut bahkan ketika keadaan di sekitar gunung tersebut sangat gelap. Ini 

dapat diartikan bahwa memang keberanian yang mereka miliki tidak 

terpengaruh sama sekali dengan keadaan di sekitar mereka, dan 

diperlihatkan pula bahwa mereka dapat mengatasi keterbatasan yang ada 

untuk tetap melakukan kegiatan ekstrim tersebut.  

Penulis kembali mencari makna konotatif adegan ini dengan memaknai 

warna yang dominan muncul pada scene ini. Pada adegan ini warna yang 

mendominasi adalah warna hitam, karena alur cerita pada scene ini adalah 

para pemerannya melakukan volcano boarding sampai malam hari tiba. 

Malam hari sendiri seperti yang dikatakan Monica dalam jurnal yang 

berjudul Efek Warna Dalam Dunia Desain dan Periklanan, sering 

digambarkan dengan warna hitam, ini sesuai dengan adegan pada scene ini 

yang menggambarkan keadaan malam hari. Lebih jauh ia juga mengatakan 

bahwa warna hitam itu sendiri juga memiliki beberapa makna positif, antara 

lain kekuatan, kekuasaan, kemewahan, elegan, formal, serius, bergengsi, 

dan misteri.  
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Gambar 4. 15  

Contoh penggunaan warna hitam pada cover film (Sumber : 
https://ellalifeblog91.wordpress.com/2012/11/21/sinopsis-lengkap-twilight-saga-breaking-dawn-

part-2/ ) 

  

 

Apabila dilihat dari sisi psikologisnya warna hitam dapat memberi efek 

meningkatkan kepercayaan diri dan kekuatan (Monica, 2011:1091). Lebih 

jauh lagi  Monica mengatakan bahwa efek pengguanan warna hitam pada 

produk yang diiklankan adalah warna lain menjadi terlihat lebih terang.  

Seperti dalam scene yang terakhir ini, terdapat beberapa aksen warna merah 

yang diwujudkan dalam visual warna lava yang menyala, kemudian warna 

papan luncur yang pemeran gunakan, serta warna merah juga terdapat pada 

flare yang pemeran pegang. Semua aksen warna merah tersebut menjadi 

lebih terlihat jelas. Warna merah yang memiliki makna berani tersebut pada 

scene ini menjadi terlihat lebih menonjol dan kontras dengan keadaan sekitar 

yang digambarkan sangat gelap, sehingga perhatian penonton iklan tersebut 

akan lebih tersita ke warna merah tersebut. 

Dengan penjelasan diatas penulis memaknai permainan warna tersebut 

sebagai berikut. Gelap yang digambarkan sangat dominan tersebut 

menggambarkan sebuah kematian, dimana kematian atau maut sudah ada di 

https://ellalifeblog91.wordpress.com/2012/11/21/sinopsis-lengkap-twilight-saga-breaking-dawn-part-2/
https://ellalifeblog91.wordpress.com/2012/11/21/sinopsis-lengkap-twilight-saga-breaking-dawn-part-2/
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sekeliling mereka. Akan tetapi pada adegan tersebut mereka tetap membawa 

keberanian dalam diri mereka, keberanian tersebut yang tergambarkan 

dengan warna merah yang mereka gunakan pada papan luncur dan juga flare 

dengan warna merah yang mereka bawa. 

 Selain itu dalam jurnal yang sama, Monica lebih jauh mengatakan 

bahwa pada terapi psikis warna hitam memberi efek meningkatkan 

kepercayaan diri. Jadi pada scene yang terakhir ini secara implisit ada 2 

pesan yang ingin disampaikan yakni mengenai keberanian dan kepercayaan 

diri. Hal tersebut digambarkan dengan warna hitam dan merah yang 

menonjol pada scene ini, dimana masing-masing warna memiliki arti, berani 

untuk warna merah (yang digambarkan dengan lava, cahaya flare, serta 

warna papan luncur) dan percaya diri untuk warna hitamnya (digambarkan 

dengan gelap malam).  

Selain warna merah dan hitam yang sangat jelas terlihat disini, terdapat 

pula aksen warna lain pada adegan ini yakni warna putih yang mereka 

kenakan pada pakaian mereka. Pada alur cerita di scene ini karena keadaan 

sekitar mereka sangat gelap mereka juga menggunakan alat bantu 

penerangan berwarna putih yang mereka pasang pada pakaian mereka. 

Setiap warna yang terdapat dalam iklan ini tidak bisa dianggap remeh, 

karena setiap warna tersebut dapat memberikan reaksi yang berbeda-beda 

pada otak penontonnya, tidak terkecuali warna putih yang ditampilkan pada 

scene ini. Penulis sendiri memaknai warna putih tersebut sebagai berikut. 

 Warna putih sendiri sering diasosiasikan dengan sinar dan kemurnian. 

Makna positif lainnya dari warna putih adalah lambang dari kesempurnaan, 

bersih, kesucian, kejujuran, dan kesederhanaan. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan Monica dalam jurnalnya yang berjudul “Efek Warna Dalam 

Dunia Desain dan Periklanan”. Sedangkan menurut Canva.com warna putih 

dikatakan datang dengan keabsolutan atau kesterilan, serta memiliki arti 

kesederhanaan, kemurnian, tidak bersalah dan kemurnian.18 Kemudian 

warna putih itu sendiri juga bisa mempengaruhi psikologis orang yang 

                                                           
18 https://www.canva.com/id_id/belajar/arti-warna-dan-simbol-dari-merk/ diakses pada 20 Maret 2020 

pukul 12.53 WIB. 

 

https://www.canva.com/id_id/belajar/arti-warna-dan-simbol-dari-merk/
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melihatnya. Seperti dikutip dari Times of India yang termuat dalam jurnal 

berjudul “Pengaruh Warna Bagi Suatu Produk dan Psikologis Manusia”, 

disebutkan bahwa warna putih adalah warna yang murni dan apabila tidak 

menggunakan campuran apapun memberikan arti suci dan bersih. Kelebihan 

lain dari warna ini adalah dapat memberi kesan kebebasan dan 

keterbukaan.19 Jadi pada adegan ini selain makna keberanian dan juga 

kepercayaan diri, diselipkan juga makna kebebasan yang ditampilkan secara 

implisit melalui penggunaan warna putih pada pakaian pemerannya tersebut. 

Sesuai dengan apa yang digambarkan dalam iklan ini, bahwa secara 

keseluruhan menampilkan adegan-adegan yang kental dengan sebuah 

kebebasan para pemerannya yang melakukan olahraga ekstrim volcano 

boarding.  

 

Kemudian juga ada makna kreativitas yang ingin disampaikan pada 

scene ini. Kreativitas tersebut terlihat dari adegan pada scene ini yang 

menunjukkan alur cerita bahwa ketiga orang pemeran utama tersebut sedang 

berada di keadaan yang sulit pada scene ini, dimana ketika mereka sedang 

melakukan olahraga volcano boarding mereka dihadapkan pada keadaan 

sekitar gunung api yang sangat gelap dikarenakan ketiganya melakukan 

kegiatan tersebut sampai pada malam hari. Akan tetapi dalam adegan 

selanjutnya digambarkan bahwa ketiga orang tersebut tidak lantas berhenti 

begitu saja, dalam keterbatasan tersebut mereka menggunakan kreativitas 

mereka untuk tetap dapat melanjutkan aktivitas volcano boarding itu. 

Mereka mengatasi kegelapan yang ada di sekitar mereka dengan cara 

memasang lampu sebagai penerangan yang mereka tempatkan di pakaian 

dan papan luncur yang mereka gunakan, mereka juga membawa flare stick.  

Apa yang mereka lakukan dalam adegan tersebut merupakan 

penggambaran dari sebuah kekreativitasan. Definisi dari kreativitas itu 

sendiri menurut Ji Zhou dalam jurnalnya berjudul A Cross-Cultural 

Comparison: Theacher’s Conceptualizations of Craetivity, mengatakan 

                                                           
19 
https://www.academia.edu/19675069/JURNAL_ERGONOMI_PENGARUH_WARNA_BAGI_SUATU_PROD

UK_DAN_PSIKOLOGIS_MANUSIA diakses pada 20 Maret 2020 pukul 13.57 WIB. 

https://www.academia.edu/19675069/JURNAL_ERGONOMI_PENGARUH_WARNA_BAGI_SUATU_PRODUK_DAN_PSIKOLOGIS_MANUSIA
https://www.academia.edu/19675069/JURNAL_ERGONOMI_PENGARUH_WARNA_BAGI_SUATU_PRODUK_DAN_PSIKOLOGIS_MANUSIA
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bahwa kreativitas merupakan kemampuan yang fleksibel dan berfokus pada 

proses yang menggunakan kemampuan atau fungsi berpikir paling tinggi 

dari manusia. Proses tersebut yang mengharuskan setiap manusia untuk 

berpikir secara adaptif dan inovatif guna menghadapi permasalahan yang 

mereka hadapi. Permasalahan yang ditunjukkan pada scene ini adalah 

ketika mereka harus melakukan volcano boarding ditengah kegelapan. Dan 

dalam prosesnya untuk mengatasi permasalahan tersebut mereka membuat 

sebuah inovasi dengan memasangkan beberapa alat penerangan yang 

mereka pasangkan di papan luncur dan pakaian mereka. 

 Kemudian menurut Silmi Amrulah dkk dalam jurnalnya yang berjudul 

“Studi Sistematik Aspek Kreativitas dalam Konteks Pendidikan” mengutip 

pernyataan dari Burns, yang mengatakan bahwa kreativitas muncul karena 

didorong oleh potensi kecerdasan seorang individu di dalam hidupnya yang 

sudah dibentuk dan diturunkan oleh orang tuanya sehingga level kreativitas 

ini bergantung pada apa yang orangtua mereka berikan, ajarkan, dan 

terapkan dalam kehidupan anak – anak mereka. Selanjutnya dalam jurnal 

yang sama juga dikutip pernyataan dari Bush, 2014, mengatakan bahwa 

kreativitas yang merupakan kecerdasan bawaan ini kemudian secara 

bertahap akan menjadi pengetahuan dasar bagi seseorang untuk 

memunculkan kepercayaan dirinya 20. Dan kepercayaan diri yang 

dimaksudkan dalam scene ini tergambar dari adegan dimana dalam keadaan 

penerangan yang minim mereka (para pemeran), masih terlihat melakukan 

gerakan freestyle di tengah gunung berapi tersebut. 

Kemudian menurut Silmi Amrulah dkk pula dalam jurnalnya yang 

berjudul “Studi Sistematik Aspek Kreativitas dalam Konteks Pendidikan” 

mengutip pernyataan Soriano, 1985, yang mengatakan bahwa ada beberapa 

karakteristik dalam kreativitas yang diantaranya adalah, inquisitive 

(mengeksplorasi dan investigasi tantangan), persistent (bertahan dalam 

kesulitan), collaborative (kerjasama yang tepat)21. Dan karakteristik-

karakteristik kreativitas tersebut digambarkan pula pada scene ini, dimana 

diperagakan dalam adegan-adegan tersebut ketiga pemerannya 

                                                           
20 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/view/3533 diakses pada 23 Januari 2020 pukul 12.29 WIB 
21 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/view/3533 diakses pada 28 Januari 2020 pukul 14.57 WIB 

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/view/3533
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/view/3533
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mengeksplorasi sebuah tantangan yang baru, yakni melakukan olahraga 

ekstrim ditempat yang tidak biasa. Yang kedua juga ditunjukkan mengenai 

persistent, dimana didalam situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan 

bagi mereka untuk melakukan kegiatan ekstrim, mereka dapat bertahan dan 

melanjutkan kegiatan yang mereka lakukan walau dalam keadaan yang 

cukup gelap. Selanjutnya juga ditunjukkan mengenai collaborative atau 

kerjasama, dalam iklan ini ditunjukkan pula mengenai sebuah kerjasama 

tersebut, dimana dalam adegan ini pada akhirnya ketiga orang tersebut 

dapat melanjutkan kegiatan volcano boarding secara bersama-sama.   

Menurut penulis hal tersebut sesuai dengan penjelasan pada paragraf 

sebelumnya mengenai kreativitas dan kepercayaan diri, bahwa kepercayaan 

diri seseorang dapat dibentuk melalui kreativitas. 2 hal tersebut yang juga 

ingin ditunjukkan di bagian ini, bahwa pada scene ke-dua telah 

diperlihatkan sempat ada ketakutan dan keraguan yang digambarkan 

melalui gestur muka pemerannya ketika menghadapi kesulitan pada gunung 

api tersebut. Akan tetapi ketakutan dan keraguan tersebut kemudian hilang 

saat ketiganya bekerja sama untuk menemukan cara melewati keadaan 

tersebut. Dengan demikian penulis pada bagian ini secara keseluruhan 

memaknai bahwa mereka adalah orang – orang yang mampu memunculkan 

daya kreativitasnya untuk kembali mendapatkan sebuah rasa percaya diri 

dimana pada akhirnya rasa percaya diri tersebut yang mereka gunakan 

untuk menaklukan keterbatasan yang ada.  

c. Mitos : 

Menurut Roland Barthes dalam tataran mitos, mitos adalah cara berpikir 

mengenai suatu kebudayaan dari sesuatu. Dengan kata lain adalah suatu cara 

untuk mengkonseptualisasikan dan memahami sesuatu. Pada scene ini yang 

pertama adalah mitos mengenai warna merah. Warna merah yang memiliki 

makna berani dan juga warna putih yang memiliki makna suci itu sendiri 

juga sudah lama digunakan sebagai sebuah lambang pada simbol negara 

Indonesia. Salah satu contohnya adalah warna merah dan warna putih yang 

digunakan pada bendera nasional Indonesia, Sang Saka Merah Putih. 

Bendera merah putih sendiri pertama kali digunakan setelah perang dunia 

ke 2 dan Indonesia merdeka, pada saat itu  merah putih mulai digunakan 



51 
 

sebagai bendera nasional Indonesia. Bendera Sang Saka Merah Putih 

pertama kali dikibarkan di Indonesia pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Namun jauh sebelum digunakan pada bendera 

nasional Indonesia tersebut, dilansir dari Ecyclopaedia Britannica (2015) 

dikatakan bahwa bendera yang mengandung warna merah dan putih tersebut 

juga sudah dipakai sejak jaman kerajaan. Salah satunya adalah Kerajaan 

Majapahit yang berpusat di Jawa Timur menjadikan bendera merah putih 

sebagai lambang kebesarannya pada abad ke-13 hingga abad ke-16. 

Kemudian di awal abad ke-20 dibawah kekuasaan Belanda waktu itu, para 

pelajar dan kaum nasionalis menggunakan bendera yang dinamakan Sang 

Merah Putih. 22 Jadi makna berani dan suci yang dilambangkan dengan 

warna merah dan putih memang sudah dipakai dan dipahami sejak lama di 

Nusantara. 

Kemudian mitos mengenai makna warna tersebut juga sudah lama 

digunakan pada budaya-budaya di Indonesia, salah satunya adalah yang 

digunakan pada pakaian adat Warok Reog Ponorogo. Pakaian adat ini 

memiliki karakteristik tertentu, yaitu berwarna hitam dan merah. Warna 

hitamnya mendominasi pakaian adat Ponorogo sedangkan motif berwarna 

merah terletak dibagian dalam tepatnya dibelakang kancing baju, lengan 

kanan dan kiri, serta garis merah yang terletak di belakang punggung. 

Kemudian dilengkapi dengan celana kombor yang berwarna hitam serta 

menggunakan sabuk tali besar yang berwarna putih. Menurut Alip Sugianto 

dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Etnolinguistik Terhadap Pakaian 

Adat Warok Ponorogo” mengatakan bahwa warna merah pada lengan 

pakaian warok yang digulung menunjukan maksud berani dan tangkas. 

Sedangkan untuk warna putih yang ada pada tali yang digunakan sebagai 

sabuk pinggang dan juga kaos putih melambangkan niat yang suci. 

Sedangkan warna hitam pada pakaian warok memiliki arti sebuah 

ketenangan.23  

 

                                                           
22 https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/23/120000269/bendera-merah-putih-arti-sejarah-dan-

maknanya?page=all diakses pada 24 Maret 2020 pukul 20.00 WIB. 
23 http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/8 diakses pada 27 Maret 2020 pukul 13.11 WIB 

https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/23/120000269/bendera-merah-putih-arti-sejarah-dan-maknanya?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/23/120000269/bendera-merah-putih-arti-sejarah-dan-maknanya?page=all
http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/8
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 Pada bagian selanjutnya mitos mengenai kreatifitas. Sudah menjadi 

pemikiran yang umum apabila di Indonesia ada anggapan bahwa seseorang 

bisa menjadi sangat kreatif apabila sedang berada di dalam tekanan. Hal 

tersebut seperti yang termuat dalam artikel di jawapos.com, disana 

dikatakan bahwa berada dibawah tekanan menjadikan respons kognitif 

anggota kelompok cenderung akan muncul lebih cepat. Pada artikel tersebut 

juga dituliskan bahwa tekanan seperti tenggat waktu penyelesaian tugas 

(deadline) dapat menyebabkan seseorang untuk berpikir dan bertindak lebih 

dalam menyelesaikan sebuah tugas, karena tekanan tersebut merupakan 

sebuah ancaman bagi mereka.24 Hal tersebutlah yang selama ini dipercaya 

oleh masyarakat Indonesia secara khusus oleh para pelajar, mereka 

menyebutnya dengan sebutan “The Power of Kepepet”. Masyarakat sering 

menganggap bahwa dirinya akan lebih kreatif apabila dalam keadaan 

terdesak. Hal tersebut tidak seutuhnya benar karena seperti yang 

diungkapkan oleh Silmi Amrulah dkk dalam jurnalnya yang berjudul Studi 

Sistematik Aspek Kreativitas dalam Konteks Pendidikan yang mengutip 

pernyataan dari Burns, yang mengatakan bahwa kreativitas muncul karena 

didorong oleh potensi kecerdasan seorang individu yang sudah dibentuk dan 

diturunkan secara genetika oleh orang tua. Sehingga level kreativitas dan 

kecerdasan seseorang berbeda-beda tergantung dari apa yang sudah 

ditanamkan oleh orang tua masing-masing.25 Dengan kata lain kreativitas 

tidak bisa datang secara tiba-tiba begitu saja, akan tetapi kreativitas dapat 

muncul melalui sebuah proses. 

 

4.3 Mitos Dalam Iklan Djarum Super Versi I Dare: Volcano Boarding Dalam YouTube 

- Mitos mengenai kepercayaan diri dan keberanian, bagaimana sebuah senyum 

dapat meningkatakan kepercayaan diri seseorang. Seseorang yang ingin 

mencapai sebuah kesuksesan dalam hidupnya, salah satu syarat yang harus 

dimiliki adalah memilki rasa percaya diri yang baik. Rasa percaya diri tersebut 

terkadang tidak bisa muncul dengan sendirinya, terlebih lagi bagi orang-orang 

yang memiliki kepribadian introvert. Oleh karenanya harus ada stimulus yang 

                                                           
24 https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/suasana-hati-negatif-ternyata-bisa-mendorong-ide-kreatif/ 

diakses pada 02 Februari 2020 pukul 21.34 WIB. 
25 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/view/3533 diakses pada 02 Februari 2020 pukul 22.20 WIB 

https://www.jawapos.com/jpg-today/09/04/2019/suasana-hati-negatif-ternyata-bisa-mendorong-ide-kreatif/
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/view/3533
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dilakukan orang tersebut guna mendongkrak rasa percaya dirinya yakni dengan 

tersenyum. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan baik dari luar dan dalam 

negri mengatakan bahwa senyum dapat memberikan efek seseorang terlihat lebih 

percaya diri dalam menjalani kehidupannya, dan hasil dari kepercayaan diri 

itulah dapat menjadikan orang tersebut menjadi lebih sukses. 

Mitos mengenai kepercayaan diri ini juga ada hubungannya dengan 

kekreativitasan. Di Indonesia sendiri sudah terbentuk pemikiran yang umum di 

masyarakat bahwa seseorang akan semakin kreatif apabila ditempatkan dalam 

situasi yang terdesak. Pemikiran-pemikiran tersebut biasanya disebut dengan 

sebutan “The Power of Kepepet”, dan pemikiran tersebut banyak dianut oleh 

kaum pelajar. Akan tetapi pada iklan ini ditunjukkan bahwa sebuah kreatifitas 

dapat dimunculkan berkat potensi kecerdasan individu itu sendiri dalam 

memecahkan sebuah tantangan atau hambatan. Dan pada akhirnya tingkat 

kekreativitasan seseorang tersebut juga berdampak pada seberapa besar orang 

tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dirinya.  

Selain daripada senyum, kepercayaan diri diyakini oleh masyarakat juga dapat 

ditingkatkan melalui pakaian apa yang sedang dikenakan. Orang-orang meyakini 

bahwa pakaian yang memiliki warna merah yang dominan dapat lebih 

meningkatkan kepercayaan diri dari pemakainya daripada pakaian dengan warna 

lain. Keyakinan tersebut dapat terjadi karena warna merah secara psikologis 

memberikan makna berani pada pemakainya. Kemudian mitos mengenai 

keberanian tersebut juga sangat diyakini pula oleh masyarakat Indonesia sejak 

jaman dahulu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pakaian adat atau 

pakaian daerah yang juga telah menggunakan warna merah sebagai perlambang 

sebuah keberanian, sebagai salah satu contoh adalah penggunaan warna merah 

pada pakaian adat Warog Reog Ponorogo di Jawa Timur. Kemudian selanjutnya 

untuk skala nasional, di Indonesia sendiri warna merah yang digunakan pada 

bendera nasional atau bendera Sang Saka Merah Putih juga memiliki arti berani.  

 

- Mitos mengenai sebuah ketangguhan dan kegagahan, dimana masyarakat 

Indonesia masih banyak yang memiliki anggapan bahwa kedua hal tersebut 

selalu direpresentasikan dengan kaum pria serta dikait-kaitkan dengan sebuah 

maskulinitas. Dengan begitu pada masyarakat Indonesia membuat sebuah jarak 

pemisah antara maskulin dan feminin. Masyarakat mulai melihat bahwa 
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maskulinitas seorang pria selalu indentik dengan sifat-sifat kuat, keras, beraroma 

keringat dan lain sebagainya. Dan hal tersebut kemudian memunculkan sebuah 

pembedaan antara hal-hal yang hanya dapat dan boleh dilakukan laki-laki dan 

hal-hal yang terlihat tabu untuk dilakukan seorang perempuan. 

 

4.4 Pembahasan Makna Dalam Iklan Djarum Super Versi I Dare: Volcano Boarding  

Hasil pemaknaan yang berhasil penulis temukan dalam Iklan Djarum Super Versi I 

Dare: Volcano Boarding adalah : 

 

Yang pertama penulis menemukan makna keberanian yang terdapat pada iklan ini. Hal 

tersebut dapat dilihat dari warna merah yang sangat banyak digunakan dalam iklan ini. 

Warna merah sendiri juga menjadi warna yang sangat khas dengan rokok Djarum Super. 

Makna keberanian tersebut memang sesuai dengan tagline utama pada iklan Djarum Super 

ini yakni I Dare. Sehingga pesan mengenai keberanian atau berani menjadi titik berat yang 

ingin ditampilkan melalui adegan-adegan yang terdapat dalam iklan ini. Iklan ini ingin 

menyampaikan bahwa semua orang bisa menjadi berani. Pada dasarnya orang-orang sering  

menganggap bahwa pria adalah yang lebih berani (maskulin dan gagah) daripada kaum 

wanita, seperti dalam iklan ini hal tersebut disampaikan secara implisit melalui pemilihan 

pemeran iklan yang kesemuanya adalah laki-laki. Namun iklan ini seolah ingin 

menyampaikan hal yang lain dari keberanian tersebut, semua orang bisa menjadi lebih 

berani dengan mengembangkan beberapa faktor pada dirinya.  

 Kemudian yang selanjutnya, penulis juga menemukan makna lain yang ingin 

disampaikan dalam iklan ini yakni kepercayaan diri. Penulis mengambil makna 

kepercayaan diri tersebut dari arti kata berani pada KBBI. Untuk mendapatkan keberanian 

seperti yang dimaksud dalam iklan, kepercayaan diri menjadi salah satu modal dasar bagi 

manusia untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Dan ajakan untuk lebih percaya diri 

tersebut secara implisit ditampilkan dalam iklan Djarum Super versi I Dare: Volcano 

Boarding ini dengan menampilkan sebuah ekspresi emosi dari pemerannya. Ekspresi emosi 

yang ditampilkan dalam iklan ini adalah sebuah senyum yang dapat disebut dengan 

“Duchenne Smile”. Senyum dinilai mampu meningkatkan rasa percaya diri pada 

seseorang, oleh karenanya untuk menyampaikan pesan keberanian pada iklan diawali 

dengan adegan tersebut. 

Kemudian untuk mendapatkan kepercayaan diri tersebut juga bisa sedikit banyak 

dipengaruhi oleh segi penampilan atau pakaian apa yang saat itu dikenakan. Dalam adegan 
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yang terdapat pada iklan ini dari ketiga pemeran ada salah satunya yang mengenakan 

pakaian berwarna merah, menurut penelitian yang hasilnya sudah penulis cantumkan diatas 

pakaian berwarna merah dapat meningkatkan keberanian serta daya tarik daripada 

pemakainya. Oleh sebab itu iklan ini ingin menyampaikan bahwa kepercayaan diri yang 

nantinya dapat berguna untuk mendongkrak keberanian bisa juga dipengaruhi dari faktor 

eksternal. Sehingga iklan ini menyampaikan pesan bahwa apabila seseorang mulai 

kehilangan keberanian dari dalam dirinya, keberanian tersebut bisa dirangsang atau 

distimulus dari luar pribadi seseorang tersebut. 

Sehingga penulis melihat dan merangkumkan makna dari iklan ini secara keseluruhan 

adalah sebagai berikut. Seseorang apabila ingin lebih berani juga perlu meningkatkan 

kepercayaan diri serta kreativitasnya. Kemudian apabila seseorang sudah berhasil 

mendapatkan atau mengembangkan keberanian tersebut dapat digunakannya untuk 

mengatasi dan mengalahkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya (dimana dalam iklan ini 

kesulitan tersebut digambarkan dengan gunung berapi yang harus dilewati dan juga pada 

scene terakhir harus melakukan volcano boarding dalam keadaan yang sangat gelap). 

Kemudian hubungan makna yang penulis sampaikan dengan produk yang diiklankan itu 

sendiri adalah; rokok Djarum Super memberikan pesan kepada konsumennya bahwa 

Djarum Super menempatkan diri sebagai produk yang dapat membantu audiensnya atau 

konsumennya untuk mendapatkan kepercayaan diri tersebut, serta yang paling utama 

adalah dapat membantu para konsumennya menjadi lebih berani dalam menjalani 

kehidupannya.   

 

 

 

 




