
BAB IV 

ANALISIS SEMIOTIKA 

Istilah semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Semiotik 

adalah ilmu tentang tanda-tanda. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda 

termasuk hal-hal yang tersembunyi dibalik sebuah tanda (teks, iklan, berita) karena 

system tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut 

(Kriyantono, 2009:263-264). Roland Barthes adalah salah satu tokoh semiotika penerus 

pemikiran Saussure. Ia mempunyai gagasan mengenai “Order Of Signification” (Tatanan 

Penandaan) yang menekankan interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi 

yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Tatanan penandaan tersebut diantaranya 

adalah denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kamus dari sebuah kata atau 

terminology atau objek (Literal meaning of a term of object). Konotasi adalah makna-

makna cultural yang melekat pada sebuah terminology (the cultural meanings that 

become attached to a term).  

4.1. Gambaran Umum 

 Sebelum membahas lebih lanjut mengenai unsur semiotika pada iklan kartu XL (versi 

“sulap” dan versi “korban ketagihan SMS”) dan iklan kartu As (versi “kumpul-kumpul” dan 

versi “dongeng”), penulis akan menguraikan tentang Kartu As dan Kartu XL. 

 4.1.1 Kartu AS 

Telkomsel adalah salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel 

didirikan pada tahun 1995 sebagai wujud semangat inovasi untuk mengembangkan 

telekomunikasi Indonesia yang terdepan. Untuk  mencapai visi tersebut, Telkomsel terus 

memacu pertumbuhan jaringan telekomunikasi di seluruh penjuru Indonesia secara pesat 

sekaligus memberdayakan masyarakat. Telkomsel menjadi pelopor untuk berbagai 

teknologi telekomunikasi selular di Indonesia, termasuk yang pertama meluncurkan 

layanan roaming internasional dan layanan 3G di Indonesia. Telkomsel merupakan 

operator yang pertama kali melakukan ujicoba teknologi jaringan pita lebar LTE. Di 

kawasan Asia, Telkomsel menjadi pelopor penggunaan energi terbarukan untuk menara-



menara Base Transceiver Station (BTS). Keunggulan produk dan layanannya menjadikan 

Telkomsel sebagai pilihan utama pelanggan di seluruh Indonesia. 

Memasuki era ICT (Information and Communication Technology), Telkomsel 

terus mengoptimalkan pengembangan layanan di Indonesia dengan memanfaatkan 

potensi sinergi perusahaan induk yaitu PT Telkom (65%) dan SingTel Mobile (35%). 

Telkomsel terus mengembangkan layanan telekomunikasi selular untuk mengukuhkan 

posisi sebagai penyedia layanan gaya hidup selular, a truly mobile lifestyle.Produk-

produk dari Telkomsel antara lain, kartu AS,kartu halo,kartu facebook,simpati, telkomsel 

flash, bundling,dan blackberry. Kartu As merupakan Kartu Prabayar (prepaid) yang 

dikeluarkan oleh Telkomsel. Kartu As dapat diisi ulang seperti halnya dengan kartu 

prabayar yang ada di Indonesia. Kartu As dapat digunakan di seluruh Indonesia, tarif 

percakapannya pun juga sangat kompetitif. 

 

 4.1.2 Kartu XL 

XL adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Mulai 

beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996, XL saat ini adalah penyedia layanan 

seluler dengan jaringan yang luas dan berkualitas di seluruh Indonesia bagi pelanggan 

ritel (Consumer Solutions) dan solusi bagi pelanggan korporat (Business Solutions). 

XL satu-satunya operator yang memiliki jaringan serat optik yang luas. XL telah 

meluncurkan XL 3G pada 21 September 2006, layanan telekomunikasi selular berbasis 

3G pertama yang tercepat dan terluas di Indonesia. XL dimiliki secara mayoritas oleh 

Axiata Group Berhad (“Axiata Group”) melalui Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd 

(dahulu Indocel Holding Sdn Bhd) (66,6%) dan sisanya Emirates Telecommunications 

Corporation (Etisalat) melalui Etisalat International Indonesia Ltd. (13,3%) serta publik 

(20,1%). Sebagai bagian dari Axiata Group bersama-sama dengan Aktel (Bangladesh), 

HELLO (Cambodia), Idea (India), MTCE (Iran), Celcom (Malaysia), Multinet (Pakistan), 

M1 (Singapore), Samart (Thailand) dan Dialog (Sri Lanka), menjadi yang terbaik di 

wilayah Asia. 



XL memiliki layanan pra bayar dan pasca bayar. XL Prabayar merupakan 

peleburan dari 2 produk prabayar XL sebelumnya, yaitu “Bebas” dan “Jempol”. 

Peleburan menjadi satu lini produk ini merupakan upaya XL untuk memangkas biaya 

pemasaran “Jempol” yang memiliki perkembangan kurang signifikan jika dibandingkan 

dengan “Bebas”. Layanan XL Prabayar adalah layanan telekomunikasi dengan sistem 

pembayaran langsung, sesuai nominal pulsa yang diinginkan konsumen. XL Prabayar 

adalah produk terbaik XL yang memiliki paket promo sesuai kebutuhan komunikasi. 

Beberapa paket layanan ini antara lain : Paket Ampuh Hot Rod, Super Sampe Puas, Super 

Berkali-kali, dan sebagainya. 

4.2 Kronologis Iklan Kartu XL dan As 

Pada bulan Februari 2011, Kartu XL mengeluarkan  iklan versi “sulap”. Iklan tersebut 

menampilkan seorang lelaki yang berpakaian ala timur tengah sedang berjalan di restoran 

yang ramai. Lalu Ia mengambil salah satu gelas putih berisi kopi dan membalikkan gelas 

itu, namun kopi yang di dalamnya tidak tumpah. Lalu gelas tersebut di sulap menjadi 2, 

dengan narasi “mana yang lebih bagus?”. Setelah itu gelas pertama berubah menjadi 

warna merah dengan tulisan 20, gelas kedua berubah menjadi warna biru-orange dengan 

tulisan 25, dengan narasi “ayo kita buktikan”. Lalu muncul tulisan „Harus bayar tiap 

SMS‟ di gelas warna merah dan tulisan „Gratis 1000 SMS tiap hari‟. Lalu pengunjung 

restoran bersorak-sorai dan tiba-tiba terkejut dengan kemunculan anak kecil berpakain ala 

timur tengah yang entah dari mana datangnya. Ia mengatakan “yang lain bikin kapok, 

Baim kan udah bilang, XL” dengan jarinya membentuk lambang XL. 

Pada sekitar bulan Maret 2011 kartu As membuat iklan dengan versi “kumpul-

kumpul”. Dalam iklan tersebut terdapat sindiran dari kartu As terhadap iklan kartu XL 

versi sulap yang muncul sebelumnya. Pada iklan tersebut terdapat sekumpulan anak 

muda di sebuah ruangan. Salah satu dari mereka mengatakan „Gratis 5000 SMS”,yang 

lain menjawab „kartu As nggak terkalahkan dong”. Setelah itu terdapat narasi “paling 

murah ya kartu As”, lalu muncul tulisan „Rp 20/menit+gratis 5000 SMS‟. Lalu anak-anak 

muda itu muncul kembali, dan salah satu dari mereka mengatakan „murahnya beneran 

nih,nggak sulap-sulapan‟, disertai tawa teman-temannya.  



Pada bulan Maret 2011, kartu XL mengeluarkan iklan dengan versi “korban 

ketagihan SMS”. Dalam iklan ini terdapat seorang wanita yang berpakaian putih dengan 

rambut panjang terurai di depan wajahnya mirip seperti kuntilanak. Semua orang yang 

ditemuinya takut,berteriak, dan berlari. Setelah ada angin yang berhembus kencang, 

rambut wanita itu tersibak, barulah terlihat wajahnya, dan ternyata Ia bukan hantu 

kuntilanak melainkan seorang wanita yang menjadi korban ketagihan SMS XL sehingga 

Ia selalu menundukkan kepalanya sambil SMS hingga rambutnya terurai kedepan seperti 

kuntilanak. 

Pada bulan April 2011 As mengeluarkan iklan versi “dongeng”. Dalam iklan tersebut 

terdapat sindiran dari kartu As terhadap iklan XL versi “korban ketagihan SMS”. Iklan 

ini menceritakan dongeng putri salju dan 7 kurcaci. Putri salju tiba- tiba pingsan setelah 

menelpon. Sebelum pingsan, putri salju berkata “mahal”. Lalu pangeran datang dengan 

menunggangi kuda dan mengatakan “semuanya tenang,ada aku. Kesurupan setan mahal 

tuh! Sadarin pakai kartu AS. Nelpon 0 rupiah, pagi, siang, dan malam. Gratis facebook 

dan chatting+gratis ribuan SMS ke semua operator. Nggak nakut-nakutin”. Lalu putri 

salju sadar setelah Ia mencium kartu As dari sang pangeran. Tiba-tiba kuntilanak jatuh 

dari pohon, salah satu orang yang berperan menjadi 7 kurcaci mengatakan “tante salah 

lokasi ya?”. 

4.3 Analisis Semiotika  

4.3.1 Narasi dan Ilustrasi Kartu XL Versi “Sulap” 

Seorang laki-laki berpakaian ala timur tengah berwarna emas,sedang berjalan-jalan 

di sebuah café dan tampak sedang mencari-cari sesuatu. Ia adalah seorang pesulap. 

Pesulap itu mengambil gelas yang sedang akan diminum oleh  salah satu penunjung café. 

Lalu terdengar suara laki-laki yang mengucapkan mantera sulap. Pesulap tadi 

mengangkat gelas putih berisi kopi,lalu menumpahkannya, namun ternyata kopi tersebut 

tidak tumpah. Pegunjung café yang menonton atraksi tersebut terkagum-kagum. Gelas 

tadi disulap menjadi dua.  

Narasi (suara pria) : “mana yang lebih bagus?” 

 Lalu kedua gelas itu berubah warna. Gelas pertama menjadi warna dasar merah, 

dan tulisan 20 berwarna merah, serta bayangan tulisan berwarna putih. Gelas kedua 



menjadi berwarna dasar biru dengan tulisan 25 berwarna biru dan lingkaran sebagai latar 

tulisan berwarna orange. 

Narasi (suara pria) : “ayo kita buktikan” 

 Gelas berwarna merah mengeluarkan tulisan „HARUS BAYAR TIAP SMS‟. 

Tulisan tersebut berwarna merah dengan bayangan putih. Lalu gelas tersebut di hilangkan 

oleh pesulap. Gelas berwarna biru mengeluarkan tulisan „GRATIS 1000 SMS TIAP 

HARI‟. Tulisan 1000 berwarna biru,dan lainnya berwarna orange. Tulisan tersebut 

muncul dengan ornament bintang-bintang. 

 Narasi (suara pria): “XL gratis 1000 sms tiap hari”. Lalu gelas hilang dan tulisan 

„GRATIS 1000 SMS TIAP HARI‟ diperbesar. Lalu terdengar suara penonton yang 

bersorak-sorai. 

 Tiba-tiba muncul seorang anak kecil,yang diperankan oleh Baim, yang juga 

mengenakan pakaian ala timur tengah. Penonton menunjukan wajah terkejut. Baim 

berkata “yang lain bikin kapok, Baim kan udah bilang,XL”, sambil tangannya 

membentuk logo XL. 

 Untuk lebih mengetahui dan memahami unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam 

iklan Kartu XL versi sulap, maka akan digunakan tabel yang berupa potongan gambar 

tiap scene, disertai unsur semiotika yang dapat dibahas yang terdapat di dalamnya. Tabel 

unsur semiotika iklan kartu XL versi sulap dapat dilihat pada lampiran,tabel 4.3.1. 

 

4.3.2 Narasi dan Ilustrasi Iklan Kartu AS Versi “Kumpul-Kumpul” 

 Tampak dua orang perempuan. Perempuan bertopi berkata “gratis 5000 sms”. 

Lalu tampak sekumpulan anak muda yang berpakaian dengan tema sepak bola, dan lelaki 

berkacamata berkata “kartu AS nggak terkalahkan dong”.  

 Setelah itu muncul tulisan „Rp 20/menit+GRATIS 5000 SMS!‟, dengan latar 

belakang berwarna merah,tulisan „SMS‟ berwarna merah, dan tulisan lainnya berwarna 

hitam, dengan bayangan tulisan berwarna putih. 

Narasi (suara lelaki) : “paling murah, ya kartu AS”. 

 Lalu muncul logo kartu AS dengan latar belakang warna merah dan tulisan 

“Paling Murah”. Dalam logo kartu AS terdapat gambar kartu berwarna putih, gamabr hati 

dan tulisan „AS‟ berwarna merah, serta tulisan lainnya berwarna putih. Terdapat 



bayangan putih di semua tulisan. Di sebelah kanan atas terdapat lambang telkomsel. Dan 

di sebelah kiri bawah terdapat tulisan mengenai syarat dan ketentuan. 

Narasi (suara lelaki tertawa) : “hehehehe” 

 Kembali ke setting di dalam rumah dengan sekumpulan anak muda. Lelaki 

berambut kribo berkata “murahnya beneran nih,nggak sulap-sulapan”. Lalu sekumpulan 

anak muda tadi tertawa dan menaik turunkan tangan seperti sedang melakukan sulap. 

 Untuk lebih mengetahui dan memahami unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam 

iklan Kartu AS versi kumpul-kumpul, maka akan digunakan tabel yang berupa potongan 

gambar tiap scene, disertai unsur semiotika yang dapat dibahas yang terdapat di 

dalamnya. Tabel unsur semiotika iklan kartu As versi kumpul-kumpul dapat dilihat pada 

lampiran tabel 4.3.2. 

 

4.3.3 Narasi dan Ilustrasi Iklan Kartu XL Versi “Korban Ketagihan SMS”  

 Seorang perempuan berpakaian putih, berambut panjang dan seluruh rambutnya 

menutupi wajah,masuk ke dalam mini market. 

(suara ponsel) :”tut…tut…tut…tut” 

  Perempuan itu berkata pada pramuniaga “beli tissue dong”. Pramuniaga dan 

pengunjung café melihat penampilan perempuan itu,dan mereka terkejut dan takut,lalu 

berteriak sambil berlari keluar mini market.  

Perempuan tadi duduk akan duduk di halte bus. 

(suara ponsel) : “tut..tut…tut…tut” 

 Lalu perempuan itu berkata pada orang di sebelahnya,“geser dikit donk”. Orang-orang 

yang menunggu di halte bus ketakutan melihat penampilan perempuan itu,lalu mereka 

berlari dan berteriak. Akhirnya perempuan itu berada sendirian di halte bus. Bus datang, 

dan perempuan itu berdiri di depan pintu bus yang terbuka. 

(suara ponsel) : “tut..tut..tut”. 

 Orang-orang di dalam bus ketakutan melihat perempuan itu,seperti yang lainnya, 

mereka mengira perempuan itu adalah kuntilanak, lalu meraka berlari keluar bus. Di 

tengah jalan ada seorang perempuan dan laki-laki yang sedang berdiri,mereka juga 

terkejut dengan penampilan perempuan itu,merekapun berteriak dan berlari ketakutan.  

Lalu datang angin besar,dan menyibakkan rambut perempuan itu.  



(suara ponsel) : “tut…tut…tut..tut”. 

 Ternyata perempuan itu bukan kuntilanak, melainkan seorang perempuan biasa 

yang menjadi korban ketagihan sms XL. Lalu muncul tulisan „KORBAN KETAGIHAN 

SMS‟ berwarna orange dengan bayangan tulisan berwarna hitam.  

 Lalu perempuan itu menyeberang jalan, dan terdapat tulisan „SMS-an 100% gratis 

gak ada batas ke semua operator”.  

Narasi (suara perempuan) : “Ini dia korban ketagihan SMS XL” 

 Pada saat malam,perempuan itu duduk di halte bus, dan di sebelahnya duduk 

seorang perempuan berpakaian putih, berambut panjang, dan seluruh rambutnya 

menutupi wajahnya, seperti hantu kuntilanak. Perempuan tadi berkata pada perempuan di 

sebelahnya “pakai XL juga ya?”. Lalu perempuan di sebelahnya menjawab “iya”. Setelah 

itu muncul tulisan “XL Terbukti Murah”. Huruf X pada tulisan itu berwarna putih dengan 

titik berwarna orange di atasnya, huruf L pada tulisan itu berwarna hijau. Tulisan 

„Terbukti Murah‟ berwarna orange dengan bayangan tulisan berwarna hitam. 

 Untuk lebih mengetahui dan memahami unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam 

iklan Kartu XL versi korban ketagihan sms, maka akan digunakan tabel yang berupa 

potongan gambar tiap scene, disertai unsur semiotika yang dapat dibahas yang terdapat di 

dalamnya. Tabel unsur semiotika iklan kartu XL versi korban ketagihan SMS dapat 

dilihat pada lampiran,tabel 4.3.3. 

 

4.3.4 Narasi dan Ilustrasi Iklan Kartu AS Versi “Dongeng” 

 Seorang putri sedang bertelepon,lalu terkejut sambil berkata “mahal” lalu 

pingsan. Tiga orang kurcaci berkata “hah? Mahal?”. Sule yang berperan sebagai pangeran 

datang dengan kuda mainan, dan bernyanyi “semuanya tenang,ada aku”. Sule turun dari 

kuda mainannya dan berkata “sst..kesurupan setan mahal tuh”. Sule bersiap menciumkan 

perdana AS ke bibir putri. 

 Sule memegang perdana AS,sambil melihat kamera,dan berkata “sadarin pakai 

kartu AS”. Lalu muncul peri dari perdana kartu AS.  

 (Scene Sule menciumkan pedana AS ke bibir putri,dengan dikerubuti kurcaci). 

Sule berkata lagi : ”nelpon 0 rupiah beneran pagi, siang, dan malam”. Lalu muncul peri 

dan tulisan ‟Nelpon Rp 0” berwarna putih. Lalu Sule berkata lagi ”gratis facebook dan 



chatting sepuasnya plus gratis ribuan SMS ke semua operator”. Lalu muncul peri dan 

tulisan „Baru. Gratis Facebook & Chatting Sepuasnya‟.Hubungi *363*363#‟. Seluruh 

tulisan berwarna putih,dengan bayangan berwarna hitam. Terdapat latar belakang 

berwarna merah pada tulisan „baru‟ dan „*363*363#‟, dan latar belakang putih pada 

tulisan „Gratis Facebook & Chatting Sepuasnya‟. Terdapat lambang Nimbuzz,Mig33,dan 

E-buddy. 

 Angle camera berubah menjadi medium close up,dan berkata “dijamin nggak 

ribet,dan nakut-nakutin”. Lalu muncul peri dan tulisan „Gratis ribuan SMS ke semua 

operator‟. Lalu putri bangun. Pangeran,putri,dan kurcaci berbahagia. Kurcaci bernyanyi 

“siang malam yang paling murah”.  

 Narasi (suara laki-laki) : “hahaha, paling murah ya kartu AS”. Lalu muncul 

perdana kartu AS dengan latar belakang merah. Lalu muncul logo kartu AS dengan latar 

belakang warna merah dan tulisan “Paling Murah”. Dalam logo kartu AS terdapat 

gambar kartu berwarna putih, gamabr hati dan tulisan „AS‟ berwarna merah, serta tulisan 

lainnya berwarna putih. Terdapat bayangan putih di semua tulisan. Di sebelah kanan atas 

terdapat lambang telkomsel. Dan di sebelah kiri bawah terdapat tulisan mengenai syarat 

dan ketentuan. 

 Putri,pangeran, dan kucaci terkejut dengan gerakan-gerakan di atas pohon. Lalu 

ada kuntilanak jatuh dari pohon ke kuda mainan pangeran. Salah satu kurcaci berkata 

pada kuntilanak “tante,salah lokasi ya?”,dan kurcaci lainnya serta putri dan pangeran 

tertawa. 

 Untuk lebih mengetahui dan memahami unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam 

iklan Kartu As versi dongeng, maka akan digunakan tabel yang berupa potongan gambar 

tiap scene, disertai unsur semiotika yang dapat dibahas yang terdapat di dalamnya. Tabel 

unsur semiotika iklan kartu As versi sulap dapat dilihat pada lampiran,tabel 4.3.4. 

 

4.4 Iklan Kartu XL dan As Dalam Semiotika Roland Barthes 

Menurut Barthes, tanda denotatif terdiri atas penanda dan petanda Akan tetapi, 

pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif. Dengan kata lain, hal 



tersebut merupakan unsur material : hanya jika anda mengenal tanda „singa‟, barulah 

konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin. 

Jadi dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadannya. Dalam kerangka Barthes konotasi identik dengan oprasi ideology, yang 

disebutnya sebagai „mitos‟ dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam 

mitos juga teradapat pola tiga dimensi, penanda, petanda, dan tanda, namun sebagai suatu 

system yang uni, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya 

atua dengan kata lain, mitos adalah juga suatu system pemaknaan tataran kedua. 

Berdasarkan hasil amatan, penulis akan menjelaskan makna denotasi dan konotasi 

dari iklan XL (versi “sulap” dan versi “korban ketagihan SMS”) serta iklan As (versi 

“dongeng” dan versi “kumpul-kumpul”) dari unsur-unsur yang diteliti. 

 Iklan XL (versi “sulap” dan versi “korban ketagihan SMS”) serta iklan As 

(versi “dongeng” dan versi “kumpul-kumpul”) seluruhnya menyajikan narasi dan ilustrasi 

yang menarik dan mudah dimengerti oleh penonton. Namun, beberapa diantara iklan-

iklan tersebut, menunjukkan narasi dan ilustrasi yang mengandung makna tersirat yang 

menunjukkan kebaikan produknya dengan cara merendahkan produk pesaing. Sebagai 

contoh, pada iklan As versi “dongeng” terdapat tokoh perempuan yang menyerupai 

kuntilanak. Tokoh tersebut juga terdapat pada iklan XL versi “korban ketagihan SMS” 

yang muncul terlebih dahulu dibanding iklan As versi “dongeng”. Pada iklan As versi 

“dongeng”, tokoh perempuan yang menyerupai kuntilanak tersebut menjadi bahan 

ejekkan dan tertawaan para talent. Penonton telah mengetahui bahwa perempuan yang 

menyerupai kuntilanak adalah atribut iklan XL versi “korban ketagihan SMS”. Jadi, iklan 

As versi “dongeng” merendahkan iklan kartu XL versi “korban ketagihan SMS” secara 

tersirat, namun tetap dapat dimengerti oleh penonton. 

 Warna : Iklan XL (versi “sulap” dan versi “korban ketagihan SMS”) serta iklan 

As (versi “dongeng” dan versi “kumpul-kumpul”) menggunakan warna-warna yang 

kontras, terutama pada bagian tulisan sehingga dapat jelas terlihat dan pesan dapat 

tersampaikan dengan baik. Pada iklan XL versi sulap, warna digunakan secara berbeda. 



Terdapat dua buah gelas yang berwarna biru dan orange serta merah dan putih. Dari 

warna-warna tersebut, XL ingin menunjukkan perbandingan harga dan menunjukkan 

bahwa tarif kartu XL lebih murah dari kartu As, karena warna merah dan putih 

merupakah atribut khas kartu As. 

 Angle yang digunakan pada iklan-iklan tersebut sesuai dengan apa yang akan 

diperlihatkan. Misalnya, jika pada scene hanya akan memperlihatkan ekspresi wajah 

talent, maka digunakan jenis pengambilan gambar close up. Angle juga memperkuat 

makna tersirat yang ada dalam iklan. Misalnya pada iklan XL versi “sulap”, terdapat 

narasi pesulap yang menghilangkan gelas berwarna merah dengan memukulkannya ke 

meja. Pengambilan gambar yang dilakukan adalah big close up. Hal tersebit 

menunjukkan bahwa XL merendahkan produk pesaing yang memiliki atribut khas produk 

berwarna merah. Angle mempengaruhi penerimaan penonton terhadap suatu pesan. 

 Hasil amatan akan dijelaskan dengan menggunakan tabel yang dapat dilihat 

pada lampiran 1 sampai lampiran 4. 

 


