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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada kesimpulan ini, berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada iklan Djarum 

Super versi I Dare: Volcano boarding dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland 

Barthes penulis mencoba menjawab rumusan masalah pada penelitian ini 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. 

Berdasarkan pada temuan-temuan yang penulis dapatkan melalui video iklan tersebut penulis 

mendapatkan bahwa makna dari kata I Dare yang menjadi tagline dari pada iklan yang 

memiliki arti saya berani tersebut secara utuh sudah disampaikan dalam isi iklan. Hanya saja 

makna-makna tersebut tidak secara gamblang disampaikan dalam iklan ini. Pesan dan makna 

tersebut disampaikan baik melalui adegan-adegan yang diperankan oleh aktor, maupun melalui 

permainan warna yang dimunculkan dalam iklan tersebut.  

Selain makna utama mengenai keberanian yang menjadi highlight dari iklan ini penulis 

juga menemukan makna lain yang penulis dapatkan melalui analisis makna pada tataran 

konotatif dan pada tataran mitosnya. Makna tersebut yakni mengenai kepercayaan diri, dimana 

kepercayaan diri tersebut masih berhubungan dengan tagline Dare atau berani dari iklan 

Djarum Super tersebut. Jadi secara keseluruhan iklan ini ingin menyampaikan pesan tersirat  

mengenai sebuah kepercayaan diri, dimana kepercayaan diri tersebut dapat digunakan 

seseorang untuk mendapatkan sebuah keberanian yang lebih. Akan tetapi dibalik itu semua 

iklan rokok tetaplah iklan dengan tujuan komersial, sehingga iklan ini ingin membentuk realitas 

pada audiensnya bahwa dengan menggunakan atau mengkonsumsi produk rokok tersebut 

audiens menjadi lebih percaya diri dan lebih berani, seperti apa yang mereka lihat dalam iklan 

tersebut. 

 

5.2 Saran 

 Saran-saran yang ingin penulis sampaikan untuk penelitian selanjutnya mengenai 

semiotika iklan adalah: 

- Selain menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis makna dan pesan 

iklan dengan metode semiotika, dapat pula menggunakan metode kuantitatif. 
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Sehingga dapat juga diambil kesimpulan apakah makna iklan tersebut efektif 

untuk menarik perhatian para audiens.  

- Penelitian yang penulis buat diatas masih sangat terbatas dan banyak yang perlu 

ditambahkan, oleh karenanya penulis berharap pada penelitian selanjutnya para 

peneliti untuk dapat mengembangkan wawasan yang dimiliki terutama dalam hal 

teori semitika dan iklan. Karena analisis semiotika merupakan analisis 

interpretatif, sehingga hasil dari analisis sangat bergantung pada wawasan dari 

penelitinya. 

 

 

 




