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ABSTRAK 

Sahara, Anisa Rohmah. 2019. Representasi Cantik Iklan Wardah di Televisi 

(Studi Analisis Semiotik Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra 

In Paris). Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Irma Rumtianing UH, S.Ag, MSI. 

Kata Kunci: Cantik, Iklan, Wardah, Televisi, Charles Sandres Peirce 

Iklan di televisi merupakan salah satu sarana promosi yang paling 

berpengaruh, karena jangkauannya yang luas. Banyak pengiklan produk yang ingin 

menyampaikan pesan kepada pemirsanya supaya menjadi pusat perhatian, tak 

terkecuali iklan kosmetik Wardah. Sebagai produk yang menggunakan label “halal” 

dan kerap memasukkan unsur keagamaan seperti model muslimah, untuk 

memangsa pasar muslimah yang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Produk 

kosmetik Wardah mencoba menyampaikan pesan terhadap pemirsa mengenai 

cantik melalui iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumus masalah. Adapun 

pertanyaan pertama, yaitu bagaimana ikon cantik dalam iklan Wardah Exclusive 

Series Versi Dewi Sandra In Paris. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana indeks cantik 

dalam iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In paris. Dan pertanyaan 

terakhir yaitu bagaimana simbol cantik dalam iklan Wardah Exclusive Series Versi 

Dewi Sandra In paris 

Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

representasi cantik dalam iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In 

Paris yang terdapat di televisi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

paradigma kritik untuk mengungkap tanda dan makna cantik yang ingin 

disampaikan sebuah iklan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan analisis dokumen. Sedangkan, teknik analisis data adalah analisis 

semiotika Charles Sanders Peirce. Teori Charles membagi tanda berdasarkan ikon, 

indeks, dan simbol. 

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan representasi cantik menurut 

iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris. Pertama kecantikan 

fisik secara ikon yang dapat dilihat secara fisik misalnya, wanita yang putih bersih, 

bebas jerawat, hidung mancung, serta bibir yang tipis seperti model (Dewi Sandra). 

Kedua kecantikan berdasarkan indeks yang terlihat dari attitude yang baik dengan 

diri  sendiri (penampilan yang stylish) maupun orang lain (bagaimana seorang 

wanita bersosialisasi dengan orang lain). Ketiga simbol kecantikan wanita dapat 

terlihat dari dalam diri atau biasa disebut inner beauty yang dapat dilihat dari ilmu 

pengetahuan yang luas, rasa percaya diri yang tinggi, serta penggunaan barang-

barang mewah dan mampu mempresentasikan konsep Earth, Love, Life dapat 

menambah nilai kecantikan seorang wanita menurut iklan Wardah.  



 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media massa adalah suatu alat atau sarana yang dapat digunakan 

untuk penyampaian pesan dari sumber sebagai komunikator kepada khalayak 

sebagai komunikan.1 Media massa banyak berbagai macam, seperti televisi, 

radio, majalah, surat kabar dan internet, semakin banyak dijadikan sebagai 

objek studi. Gejala ini seiring dengan kian meningkatnya peran media massa 

itu sendiri sebagai suatu institusi penting dalam masyarakat.  

Menurut Denis Mc Quail, media massa memiliki sifat atau karakter 

yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar atau luas (universality 

of reach), bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa 

saja yang muncul di media massa. Karakteristik media tersebut memberikan 

konsekuensi bagi kehidupan politik dan budaya masyarakat kontenporer 

dewasa ini.2 Peran media massa yang besar tersebut menyebabkan media 

massa telah menjadi perhatian penting masyarakat bahkan sejak 

kemunculanya pertama kali. Media massa telah menjadi objek perhatian dan 

objek peraturan (regulasi).3 

                                                           
1 Indah  Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar (Bogor; Ghalia Indonesia, 2014), 37. 
2 Denis McQuail, Mass Communication Theory ( London: 4th Edition, Sage Publication, 

2000), 4 
3 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta:Kencana Prenada Media 

Grup, 2013), 480. 
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Komunikasi massa adalah kegiatan komunikasi yang mengharuskan 

unsur-unsur yang terlibat di dalamnya saling mendukung dan bekerja sama, 

untuk kegiatan komunikasi massa ataupun komunikasi melalui media massa. 

Kemudian para ahli komunikasi membatasi pengertian media massa pada 

komunikasi dengan menggunakan media massa, seperti surat kabar, majalah, 

radio, televisi, atau film.4  

Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 

1884, namun baru tahun 1928 Vladimir Zworkyn (Amerika Serikat) 

menemukan tabung kamera atau iconoscope yang bisa menangkap dan 

mengirim gambar yang bernama televisi. Iconoscope bekerja mengubah 

gambar dari bentuk gambar optis ke dalam sinyal elektronis radio. Zworkyn 

dengan bantuan Philo Farnsworth berhasil menciptakan pesawat televisi 

pertama yang dipertunjukkan kepada umum pada pertemuan World’s Fair 

pada tahun 1939.5 

Televisi merupakan media komunikasi yang paling berpengaruh pada 

kehidupan manusia. Televisi telah menjadi media yang paling popular dari 

media-media yang pernah ada sebelumnya. Tayangan televisi dipenuhi 

hiburan, berita dan iklan. Media Televisi menjadi populer karena memiliki 

kelebihan, yakni dapat didengar sekaligus dapat dilihat (audiovisual) 

sehingga penonton dapat mengetahui isi siaran dengan lebih nyaman. 

                                                           
4 Nurjaman Kadar, khaerul umam, komunikasi dan Public Relation (Bandung: Pustaka 

Setia. 2012) 229. 

 5 Morisan, Manajemen Media Penyiaran (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) 6. 
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Televisi merupakan salah satu media massa yang sangat mudah 

dirasakan dampak dan manfaatnya bagi khalayak luas, karena dalam waktu 

yang relatif singkat, televisi dapat menjangkau wilayah dan jumlah penonton 

yang tidak terbatas. Bahkan, peristiwa yang terjadi pada saat itu juga dapat 

segera diikuti sepenuhnya oleh penonton luas. Dengan modal audio visual 

yang dimiliki, siaran televisi sangat komunikastif dalam memberikan pesan-

pesannya yang hendak disampaikannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika hal tersebut mampu memaksa penontonnya duduk berjam-jam di depan 

pesawat televisi. Hadirnya televisi sangat bermanfaat sebagai upaya 

pembentukan sikap perilaku dan sekaligus perubahan pola berpikir 

masyarakat.6 

Televisi adalah salah satu media yang termasuk above the line, yang 

mempunyai karakter mengandung unsur suara, gerak dan gambar, sebagai 

media yang memiliki pengaruh yang sangat besar, media massa memiliki 

fungsi sebagai media berita dan penerangan, media pendidikan, media 

hiburan dan media promosi. Menurut Wilbur Schramm melihat terdapat 

fungsi media massa salah satunya sebagai sarana promosi iklan. “To Sell 

goods for us”. Media massa yang semakin menonjol, bahkan menjadi 

dominan.7 Kini penonton televisi indonesia benar benar memiliki banyak 

pilihan untuk menikmati berbagai program televisi.  

                                                           
6 Darwanto, Televisi Sebagai Media Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 32. 
7 Ibid,. 33 
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Iklan adalah suatu bentuk komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan suatu informasi atau pesan tentang suatu produk, layanan, 

ataupun informasi lainnya. Iklan televisi pada umumnya lebih mudah 

mempengaruhi pemirsa karena setiap hari ditayangkan, bahkan setiap acara 

televisi  selalu disela dengan iklan. Dengan begitu suatu produk yang secara 

terus-menerus ditayangkan akan meninggalkan bekas pada ingatan pemirsa. 

Banyak pengiklan memandang televisi sebagai media yang paling 

efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komersialnya, selain itu juga 

memiliki pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi persepsi khalayak 

sasaran. Kebanyakan masyarakat meluangkan waktunya di muka televisi, 

sebagai sumber berita, hiburan, dan sarana pendidikan. Calon pembeli lebih 

“percaya” pada perusahaan yang mengiklankan produknya di televisi dari 

pada yang tidak sama sekali. Ini adalah cerminan bonafiditas pengiklan. 

Selain itu, penayangan iklan di televisi sering kali bersentuhan dengan aspek 

moralitas masyarakat dan pengelabuhan persepsi publik.8 Produk yang 

ditawarkan melalui iklan di media televisi sebagian mengandung unsur 

inspiratif, yang secara persuasif mempengaruhi masyarakat untuk membeli 

produk tersebut. 

Studi mengenai bahasa sangat dipengaruhi oleh semiotika dan 

sebaliknya oleh karena itu adalah penting bagi kita untuk mengetahui struktur 

bahasa karena struktur memengaruhi pesan. Ferdinand de Saussure, pendiri 

                                                           
8 Wawan Kuswandi,  Analisis  Interaktif  Budaya  Massa (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

133. 
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struktur linguistik modern, yang berjasa memberikan sumbangan besar pada 

tradisi struktural dalam ilmu komunikasi, mengajar bahwa “tanda” (sign), 

termasuk bahasa, adalah bersifat acak (arbitrary).9 Ia menyatakan bahasa 

yang berbeda menggunakan kata-kata yang berbeda untuk menunjukan hal 

yang sama, dan bahwa biasanya tidak ada hubungan fisik antara suatu kata 

dengan referensinya. Karena itu, tanda merupakan kesepakatan yang 

diarahkan oleh aturan (signs are convention goverment by rules).10 Bahasa 

digunakan sebagai media dalam iklan untuk menjual produk atau jasa, agar 

produk atau jasa tersebut dibeli oleh sasaran iklan atau konsumen, dengan 

tujuan memperoleh keuntungan, selain itu bahasa digunakan oleh iklan untuk 

menarik perhatian agar dibaca atau dilihat untuk dipahami isinya. 

Melihat semakin modernnya kemajuan teknologi sekarang ini, 

membuat semakin kreatifnya para perusahaan dalam penggunaan media 

massa, salah satunya televisi sebagai alat penyampaian pesan. Hal ini 

membuat para perusahaan berbondong-bondong membuat iklan yang 

menarik sebagai ajakan agar tertarik membeli produknya, baik itu produk 

untuk kebutuhan sehari-hari.  

Terdapat beberapa iklan yang memiliki konsep berbeda dan menarik, 

salah satunya adalah iklan kosmetik. Iklan kosmetik menjadi salah satu iklan 

yang cukup menarik karena memiliki tanda-tanda maupun makna yang bisa 

menarik perempuan untuk mempercayai dan membelinya. Hal itu menuntut 

                                                           
9 Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistik Dalam Littlejohn dan Foss, 103-

104. 
10 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2013),  138. 



6 
 

 

para pembuat iklan kosmetik berpikir lebih keras dalam usahanya 

menampilkan sebuah iklan yang dapat mempresentasikan perempuan dan 

menjadi kebutuhan setiap perempuan untuk tampil cantik. Setiap iklan 

kosmetik selalu memiliki faktor metafora dalam menyampaikan pesannya 

yang mengandung tanda dan makna tersembunyi. Begitu pula dengan 

tampilan iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris memuat 

representasi perempuan muslimah cantik, yang menjadi idaman dan dambaan 

perempuan-perempuan saat ini. Secara tampilan visual, iklan wardah tersebut 

menampilkan sosok perempuan cantik yang sedang melakukan perjalanan di 

benua Eropa tepatnya di Paris Prancis. Dewi Sandra sebagai model 

perempuan muslimah cantik sejalan dengan konsep wardah yang merupakan 

produk kosmetik yang halal dan ditujukan untuk kaum perempuan muslimah. 

Setiap iklan kosmetik berupaya menampilkan sosok perempuan 

cantik dengan versi masing-masing, tak terkecuali iklan Wardah Exclusive 

Series Versi Dewi Sandra In Paris. Perempuan memiliki bagian-bagian tubuh 

yang dijadikan objek kecantikan dan mempunyai makna sosial bagi 

masyarakat, beberapa bagian tubuh tersebut salah satunya adalah wajah, 

bagian fisik manusia yang unik, lunak dan bersifat publik. Sebagai bagian 

tubuh yang dapat dilihat dengan jelas, makna kondisi dari wajah akan terlihat 

oleh masyarakat umum mulai dari jenis warna kulit yang berwarna putih atau 

hitam, kulit yang berminyak atau kering, hingga ada atau tidaknya jerawat 

dan noda yang melekat pada wajah. 
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Oleh karena itu iklan kosmetik wardah Exclusive Series versi Dewi 

Sandra in Paris ini akan sangat menarik jika dikaji pada makna semiosis yang 

terdapat dalam gambar iklan. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti iklan 

kosmetik menggunakan pendekatan semiotik untuk melihat lebih dalam 

upaya untuk menggambarkan berbagai pilihan makna yang tersedia melalui 

tanda-tanda yang digunakan, serta mencari makna dibalik iklan Wardah 

Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris. Untuk menunjukan berbagai 

tanda dan makna yang ada, peneliti telah mengumpulkan keseluruhan 

gambar, kemudian akan memilih gambar-gambar yang memiliki relevansi 

dan potensi cukup kuat untuk dijadikan sebagai objek penelitian tetap. Selain 

itu peneliti juga akan melihat narasi pada iklan tersebut yang mengiringi 

gambar. Tanda-tanda dalam iklan inilah yang menarik perhatian peneliti 

untuk meneliti makna cantik dalam iklan Wardah Exclusive Series Versi 

Dewi Sandra In Paris.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengambil judul 

“Representasi Cantik Iklan Wardah di Televisi (Studi Analisis Semiotika 

Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tulisan ini difokuskan 

pada representasi cantik yang terdapat pada Iklan Wardah Exclusive Series 

Versi Dewi Sandra In Paris. Jika diajukan dalam bentuk pertanyaan sub 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana ikon cantik dalam iklan Wardah Exclusive Series Versi 

Dewi Sandra In Paris? 

2. Bagaimana indeks cantik dalam iklan Wardah Exclusive Series Versi 

Dewi Sandra In Paris?  

3. Bagaimana simbol cantik dalam iklan Wardah Exclusive Series Versi 

Dewi Sandra In Paris? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang berkenaan dengan masalah diatas adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui ikon cantik dalam iklan Wardah Exclusive Series 

Versi Dewi Sandra In Paris. 

2. Untuk mengetahui indeks cantik dalam iklan Wardah Exclusive Series 

Versi Dewi Sandra In Paris. 

3. Untuk mengetahui simbol cantik dalam iklan Wardah Exclusive Series 

Versi Dewi Sandra In Paris. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Kajian penelitian ini diharapkan penulis mampu memberikan ilmu 

pengetahuan yang baru berkaitan dengan media komunikasi. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan dan 

refrensi bagi studi komunikasi mengenai penggunaan media massa 

khususnya televisi sebagai salah satu media komuikasi. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur 

kepustakan khususnya untuk jenis penelitian kualitatif. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bukti ilmah tentang 

representasi cantik dalam sebuah siaran iklan di televisi. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam menentukan judul skripsi ini,  penulis juga melakukan tela’ah 

terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus 

sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Penulis tidak menemukan 

penelitian terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini. Namun, 

penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan 

penelitian ini. 

Pertama, skripsi yang berjudul “Kecantikan Khas Wanita Berjilbab 

dalam Iklan Kosmetik Wardah  Versi Kisah di Balik Cantik” yang ditulis oleh 

Irfan Efendi tahun 2016, yang membahas tentang konsep cantik wanita 

berjilbab dalam iklan televisi wardah versi kisah dibalik cantik. Skripsi ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik 

penelitian analisis semiotika Roland Barthes karena secara singkat digunakan 

untuk menelaah tanda-tanda dalam bentuk iklan.11 

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Iklan Kosmetik 

Wardah di Televisi Swasta SCTV Terhadap Minat Beli Siswi Jurusan Tata 

                                                           
11  Irfan Efendi, Kecantikan Khas Wanita Berjilbab dalam Iklan Kosmetik Wardah  Versi 

Kisah di Balik Cantik,(Skripsi, Universitas Negeri Alaudin, MAKASAR), 2016. 
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Kecantikan di SMK NEGERI 3 PEKANBARU” yang ditulis oleh Nafisatun 

Ni’mah tahun 2013, yang membahas tentang minat beli siswi SMK terhadap 

iklan ditelevisi, dengan metode kuantitatif  serta teknik kuesioner (Angket), 

observasi, dan dokumentasi.12 

Ketiga, Penelitian yang berjudul “Representasi Citra Muslimah Dalam 

Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris” yang disusun 

oleh Iladiena Zulfa pada tahun 2017 yang membahas tentang pemaknaan citra 

muslimah dalam iklan wardah Exclusive series versi Dewi Sandra in Paris. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode 

penelitian observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teori 

representasi Struat Hall. Melalui ikon gambar dan suara yang muncul, analisis 

tanda dilakukan dengan melihat adanya kemiripan dan persamaan serta 

hubungan sebab akibat yang berkaitan.13 

Keempat, skripsi yang berjudul “Makna Cantik Iklan Wardah 

Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris” yang ditulis oleh Amelia 

Oktaviani tahun 2016, yang membahas tentang konsep cantik wanita dalam 

iklan televisi wardah exclusive series versi Dewi Sandra in Paris. Skripsi ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik 

                                                           
12 Nafisatun Ni’mah, Analisis Pengaruh Iklan Kosmetik Wardah di Televisi Swasta SCTV 

Terhadap Minat Beli Siswi Jurusan Tata Kecantikan di SMK NEGERI 3 PEKANBARU, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim, RIAU), 2013. 
13 Iladiena Zulfa, “Representasi Citra Muslimah Dalam Iklan Wardah Exclusive Series 

Versi Dewi Sandra In Paris”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2017. 
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penelitian analisis semiotika Roland Barthes karena secara singkat digunakan 

untuk menelaah tanda-tanda dalam bentuk iklan14 

Dari keempat penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan 

antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini persamaanya yaitu 

sama-sama meneliti tentang iklan kosmetik wardah yang ada di media massa. 

Sedangkan perbedaanya terdapat pada metode kualitatif maupun kuantitatif 

yang digunakan untuk meneliti iklan produk wardah. 

Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan tentang masalah 

tanda dan makna cantik yang terdapat pada Iklan Wardah Exclusive Series 

Versi Dewi Sandra In Paris menggunakan studi analisis semiotika teori 

Roland Barthes yang  mengkaji konotasi dan denotasi sebagai penanda 

(signifier) dan petanda (signified) dalam suatu peristiwa. 

Terdapat beberapa iklan yang memiliki konsep berbeda dan menarik, 

salah satunya adalah iklan kosmetik. Iklan kosmetik menjadi salah satu iklan 

yang cukup menarik karena memiliki tanda-tanda maupun makna yang bisa 

menarik perempuan untuk mempercayai dan membelinya. Begitu pula 

dengan tampilan iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris 

memuat representasi perempuan muslimah cantik, yang menjadi idaman dan 

dambaan perempuan-perempuan saat ini.  

Iklan Kosmetik Wardah dipilih menjadi subjek penelitian karena 

kerap menampilkan sosok muslimah dalam beberapa iklan di media televisi. 

                                                           
14 Amelia Oktaviani, “Makna Cantik Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In 

Paris”, (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten), 2016 
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Tampilan muslimah tersebut dianggap menjadi pelengkap dari lebel “halal” 

yang diusung Wardah, agar lebih membuat calon pembeli merasa yakin akan 

kehalalan yang terkandung dalam kosmetik tersebut. 

Dengan lebel “halal” yang erat kaitannya dengan keislaman, iklan 

kosmetik Wardah menjadi perhatian banyak orang terutama kaum muslimah. 

Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris tidak hanya 

membentuk citra mereknya yang mengusung lebel “halal”, namun juga 

membetuk citra canti muslimah yang membintangi iklannya. Itulah yang 

mendasari keinginan penulis untuk meneliti Representasi Cantik Iklan 

Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris menggunakan metode 

semiotika Charles Sandres Peirce. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian barasal dari dua kata yaitu, Metode dan Penelitian. 

Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau 

jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud 

yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut 

cara-kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, 

mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan 

teori.15 

                                                           
15 http:wikipedia.com diakses pada 10 Januari 2019. 
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Sedangkan, Research (penelitian) adalah sebuah proses yang 

mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data dan informasi untuk 

menjawab atau memecahkan suatu persoalan.16 

 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.17 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suantu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.18 

2. Data dan sumber data penelitian 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun 

angka yang dapat digunakan untuk menyusun informasi dalam suatu 

keperluan.19 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif  ialah kata-

                                                           
16 Restu Kartiko Widi. Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 41. 
17 Basrowi dan Suwandi, memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

21. 
18 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

6. 
19 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI) 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 118. 
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kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.20 

Data dokumen yang diperoleh yaitu berupa gambar yang 

didapatkan dari cuplikan iklan tersebut. Gambar yang telah didapat 

kemudian diperhatikan setiap tanda-tanda yang muncul, baik audio 

maupun visual yang ada di dalamnya. Tanda audio (suara/dialog) 

yang terdengar dan tampilan visual (gambar) yang terlihat tersebut 

menunjukkan pesan tentang kecantikan seorang perempuan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data 

dokumentasi berupa video tayangan iklan kosmetik wardah exclusive 

series versi Dewi Sandra in Paris yang ada di media youtube. Dengan 

dokumentasi berupa video, penulis dapat mengamati, memilah-milah 

dan memilih tanda dan makna cantik yang terdapat pada tayangan 

iklan tersebut. Selain itu, penulis dapat mendeskripsikan makna cantik 

yang terkandung pada tayangan tersebut. Sehingga, penulis dapat 

menganalisis tanda cantik dan makna cantik yang ada di dalam video 

tayangan iklan tersebut. 

3. Teknik pengumpulan data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan 

tindakan”,selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, data umum 

dan data khusus dan lainnya. Untuk itu teknik pengumpulan data, 

penulis akan lebih kepada analisis semiotik yang menganalisis tentang 

                                                           
20 Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 
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tanda dan makna cantik yang ada dalam iklan kosmetik wardah 

exclusive series versi Dewi Sandra in Paris. 

4. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis Semiotik model Roland Barther. Dimana analisis 

semiotik adalah bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari 

suatu tanda atau lambang.21 Untuk mengetahui tanda dan makna 

cantik yang terdapat di dalam iklan wardah exclusive series versi Dewi 

Sandra in Paris peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

a.  Melihat tayangan iklan wardah yang sebelumnya telah di 

download terlebih dahulu di youtube. 

b. Mengamati setiap adegan yang ada didalamnya, mulai dari 

latar, ekspresi, serta narasi yang digunakan. 

c. Pengambilan gambar dengan cara melakukan screen capture 

pada setiap scene yang dianggap mewakili. 

d. Analisis data dengan analisis Roland Barther untuk 

mengetahui tanda dan makna cantik dalam iklan wardah. 

e. Penarikan kesimpulan dengan cara memberi penilaian 

terhadap data yang telah dianalisis dan diteliti. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah 

                                                           
21 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Rosdakarya, 2013), 69. 
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milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapar diceritakan kepada 

orang lain. 

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data, yakni merujuk pada proses pemilihan, 

pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian data mentah yang ada dalam catatan-

catatan lapangan tertulis. 

b. Model Data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun 

sedemikian rupa yang memberi kemungkinan untuk menarik 

kesimpulan atau pengambilan tindakan. 

c. Menarik Kesimpulan, yaitu memverifikasikan data yang telah 

direduksi dan disajikan secara detail dan sistematis. Dalam 

tahap penarikan kesimpulan ini, data-data yang telah direduksi 

dan disajikan secara detail dan sistematis, kemudian dicari 

pola, tema, atau hubungan antar data untuk selanjutnya 

ditemukan suatu kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara 

sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka 
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penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab 

terbagi kedalam beberapa sub bab, yaitu: 

Pada bab I pendahuluan, bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat 

umum, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, dan lain-lain. 

Pada bab II Landasan Teori. Dalam bab ini akan memaparkan  teori 

tentang komunikasi massa, iklan, iklan wardah di televise, serta representasi 

cantik menggunakan teori Roland Barthes. 

Pada bab III Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan 

data berupa video yang diperoleh dari media youtube. Data yang diperoleh 

berupa produk iklan kosmetik wardah exclusive series versi Dewi Sandra in 

Paris. 

Pada bab IV Pembahasan, pada bab ini akan membahas mengenai 

analisis tanda dan makna denotasi, konotasi, serta mitos cantik pada iklan 

wardah exclusive series versi Dewi Sandra in Paris.  

Pada bab V Penutup, pada bab ini akan membahas mengenai 

kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan saran-saran 

yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan untuk 

berbagai pihak yang terkait. 
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BAB II 

ANALISIS SEMIOTIK “CANTIK” IKLAN WARDAH 

A. Representasi 

Representasi merupakan salah satu cara untuk mempresentasikan 

sesuatu kepada orang lain menggunakan bahasa. Representasi diwujudkan 

melalui gambar, sekuen, cerita dan sebagainya untuk mewakili ide, emosi, 

fakta, dan sebagainya. Jika dipahami secara kultural dalam pembelajaran 

bahasa dan penandaan, representasi tergantung terhadap tanda dan citra yang 

ada. Melalui pandangan-pandangan baru yang  menghasilkan pemaknaan 

baru, representasi dapat juga diartikan sebagai upaya untuk mengkontruksi. 

Inilah yang disebut sebagai proses penandaan, yang membuat suatu hal 

bermakna sesuatu.22 

Stuart Hall mengatakan, Member of the same culture must share 

concept, images, and ideas which enable them to think and feel about 

the world in roughly similar ways. They must share boardly speaking, 

the same cultural code. In this sense, thinking and feeling are 

themselves system of representation.23 

Menurut Hall, berfikir dan merasa merupakan system representasi. 

Keduanya sama-sama berfungsi memaknai sesuatu. Oleh sebab itu diperlukan 

pemahaman latar belakang yang sama antara konsep, gambar, dan ide untuk 

                                                           
22 Ardiyanti Pradhika Putri, “Representasi Citra Perempuan dalam Iklan Shampo Treseme 

Keratin Smooth di Majalah Femina”, Jurnal Ilmu Komunikasi 2 
23 Darwanto, Televisi Sebagai Media Pendidikan,  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 7. 
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memaknai sesuatu. Dalam kelompok masyarakat yang berlainan pemaknaan 

terhadap suatu hal sangat dimungkinkan berbeda, karena mereka memiliki 

cara tersendiri dalam memaknai sesuatu. Suatu makna yang dimiliki 

kelompok masyarakat tertentu tidak akan mudah dipahami oleh kelompok 

lain yang tidak sama dalam mengartikan kode-kode tertentu.  

Suatu makna telihat seolah-olah alamiah dan tidak dapat dirubah 

karena dikonstruksi dengan tegas oleh manusia. Melalui system verifikasi 

kode, dikontruksikan sebuah makna. Hal tersebut yang membuat adanya 

kesamaan pemahaman pemahaman dalam suatu kelompok budaya, yang telah 

melewati proses konvensi secara sosial. Contohnya, kita mengkomunikasikan 

suatu hal (misalnya kue) kepada orang lain dengan menggunakan kata-kata. 

Hal ini senada dengan kata-kata yang telah disepakati dalam masyarakat kita 

untuk memaknai suatu konsep. Contohnya, kata rumah yang merupakan kode 

dengan arti (dalam pikiran kita) tempat berlindung atau berkumpul bersama 

keluarga. Dengan demikian, melalui kode terbangun kolerasi antara sistem 

konseptual yang ada dalam pikiran kita dengan sistem bahasa yang kita 

gunakan.24 

Contoh di atas menunjukkan proses untuk memproduksi makna dari 

konsep (di pikiran kita) melalui tanda (bahasa) disebut representasi. Hadirnya 

sistem representasi tersebut memungkinkan adanya proses produksi sebuah 

makna. Akan tetapi, latar belakang pengetahuan dan pemahaman suatu 

                                                           
24 Abi Ardianda, dkk, “Representasi Kecantikan dalam Video Klip Bercahaya (Analisis 

Semiotika John Fiske dalam Iklan Kosmetik Ponds)”, Jurnal Ilmu Komunikasi 4. 



20 
 

 
 

kelompok sosial terhadap suatu tanda juga berpengaruh dalam proses 

pemaknaan tersebut. Kesamaan pengalaman untuk memaknai sesuatu dengan 

cara yang hampir sama merupakan hal yang harus dimiliki suatu kelompok. 

 

B. Cantik 

Kata cantik identik dengan sosok perempuan, yang dikenal dengan 

lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Semetara laki-laki dianggap 

kuat, rasional, jantan, serta perkasa.25 Ciri-ciri itulah yang dapat membedakan 

antara laki-laki dan perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan ada 

laki-laki yang berjiwa cantik.  

Cantik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai “1. Elok, melok (tentang wajah, muka perempuan), 2. Indah dalam 

bentuk dan buatannya”.26 Dari definisi cantik dalam KBBI, cantik dapat 

diartikan secara luas oleh masyarakat. Namun, definisi cantik yang sering 

dipahami oleh masyarakat luas lebih cenderung diberikan kepada sosok 

perempuan yang memiliki standar kecantikan pada bagian tubuhnya.  

Pada masa kini, ukuran kecantikan lebih banyak ditentukan oleh 

media massa melalui aneka sarananya yang memengaruhi lelaki dan 

perempuan dalam menampilkan kecantikan dan ketampanannya, sekaligus 

mempengaruhi penilaian masyarakat. Media-lah yang mempengaruhi 

perempuan untuk tampil langsing dan kurus sehingga mereka rela menahan 

diri untuk tidak makan dan tidak minum serta berolahraga yang melelahkan, 

                                                           
25 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), 8. 
26 http://kbbi.web.id/cantik Diakses pada 13 Maret 2019 

http://kbbi.web.id/cantik
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bahkan rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk meraih ukuran 

kecantikan itu. Media jugalah yang menentukan ukuran ketampanan lelaki, 

misalnya suatu ketika tampil dengan rambut gondrong dan di lain kali tampil 

dengan rambut pendek atau bahkan gundul. Media juga yang menampilkan 

para bintang film perempuan tampil seperti lelaki-tidak saja yang gondrong, 

tetapi juga yang berambut pendek. Itu semua disambut, lalu ditiru dengan 

antusias oleh banyak orang. Kini, tidak keliru yang berkata bahwa perempuan 

yang menarik banyak lelaki adalah yang mampu menggabungkan dalam 

dirinya kelelakian dan keperempuanan.  

Salah satu indikatornya adalah celana jins yang dulu hanya dipakai 

lelaki, kini dipakai juga oleh perempuan. Sastrawan Prancis, Simone De 

Buvoir, pasangan tanpa nikah, dan filosof ekstensialisme Prancis J.P.Sartre 

(1905-1980), mengecam lelaki yang telah jatuh penilaiannya menyangkut 

kecantikan, bahkan menanggalkan sifat kelelakiannya, ketika mereka 

terkagum-kagum kepada Brigite Bardot yang tampil bukan sebagai lelaki dan 

bukan juga perempuan. “Sungguh, lelaki dewasa ini tidak dapat lagi 

mengelak dari tuduhan “penyimpangan seks” dan tidak juga dari tuduhan 

bahwa “rasa keindahan” mereka telah sakit”. Begitu lebih kurang yang dia 

tulis.27 

Tentu saja tidak semua lelaki mengagumi Brigite Bardot atau 

perempuan-perempuan seperti yang digambarkan di atas karena betapa pun, 

pada akhirnya, harus diakui bahwa ukuran kecantikan berbeda-beda, bukan 

                                                           
27 Quraish Shihab,  Perempuan  (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 63-64 
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saja antara satu masyarakat dan masyarakat lain, melainkan juga antara 

seseorang dan orang lain.28 

Seseorang melihat kecantikan akan selalu dipengaruhi pengalaman-

pengalaman yang dapat mempresentasikan kata “cantik”. Berikut beberapa 

faktor yang dapat mempresentasikan kata “cantik” tersebut:29 

1. Reaksi dan opini dari orang-orang yang dianggap penting oleh indivudu. 

Tanggapan dari orang tua, keluarga, serta teman-teman terhadap 

kecantikan seorang indivu akan diinternalisasi dan mempengaruhi 

makna cantik dari seorang individu. 

2. Perubahan suasana hati. 

Suasana hati seseorang akan mempengaruhi penilaian cantik 

terhadap diri sendiri maupun orang lain. 

3. Pengalaman-pengalaman fisik individu. 

Seseorang yang mudah sakit akan berbeda cara menampilkan 

kecantikan dirinya dibandingkan seseorang yang tahan terhadap 

penyakit. 

4. Pengalaman psikologi individu. 

Cara sesorang mempresentasikan kecantikannya akan 

dipengaruhi perasaan yang sedang dirasakan, seperti perasaan aman 

dan nyaman atau frustasi terhadap diri sendiri. 

                                                           
28 Ibid 64. 
29 Lia Amalia, Mitos Cantik di Media (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 26. 
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5. Perbandingan perkembangan fisik individu dengan perkembangan fisik 

orang lain. 

Perasaan untuk membandingkan kecantikan diri sendiri dengan 

orang lain, untuk terus menampilkan kecantikan yang maksimal. 

6. Media massa 

Penampilan model-model di media massa yang cantik serta 

bertubuh kurus akan memberikan stereotip yang buruk terhadap 

perempuan bertubuh gemuk. Media massa berpengaruh besar terhadap 

mempresentasikan “cantik” terhadap masyarakat baik laki-laki maupun 

perempuan. 

7. Perbandingan terhadap cultural ideal. 

Komparasi terhadap model mempresentasikan cantik yang 

berkaitan dengan pengaruh media massa. Citra kecantikan sudah sejak 

lama dikomunikasikan melalui seni, musik, maupun sastra. Namun kini 

media massa lah yang mensosialisasikan standar kecantikan 

perempuan. 

Dari sebuah penelitian yang dilakukan citra kecantikan 

perempuan di media massa dapat memberikan perasaan negatif pada 

remaja perempuan terhadap tubuh mereka seperti perasaan kurang 

nyaman karena merasa berbeda, menyesal karena kurang ideal, atau 

merasa kekurangan secara fisik.30 

                                                           
30 Ibid 48. 
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Sebenarnya, Allah Ta’ala tidak pernah memberikan patokan khusus 

dan mendasar bagi kecantikan lahir (fisik), pada wanita maupun pria. 

Mengenai makna ini, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak 

melihat kepada bentukrupa dan harta kalian, tapi Dia melihat kepada hati 

dan amal kalian.” (HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah)31 

Sesungguhnya ketampanan atau kecantikan semata, jika tidak 

dibarengi dengan keelokan ruh, keindahan akhlak, dan karakter, hanya akan 

menjadi penyebab kesengsaraan bagi pemiliknya. Kecantikan dan keindahan 

lahir laksana keindahan bunga-bunga yang segera layu dan mongering 

beberapa saat setelah kuncup, meskipun pemiliknya berusaha keras untuk 

merawat dan memeliharanya. Sedangkan kecantikan atau ketampanan ruh 

akan bertambah anggun dan bercahaya setiap kali pemiliknya berusaha 

merawat dan memeliharanya. Dan akan terus bertambah bersinar terang 

setiap kali pemiliknya berusaha memperbaiki, memurnikan, membersihkan, 

dan meninggikannya.32 

 

C. Iklan 

Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk 

membujuk dan menggiring orang untuk mengambil tindakan yang 

menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Beberapa ahli memaknai iklan 

dalam beberapa pengertian. Ada yang mengartikan beberapa sudut pandang 

komunikasi, murni periklanan, pemasaran, dan ada yang memaknainya dalam 

                                                           
31 Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, Cantik Islami: Sosok Muslimah Yang Dinanti. 

(Jakarta: Almahira, 2006), 21. 
32 Ibid 25. 
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perspektif psikologi.33  Dalam perspektif komunikasi cenderung menekankan 

pada proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Dalam 

perspektif iklan cenderung sebagai proses penyampaian pesan yang kreatif 

dann persuasif dalam media tertentu. Dalam perspektif pemasaran lebih 

menekankan, bahwa iklan sebagai alat pemasaran yaitu untuk mmenjual 

produk. Sedangkan dalam perspektif psikologi lebih menekankan aspek 

persuasif pesan.34  

Menurut PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) 

periklanan adalah semua bentuk pesan tentang suatu produk yang 

disampaikan melalui suatu media, serta dibiayai oleh pemakarsa dan 

ditujukan kepada sebagian maupun seluruh masyarakat.35 Iklan merupakan 

sebuah komunikasi komersial yang dilakukan dengan tujuan tertentu kepada 

sasarannya.  

Menurut kamus bahasa indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 2000. 

Iklan adalah pesan komunikasi dari produsen atau pemberi jasa kepada calon 

konsumen di media yang pemasaranya atas dasar pembayaran. Sementara 

periklanan adalah proses pembuatan dan penyampaian pesan yanng dibayar 

dan disampaikan melalui sarana media massa yang bertujuan membujuk 

konsumen untuk melakukan tindakan membeli atau mengubah perilaku. 

 

                                                           
33 Jaiz Muhammad, Dasar Dasar Periklanan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2. 
34 Ibid,. 2. 
35 Apriadi Tamburaka, Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa (Depok: 

Rajagrafindo Persada, 2013), 96. 
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1. Fungsi Iklan36 

a. Periklanan menjalankan sebuah fungsi ‘informasi’, ia me-

ngomunikasikan informasi produk, ciri-ciri dan lokasi penjualan. Ia 

memberitahu konsumen tentang produk-produk baru. Apple 

menggunakan pengerahan iklan untuk menginformasikan komputer 

iMac barunya. 

b. Periklanan menjalankan sebuah fungsi ‘persuasif’, ia mencoba 

meembujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu 

atau mengubah sikap mereka terhadap produk atau perusahaan 

tersebut. Jaringan televisi ABC menyewa Chiat pada tahun 1998 

untuk men-ciptakan sebuah identitas jaringan melalui iklan yang 

dirancang untuk memosisikannya sebagai “sebuah jaringan 

perkotaan yang cerdas”. 

c. Periklanan menjalankan sebuah fungsi ‘pengingat’, ia terus menerus 

mengingatkan  para konsumen tentang sebuah  prroduk sehinga 

mereka akan  tetap meembeli produk yang diiklankan tanpa   

memedulikan merek pesaingnya. bertahun-tahun  iklan  McDonald’s 

telah menjadi tontonan tertinggi mingguan  di televisi. Tujuan iklan  

McDonald’s adalah untuk mengingatkan konsumen bahwa ketika 

mereka lapar, ada restoran  McDonald’s di dekatnya. 

 

                                                           
36 Monle Lee & Carla Johnson, Prinsip-Prinsip Periklanan dalam Perspektif Global 

(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), 10. 
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2. Iklan di Televisi 

Iklan di televisi merupakan salah satu bentuk promosi yang 

paling dikenal dan paling banyak dibahas orang, hal ini kemungkinan 

karena daya jangkaunya yang luas. Iklan juga menjadi instrumen 

promosi yang sangat penting, khususnya bagi perusahaan yang 

memproduksi barang atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat luas. 

Belanja iklan di Indonesia pada tahun 2005 tercatat sekitar Rp. 23 

triliun rupiah. Televisi mendominasi 70% (Rp 16 triliun) dari nilai 

belanja iklan tersebut, surat kabar Rp 6 triliun, majalah dan tabloid 

sekitar 1 triliun.37 

Apa alasan perusahaan atau pemasang iklan memilih iklan di 

televise, yaitu untuk mempromosikan barang atau jasanya? Terdapat 

alasan untuk ini. Pertama, iklan di televisi dinilai efisien untuk 

mencapai audien dalam jumlah besar. Iklan di televisi dapat digunakan 

untuk menciptakan citra merek dan daya tarik simbiosis bagi suatu 

perusahaan atau merek. Hal ini menjadi sangat penting khususnya bagi 

produk yang sulit dibedakan dari segi kualitas maupun fungsinya 

dengan produk saingannya.  

Iklan melalui media massa (televisi) adalah kemampuan 

menarik perhatian konsumen terutama produk yang iklannya popular 

atau sangat dikenal masyarakat. Hal ini tentu saja akan meningkatkan 

penjualan. Sifat dan tujuan iklan berbeda antara satu perusahaan dengan 

                                                           
37 Ika Jatmikasari, “Nielsen Media Research”, Tempo, Desember 2005 
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perusahaan lainnya, antara satu jenis industri dengan industri lainnya, 

antara satu situasi dengan situasi yang lainnya. Satu perusahaan 

beriklan dengan tujuan untuk mendapatkan respon atau aksi segera 

melalui iklan media massa. Perusahaan lain mungkin bertujuan untuk 

lebih mengembangkan kesadaran atau keinginan untuk membentuk 

citra positif dalam jangka panjang bagi barang atau jasa yang 

dihasilkannya.38 

3. Kekuatan Iklan di Televisi 

Menurut Willis-Aldridge keuntungan siaran iklan di televisi 

mencakup daya jangkau luas, wilayah tertentu, audien tertentu, waktu 

tertentu, focus perhatian, sentuhan personal, kemampuan menunjukkan, 

kemampuan menghibur dan memberikan prestise.39 

a. Daya Jangkau Luas. Siaran pesawat televisi saat ini sudah sangat 

luas dan memiliki daya jangkau luas yang menyebabkan banyak 

orang menikmati siaran televisi. Siaran televisi dapatdinikmati 

beragam masyarakat baik masyarakat kelas tinggi maupun 

masyarakat kelas rendah. Daya jangkau luas ini memungkinkan 

produsen memperkenalkan dan mempromosikan produk barunya 

dalam wilayah yang luas bahkan ke seluruh wilayah suatu Negara. 

b. Wilayah Tertentu. Selain audien yang besar televisi juga 

menawarkan fleksibilitas terhadap audien yang dituju. Dalam hal 

                                                           
38 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008), 465. 
39 Ibid 418. 
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ini, pemasang iklan dapat membuat variasi isi pesan iklan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik wilayah wilayah 

setempat.  

c. Audien Tertentu. Stasiun televisi dapat menayangkan program 

siaran yang mampu menarik perhatian kelompok audien tertentu 

yang menjadi target promosi suatu produk tertentu.  

d. Waktu Tertentu. Suatu produk dapat diiklankan di televisi pada 

waktu tertentu ketika pembeli potensialnya berada di depan 

televisi. Dengan demikian, pemasang iklan akan menghindari 

waktu-waktu tertentu pada saat target audien mereka tidak 

menonton televisi. 

e. Fokus Perhatian. Dalam siaran iklan di televisi, audien harus 

menyaksikannya dengan fokus perhatian dan tuntas. Siaran iklan 

akan selalu menjadi pusat perhatian audien pada saat iklan itu 

ditayangkan. 

f. Sentuhan Personal. Iklan yang disiarkan di televisi dapat 

menggunakan kekuatan personalitas manusia untuk menjualnya. 

Cara seseorang berbicara dan bahasa tubuh yang ditujukkannya 

dapat membujuk audien untuk membeli produk yang diiklankan. 

g. Kemampuan Membujuk. Televisi merupakan media iklan yang 

paling ampuh dari pada yang lainnya karena dapat menunjukkan 

cara bekerjanya suatu produk pada saat produk itu digunakan.  



30 
 

 
 

h. Kemampuan Menghibur. Pemasang iklan terkadang ingin 

menekankan pada aspek hiburan dalam iklan yang ditayangkannya 

dan tidak ingin menunjukkan aspek komersial secara mencolok. 

Dengan demikian, pesan iklan yang ditampilkan tidak terlalu 

mencolok tetapi tersamar oleh program yang tengah ditayangkan. 

i. Memberikan Prestise. Perusahaan yang mengiklankan produknya 

di televisi biasanya akan menjadi sangat dikenal orang. Baik 

perusahaan yang memproduksi barang tersebut maupun barangnya 

itu sendiri akan menerima status khusus dari masyarakat. 

4. Kelemahan Iklan di Televisi 

Kelemahan iklan di televisi mencakup biaya mahal, informasi 

terbatas, penayangan singkat, penghindaran dan tempat terbatas.40 

a. Biaya Mahal. Di Indonesia, pada tahun 2005 rata-rata iklan 

televisi dengan durasi 30 detik harus membayar paling murah 20 

juta rupiah untuk sekali tayang pada saat prime time.  

b. Informasi Terbatas. Dengan durasi iklan yang rata-rata hanya 30 

detik dalam sekali tayang, maka pemangsa iklan tidak memiliki 

cukup waktu untuk secara leluasa memberikan informasi yang 

lengkap. 

c. Penayangan Singkat. Siaran iklan televisi hanya ada pada saat 

iklan itu betul-betul ditayangkan kecuali audien merekamnya. 

                                                           
40 Ibid 422. 
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Berbeda dengan iklan media cetak, audien dapat melihat kembali 

siaran iklan yang ingin diketahuinya. 

d. Penghindaran. Kelemahan lain dari iklan adalah, adanya 

kecenderungan audien untuk menghindari siaran iklan pada saat 

iklan ditayangkan. Kebiasaan lain adalah memencet remote control 

atau memindahkan channel ketika stasiun televisi tengah 

menayangkan iklan. 

e. Tempat Terbatas. Stasiun penyiaran tidak dapat memperpanjang 

waktu siaran iklan tanpa mengorbankan waktu penayangan 

program siaran. Jika waktu penayangan program banyak diambil 

untuk iklan, maka hal itu justru akan merusak program itu sendiri 

karena audien akan meninggalkan acara tersebut. 

5. Stereotip Wanita dalam Iklan Televisi 

Televisi sebagai salah satu institusi sosial setidaknya telah 

memainkan peran yang cukup signifikasi dalam melegimitasi dan 

memperkuat stereotyping merugikan yang berkembang di masyarakat 

tentang wanita. Setidaknya ada tiga karakteristtik, yang membentuk 

stereotip wanita di masyarakat.41 

a.  Stereotip yang didasarkan pada kondisi bilogis yang dimiliki 

wanita. Setidaknya ada tiga hal yang dapat  mewakili, pertama 

wanita ditampilkan sebagaai sosok yang secara fisik lemah dan 

tidak berdaya. Kedua, televisi menggambarkan wanita sebagai 

                                                           
41 Siti Sholihati,  Wanita & Media Massa (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), 119. 
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makhluk yang lamban, kurang lincah,  dan cepat lelah. Ketiga, 

menampilkan wanita sebagai individu yang gemulai, sehingga 

dalam segala geraknya dilakukan dengan lembut. 

b. Stereotip yang didasarkan paada kondisi psikologis. Secara 

psikologis, stereotip yang diletakkan kepada wanita adalah 

mereka merupakan sosok yang tidak mandiri dan sangat 

tergantung kepada pria. Di samping itu, wanita juga dicritakan 

memiliki karakteristik emosional (tidak rasional),  cengeng, dan 

melankolis. 

c. Stereotip yang didasarkan pada peran sosial wanita. Dalam  hal ini 

wanita dianggap sebagai the second class di mana peran sosial 

yang dimiliki adalah sebagai pendamping pria dan harus 

bertanggung jawab dalam mengurusi pekerjaan dosmetik. Dalam 

upaya memenuhi kewajibannya di sektor domestik, wanita 

ditampilkan sebagai sosok super heroik yang serba bisa dan serba 

tahu mengenai segala urusan yang diperlukan oleh suami dan 

anak-anaknya. 

 

D. Media Massa 

Para ahli komunikasi sepakat terhadap konsep dan pembatasan dalam 

penggunaan istilah “media massa” yakni alat komunikasi modern yang 

digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat 

luas secara umum. Namun tidak semua komunikasi secara massa dapat 
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disebut komunikasi massa, harus memiliki beberapa karakteristik sebagai 

berikut.42 

a. Pesan yang disampaikan media komunikasi bersifat umum, artinya isi 

pesan tidak bersifat spesifik dan atau diperuntukan bagi golongan atau 

kalangan tertentu. 

b. Kehadirannya bersifat serentak atau simultan, artinya pada saat isi pesan 

media komunikasi itu disampaikan maka pesan tersebut langsung bisa 

diakses oleh semua konsumen yang tersebar di berbagai wilayah dalam 

waktu yang hampir bersamaan 

c. Keberadaannya bersifat periodic, artinya media komunikasi tersebut 

selalu hadir di masyarakat atau konsumen secara rutin dan berkala. 

Keberkalaan ini bisa dalam konteks durasi harian, mingguan, dan 

bulanan. 

d. Konsumen atau komunikannya bersifat anonym dan heterogen, artinya 

bahwa pengguna media tersebut berasal dari kalangan yang beraneka 

ragam di mana jati dirinya kemungkinan tidak bisa diketahui secara pasti 

oleh komunikator. 

Komunikasi massa adalah kegiatan komunikasi yang mengharuskan 

unsur-unsur yang terlibat di dalamnya saling mendukung dan bekerja sama, 

untuk kegiatan komunikasi massa ataupun komunikasi melalui media massa. 

Kemudian para ahli komunikasi membatasi pengertian media massa pada 

                                                           
42 Siti Sholihati, Wanita & Media Massa (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), 31. 
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komunikasi dengan menggunakan media massa, seperti surat kabar, majalah, 

radio, televisi, atau film.43  

Menurut McLuhan (dalam Nurudin), media massa adalah alat 

perpanjangan alat indra. Melalui media massa kita dapat memperoleh 

informasi yang ditangkap alat indra tentang benda, orang atau tempat yang 

kita alami secara langsung. Media massa yang menyampaikan informasi dan 

ditangkap oleh alat indra kita.44 

Komunikasi massa mempunyai karakter yang terbagi sebagai berikut, 

pertama komunikasi massa adalah sifatnya satu arah. Kedua selalu ada proses 

seleksi, misalnya setiap media memilih siapa khalayaknya. Ketiga, media 

mampu menjangkau khalayak secara luas. Keempat, mampu membidik 

sasaran tertentu, misalnya sebuah televisi mampu membuat programnya 

dengan memikat segmen khalayak tertentu. Kelima, komunikasi dilakukan 

oleh institusi sosial yang harus peka terhadap kondisi lingkunganya.45  

 Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan 

sebagian ilmu. Keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi 

teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti 

memfokuskan kamera televise, mengoperasikan tape rekorder, atau 

mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni, dalam pengertian 

bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif, seperti menulis skrip 

                                                           
43 Nurjaman Kadar, khaerul umam, komunikasi dan Public Relation (Bandung: Pustaka 

Setia. 2012), 229. 
44 Firsan Nova, Crisis Public Relation: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan 

(Jakarta: Grasindo, 2009), 204. 
45 William L Rivers, jay W Jensen, Theodore Peterson, Media Massa dan Masyarakat 

Modern (Jakarta:Prenada Media, 2004), 19. 
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untuk program televise, mengembangkan tata letak yang estetis untuk 

iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang memikat bagi 

sebuah kisah berita. Ia adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia 

meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya 

komunikasi, yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk 

membuat berbagai hal menjadi lebih baik.46 

Komunikasi massa merupakan bagian dari komunikasi yang 

dilakukan dengan banyak orang yang tersebar serta heterogen. Komunikasi 

massa dilakukan melalui media ataupun medium, baik media cetak seperti 

koran maupun media elektronik seperti radio ataupun televisi.  

1. Fungsi Media Massa 

Dengan model audio visual yang dimiliki, siaran televisi sangat 

komunikatif dalam memberikan pesan-pesannya. Karena itu, tidak 

mengherankan kalau televisi mampu memaksa penonton untuk duduk 

berjam-jam di depan pesawat televisi. Karena itu televisi sangat 

bermanfaat sebagai upaya pembentukan sikap perilaku dan sekaligus 

perubahan pola pikir.47 

Fungsi media massa, termasuk televisi menurut Harold D. 

Laswell, sebagai berikut. 

a. The surveillance of the environment. Artinya, media massa 

mempunyai fungsi sebagai pengamat lingkungan, atau dalam 

                                                           
46 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remadja Karya CV, 1986), 178 
47 Darwanto Sastro, Televisi sebagai media pendidikan (Yogyakarta: Duta Wacana 

University Press, 1995), 26. 
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bahasa sederhana, sebagai pemberi informasi tentang hal-hal 

yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas. 

b. The correlation of the parts of society in responding to the 

environtment. Artinya, media massa berfungsi untuk melakukan 

seleksi, evaluasi, dan interpretasi dari informasi. Dalam hal ini, 

peranan media massa adalah melakukan seleksi mengenai apa 

yang perlu dan pantas untuk disiarkan. Pemilihan dilakukan oleh 

editor, reporter, redaktur yang mengelola media massa. 

c. The transmission of the social heritage from one generation to the 

next. Artinya, media massa sebagai sarana untuk menyampaikan 

nilai dan warisan social budaya dari satu generasi ke generasi 

yang lain.  

Khusus di beberapa Negara berkembang dan Negara dunia 

ketiga, seperti Indonesia, dalam menjalankan fungsi idealnya media 

sering diklaim sebagai partner pemerintah dalam rangka mempercepat 

laju pembangunan. Akan tetapi saat memainkan peran tersebut, media 

seringkali mengabaikan fungsi utamanya demi menekankan apa yang 

mereka sebut ideologi. Fenomena ini terutama muncul ketika media 

dianggap lebih sering mementingkan nilai-nilai dan ideology 

kapitalisme sehingga tugas untuk menjaga keseimbangan sosio-kultural 

(sociocultural equilibrium) sering atau barangkali secara tidak sengaja 

terabaikan.  
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2. Televisi Sebagai Media Massa 

Perkembangan pertelevisian semakin pesat. Hal ini disebabkan 

televisi sebagai media massa sangat dirasakan manfaatnya, dalam 

waktu yang sangat singkat dapat menjangkau wilayah yang relatif 

singkat dan dapat menjangkau wilayah serta penonton yang 

heterogen.48 

Sebagai media massa televisi memiliki karakteristik tersendiri, 

seperti yang diungkapkan Drs. H. Subrata sebagai berikut: 

a. Tidak bersifat alamiah tetapi selalu tersusun, dibentuk dan 

direncanakan dan bahkan melalui wadah organisasi. 

b. Karena sifatnya yang diorganisasikan maka kegiatannya 

tidak bersifat personal, melainkan berlangsung dalam 

jangkauan komunikasi yang luas yang dilaksanakan dalam 

bentuk jamak serta masalitas. 

c. Kegiatannya terarah dan bertujuan, sehingga merupakan hal 

yang direncanakan. 

d. Komunikator kerap kali bukan merupakan satu orang/secara 

individu, melainkan secara kolektif.  

3. Televisi Sebagai Alat Komunikasi 

Daerah jangkauan siaran televisi, di belahan bumi manapun, 

sudah tidak menjadi masalah lagi bagi media massa, meskipun kalau 

                                                           
48 Darwanto Sastro, Televisi sebagai media pendidikan (Yogyakarta: Duta Wacana 

University Press, 1995), 21. 
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dihitung dari usia kelahirannya, televisi relatif masih muda. Hal ini 

karena adanya “revolusi” dibidang satelit komunikasi yang canggih itu, 

media massa televisi mampu membuka isolasi masyarakat tradisional 

yang sifatnya tertutup menjadi masyarakat yang terbuka, yang mau 

melakukan hubungan timbal balik dengan negara lain, dan mau 

menerima kemajuan serta modernisasi dari luar. Sebaliknya, televisi 

dapat menunjukkan nilai-nilai luhur budaya yang menjadi identitas 

bangsanya. 

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, khususnya system 

komunikasi seperti itu, masih mengalami berbagai masalah yang harus 

segera mendapat jalan keluar, sehingga pemerataan informasi melalui 

media massa televisi dapat terlaksana. Hambatan utama adalah, 

heterogen masyarakat pemirsa, keanekaragaman budaya, kondisi 

struktur masyarakat yang 80% merupakan masyarakat pedesaan dan 

20% masyarakat perkotaan, juga kondisi geografis yang mengakibatkan 

penyebaran informasi tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat.49 

4. Kelebihan dan Kekurangan Media Massa Televisi 

a. Dapat dilihat dan didengar oleh kelompok yang relatif kecil. 

b. Dapat mencapai lapisan masyarakat tertentu. 

c. Penyiaran beritanya kurang cepat, karena masalah kompleksitasnya 

teknologi dan sistem distribusinya (kecuali siaran langsung) 

                                                           
49 Darwanto Sastro, Televisi sebagai media pendidikan (Yogyakarta: Duta Wacana 

University Press, 1995), 33. 
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d. Secara programatis banyak entertainment, tetapi terbatas pada 

waktu-waktu tertentu dan dinikmati pada keadaan tertentu pula. 

e. Proporsi waktu untuk show lebih banyak 

f. Penyiar dituntut bersuara dan appeearent yang baik. 

 

E. Semiotika 

1. Tinjauan Umum Semiotika 

Semiotika berasal dari kata Yunani yakni semeion, yang berarti 

tanda. Piliang menjelaskan bahwa semiotika sebagai metode kajian dalam 

berbagai cabang keilmuan ini karena ada kecenderungan untuk 

memandang berbagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. Dapat 

dikatakan bahwa Bahasa dijadikan model dalam berbagai wacana sosial. 

Berdasarkan pandangan semiotika, jika seluruh praktik sosial dapat 

dianggap sebagai fenomena bahasa, maka semuanya dapat juga dipandang 

sebagai tanda. Hal ini dimungkinkan karena luasnya pengertian tanda itu 

sendiri.50  

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha 

mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama 

manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya 

hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-

hal (things). Memaknai (to sinify) dalam hal ini tidak dapat 

                                                           
50 Sumbo Tinarbuko, Semiotika Komunikasi Visual (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 11. 
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dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, 

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

mengkonstitusi system terstruktur dari tanda.51 

Analisis semiotik bermaksud untuk menemukan makna tanda 

mencakup hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, 

berita). Hal tersebut dikarenakan adanya system tanda yang bersifat amat 

konstekstual dan bergantung pada penggunaan tanda tersebut. Berbagai 

konstruksi sosial juga memengaruhi pemikiran dari penggunaan tanda 

tersebut. Contohnya, kita dapat menanyakan: “mengapa iklan mobil 

menampilkan model cewek yang duduk di atas mobil ?; apa makna sosial 

lirik lagu?; mengapa berita menggunakan frase atau kalimat tertentu 

ketika menggambarkan kelompok tertentu?;” dan sebagainya.52 

2. Semiotika Charles Sanders Peirce 

Manusia memaknai sesuatu yang ada di luar dirinya yang disebut 

dengan sign (tanda). Dalam semiotika, menurut Charles Sanders Peirce, 

proses dari penerapan sesuatu dengan indra manusia yang kemudian diolah 

oleh kognisi manusia tersebut merupakan semiosis. Semiosis baginya 

merupakan proses pemberian makna. Tahap awal semiosis 

menggambarkan bagaimana sebuah tanda diserap oleh manusia. Pada 

tahap inilah sesuatu yang diindra tersebut dinamakan ground atau 

                                                           
51 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 15. 
52 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2007), 266. 
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representamen. Pada tahap selanjutnya, kognisi manusia secara instan 

mengelola hal tersebut atau yang disebut object. Setelah ada waktu untuk 

mengelola lebih lanjut sebuah object, maka terdapat proses semiosis 

berupa penafsiran yang disebut interpretant.53 

Model pemikiran Peirce dapat dijelaskan dalam gambar segitiga 

sebagai berikut:54 

   Tanda 

 

 

Interpretan   Objek 

Gambar 2. 1 makna dari Price 

Menurut Fiske, panah dua arah menekankan bahwa masing-masing 

istilah dapat dipahami hanya dalam relasinya dengan yang lain. Sebuah 

tanda mengacu pada sesuatu diluar dirinya sendiri – Objek, dan ini 

dipahami oleh sesorang. Dan ini memiliki efek di benak penggunanya – 

interpretant. Makna itu tidak tetap dan dirumuskan kamus, namun bisa 

beragam dalam batas-batas sesuai dengan pengalaman penggunanya.55 

Peirce menegaskan bahwa semiosis adalah tanda dan pemaknaan 

yang diproses secara kognitif atau dapat dikatakan sebagai proses 

                                                           
53 Benny H. Hoed, Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya (Depok: Komunitas Bambu, 

2014), 4. 
54 Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum: Dari Dekontruksi Teks Menuju Progresivitas 

Makna (Bandung: Refika Aditama, 2005), 29. 
55 Ibid 30. 
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pemaknaan dan penafsiran tanda. Proses semiosis sendiri memiliki tiga 

tahap, diantaranya:56 

a. Tahap pencerapan aspek representamen tanda (melalui pancaindra) 

b. Tahap menghubungkan secara spontan representamen dengan 

pengalaman dalam kondisi manusia yang memaknai representamen 

tersebut (disebut object) dan 

c. Tahap menafsirkan object sesuai dengan keinginannya (interpretant) 

Dasar pemikiran yang mengatakan bahwa object tidak selalu sama 

dengan realitas yang diberikan oleh representamen, merupakan cara 

pemaknaan yang dilakukan melalui kaitan-kaitan antara representamen 

dan object. Object yang timbul karena pengalaman memberi makna pada 

tanda. Secara spontan, representamen yang berkaitan dengan object dalam 

kognisi manusia dan kemudian diberi penafsiran oleh manusia 

(interpretant) merupakan proses pembentukan tanda (semiosis).57 

Adanya tiga tahap pemaknaan tersebut mengarahkan proses 

semiosis yang bersifat trikotomis (terpihak). Melalui semiosis muncul 

representamen baru yang pada tahap ini merupakan sesuatu yang terdapat 

dalam pikiran manusia. Proses pemaknaan (semiosis) pun dapat berlanjut 

tanpa akhir (unlimited semiosis). 

Peirce mengemukakan teori yang menjadi grand theory dalam 

semiotic. Karena gagasannya bersifat menyeluruh, maka terdapat deskripsi 

                                                           
56 Benny H. Hoed, Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya (Depok: Komunitas Bambu, 

2014), 8. 
57 Ibid 9. 
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stuktural dari semua system penandaan. Dalam hal ini, Price bermaksud 

mengidentifikasi partikel dasar tunggal. Secara keseluruhan, semiotic 

ingin membongkar bahasa seperti ahli fisika membongkar sesuatu zat dan 

kemudian menyediakan model teoritis untuk memperlihatkan bagaimana 

semuanya bertemu di dalam sebuah struktur.58 

Teori semiotic Peirce mendefinisikan tanda sebagai “something 

that represent something else”. Secara teoritis, dapat diterjemahkan bahwa 

tanda adalah representamen yang secara spontan mewakili object. Dalam 

konteks ini, mewakili berarti berkaitan secara kognitif yang secara 

sederhana dapat dikatakan sebagai proses pemaknaan, memiliki kaitan 

antara “realitas” dan “apa yang berada dalam kognisi manusia”. Pengertian 

ini lebih lanjut dijelaskan melalui tiga kategori tanda berdasarkan sifat 

hubungan antara representamen dan object menurut Peirce atau tipologi 

tanda.59 

Peirce melakukan upaya klarifikasi terhadap tanda melalui 

kekhasannya yang bisa dibilang tidak sederhana. Upaya tersebut dilakukan 

dengan membedakan tipe-tipe tanda menjadi ikon (icon), indeks (index) 

dan simbol (symbol) yang didasarkan atas relasi di antara representamen 

dan objeknya.60 

                                                           
58 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 99. 
59 Benny H. Hoed, Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya (Depok: Komunitas Bambu, 

2014), 9. 
60 Indiawan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis Bagi 

Penelitian dan Skripsi Komunikasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 18. 
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a. Ikon merupakan tanda yang mengandung kemiripan “rupa” sehingga 

tanda itu mudah dikenali oleh para pemakainya. Kesamaan dalam 

beberapa kualitas terwujud dalam ikon hubungan antara 

representamen dan objeknya. Misalnya, gambar mobil merupakan 

ikon dari bentuk mobil itu sendiri, karena menggambarkan bentuk 

yang memiliki kesamaan dengan objek yang sebenarnya. 

b. Indeks adalah tanda yang memiliki berhubungan dengan fenomenal 

atau eksistensial di antara representamen dan objeknya. Bisa 

dikatakan bahwa indeks merupakan sesuatu yang berfungi sebagai 

penanda yang mengisyaratkan petandanya. Misalnya, jejak telapak 

kaki di atas permukaan tanah, merupakan indeks dari seseorang atau 

binatang yang telah lewat di sana, ketukan pintu merupakan indeks 

dari kehadiran seorang “tamu” di rumah kita. 

c. Simbol merupakan jenis tanda yang sesuai kesepakatan atau konvensi 

sejumlah orang atau masyarakat dengan sifatnya yang arbiter dan 

konvensional. Pada umumnya, tanda-tanda kebahasaan merupakan 

simbol-simbol. Misalnya, bendera kuning merupakan representamen 

yang makna sosialnya berarti “ada orang meninggal”. 
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Tabel 2. 1 Jenis tanda dan cara kerjanya61 

Jenis Tanda Ditandai dengan Contoh Proses kerja 

Ikon  -  Persamaan 

(kesamaan) 

- Kemiripan 

Gambar, foto, 

dan patung 

- Dilihat 

Indeks  - hubungan sebab 

akibat 

- keterkaitan 

- asap --- api 

- gejala --- 

penyakit 

- diperkirakan 

Simbol - konvensi atau 

- kesepakatan 

sosial 

- kata-kata 

- isyarat 

- dipelajari 

 

Tabel di atas menjelaskan bagaimana Charles Sanders Peirce 

membagi tanda dan cara kerjanya ke dalam tiga kategori. Meski demikian, 

dalam praktiknya, tidak dapat dilakukan secara mutually exclusive karena 

dalam konteks-konteks tertentu ikon dapat menjadi sebuah simbol. Banyak 

simbol yang berupa ikon. Selain menjadi indeks, sebuah tanda sekaligus 

juga berfungsi sebagai simbol.62 

                                                           
61 Indiawan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis Bagi 

Penelitian dan Skripsi Komunikasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 19. 
62 Ibid 19. 
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BAB III 

REPRESENTASI CANTIK IKLAN WARDAH 

A. Gambaran Umum Perusahaan dan Kosmetik Wardah 

1. Sejarah Kosmetik Wardah 

PT Paragon Technology and Innovation, berdiri pada tangga 28 

Februari 1985 dengan nama awal PT Pusaka Tradisional Ibu. Perusahaan 

ini baru berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation 

pada tahun 2011. Perusahaan ini didirikan oleh pasangan suami istri Drs. 

H. Subakat Hadi, M.Sc dan Dra. Hj. Nurhayati Subakat, Apt.  

Pada tahun 1995, PT Paragon Technology and Innovation (PTI) 

mulai mengembangkan merek Wardah. Namun, belum bisa berkembang 

pesat karena manajemen yang kurang baik. PTI kembali mencoba 

mengembangkan Wardah pada tahun 1996 dengan tetap bekerja sama 

dengan agen dalam pemasarannya. Sejak saat itu penjualannya mulai 

menanjak dan PT Paragon Technology and Innovation memasuki pasar 

tata rias (decorative). 

Kosmetik Wardah menyatukan konsep teknologi terberu, 

formulasi sesuai internasional dermatologist standard dengan bahan-

bahan alami yang berkualitas serta aman. Proses produksi melalui uji 

pengawasan seksama dari para ahli dan dokter kulit. Sebelum produk 
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diluncurkan, adalah sebuah keharusan untuk Wardah mengadakan blind 

test agar produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan aman.63 

2. Profil Perusahaan Wardah 

Berada di bawah naungan PT Paragon Technology and 

Innovation, Wardah diciptakan pada tahun 1995. Dengan membawa visi 

yang sederhana yaitu memenuhi kebutuhan akan kosmetik halal, Wardah 

terinspirasi untuk menjadi bagian penting dari hidup wanita Indonesia.64 

Karena sifatnya yang alami dan elegan, Wardah memahami 

kecantikan wanita Indonesia pada kepribadiannya. Ideology Wardah 

yang sangat diterima wanita Indonesia dikarenakan adanya dukungan 

dari tim yang kompak serta konsep yang modern. 

Inspirasi yang dihadirkan Wardah berawal dari rekomendasi 

mulut ke mulut. Dari rekomendasi-rekomendasi tersebut hidup lah 

sebuah cerita yang membuktikan bahwa kualitas berjalan seiring adanya 

ikatan emosional. Dengan menggunakan proses teknologi modern dan 

pengawasan ahli serta dokter kulit, Wardah berpegang pada tiga prinsip 

yaitu:  

a. Pure and Safe 

Produk Wardah mengandung bahan baku yang aman dan 

halal, diciptakan untuk kenyamanan dan ketenangan wanita yang 

menggunakannya. Wardah menyatukan konsep teknologi terbaru, 

                                                           
63 http://www.wardahbeaty.com, diakses 15 Maret 2019. 
64 http://www.pti-cosmetics.com/brands/wardah, diakses 15 Maret 2019. 

http://www.wardahbeaty.com/
http://www.pti-cosmetics.com/brands/wardah
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formulasi sesuai International dermatologist standart dengan bahan 

alami yang berkualitas serta aman. 

b. Beauty  Expert 

Citra awal Wardah sebagai kosmetik yang ditujuakn untuk 

wanita muslimah, kini telah berkembang menjadi produk yang 

dapat dinikmati kalangan yang lebih luas. Produk Wardah selalu 

berinovasi serta berkreasi menjawab setiap kebutuhan wanita 

Indonesia. 

c. Inspiring Beauty 

Bagi Wardah, kecantikan wanita tidak hanya tentang tubuh 

akan tetapi juga tentang jiwa. Kecantikannya membuat ia merasa 

dicintai orang-orang di lingkungan sekitarnya. Menjadi cantik 

dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah, namun harus 

memberi inspirasi tulus yang berawal dari hati. 

3. Sekilas Perjalanan Bisnis Wardah 

Dengan mengusung label halal, PT Paragon Technology and 

Innovation menciptakan kosmetik Wardah untuk menyasar para 

muslimah di Indonesia. Pada tahun 1999, pabrik PTI mendapatkan 

sertifikat halal dari LPPOM MUI, dengan brand Wardah sebagai pionir 

brand halal di Indonesia. Pada tahun 2002, Wardah mulai memasuki 

retail dan merelokasi pabriknya ke kawasan industri Jatake, Tangerang. 

Pada tahun 2007, wardah semakin memperbanyak jenis 

produknya, dan mulai meluncurkan ulang kemasan baru produknya pada 
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tahun 2009. Pada tahun 2011, Wardah mendapatkan penghargaan 2nd 

Indonesia Original Brand (IOB) pada majalah SWA. Selain itu, di tahun 

yang sama Wardah juga membuka store pertamanya di FX Sudirman, 

mengikuti Halal & Heatlh Product Fair di CNR Expo, Istambul Turki, 

serta menerima Halal Award 2011 untuk kategori kosmetik halal.  

Tahun 2012, Wardah menerima penghargaan CEO Inovatif untuk 

negeri 2012 dan membuka gerai Wardah pertama di Malaysia. Pada 

tahun 2013, karyawan Wardah mencapai 4500 orang dan sudah 

membuka 22.000 outlet di Indonesia dan Malaysia. Pada tahun yang 

sama, Wardah juga menjadi 1st local brand dengan penjualan tertinggi di 

Matahari Dept. Store dan menduduki raking tiga dari seluruh brand (local 

dan global).  

 

B. Sinopsis Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra in Paris 

Iklan milik Wardah yang bertemakan Exclusive Series Versi Dewi 

Sandra in Paris berdurasi 30 detik, menceritakan tentang Dewi Sandra yang 

sedang melakukan perjalanan di Paris Prancis. Iklan tersebut menceritakan 

tentang perjalanan seorang muslimah (Dewi Sandra) di kota besar dunia yakni 

Paris Prancis. Perjalanan tersebut menggambarkan rangkaian kegiatan seperti 

berjalan-jalan di tempat wisata, mengunjungi cafe, bergabung dengan 

pemusik jalanan serta pelukis jalanan, hingga menaiki balon udara. Iklan yang 

dilengkapi dengan keterangan narasi voice over ini mengenalkan produk 

Wardah berupa eye shadow, lipstick, dan bedak exclusive series. 
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Tabel 3.1 Scene Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris. 

Visual Audio Type Of Shot 

 

 

Setiap langkah 

adalah cerita 

bermakna 

 

 

FS (Full Shot) 

 

 

Ada Keindahan 

 

MCU (Mediun Close 

Up) 

 

 

 

Yang menyatu dengan 

hati 

 

 

MCU (Medium Close 

Up) 

 

  

 

ECU (Extreme Close 

Up) 

 

 

 

Juga kelembutan 

 

 

ECU (Extreme Close 

Up) 

 

 

Yang memberi 

kekuatan 

 

 

CU (Close Up) 
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Untuk berbagi ceria 

 

 

FS (Full Shot) 

 

 

Wardah Exclusive 

Series 

 

ECU (Extreme Close 

Up) 

 

 

Kemewahan untuk 

kesempurnaan 

 

MCU (Medium Close 

Up) 

 

 

 

Dalam hidupku 

 

 

MCU (Medium Close 

Up) 

 

 

 

Wardah Earth Love 

Life 

 

 

CU (Close Up) 

 

Penulis mencoba fokus pada pengambilan gambar yang dianggap 

dapat menggambarkan representasi tentang kecantikan. Scene tersebut 

diklasifikasikan kedalam tanda menurut semiotika Charles Sanders Peirce 

yaitu Ikon, Indeks, dan Simbol. Untuk dapat memudahkan dalam 

menganalisis dan melakukan pembahasan pada setiap scene, penulis 
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menuliskannya kedalam bentuk tabel yang nanti selanjutnya akan di 

deskripsikan. Dalam iklan Wardah Exclusive Series versi Dewi Sandra in 

Paris ini penulis menemukan 11 scene yang dapat menggambarkan 

representasi cantik. 

Dari 11 scene yang menjadi bahan penelitian, penulis menganalisa 

tanda dengan cara mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku 

yang dituju (iklan Wardah Exclusive Series versi Dewi Sandra in Paris) secara 

langsung sehingga menemukan makna. Secara singkat akan dijelaskan pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.2 Sinopsis Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In 

Paris. 

1. Sinopsis Scene 01 

Seorang wanita yang akan 

melakukan perjalanan di kota 

Paris Prancis. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati visualisasi objek yakni 

Dewi Sandra serta baground 

pemandangan yang ditampilkan. 

2. Sinopsis Scene 2 

Seorang wanita yang sedang 

berjalan-jalan menikmati ke-

indahan kota Paris. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati penampilan Dewi 

Sandra saat berjalan-jalan di kota 

Paris serta apa saja yang ada di 

sekitarnya. 

3. Sinopsis Scene 3 

Seorang wanita yang sedang 

membaca buku di cafe. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati suasana tempat dan apa 



53 
 

 
 

yang sedang dilakukan Dewi 

Sandra di tempat tersebut. 

4. Sinopsis Scene 4 

Seorang wanita yang sedang 

menggunakan Eye Shadow. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati apa yang sedang 

digunakan Dewi Sandra. 

5. Sinopsis Scene 5 

Seorang wanita yang sedang 

menggunakan Lipstick. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati apa yang sedang 

digunakan Dewi Sandra. 

6. Sinopsis Scene 6 

Seorang wanita yang sedang 

melakukan perjalanan di kota 

paris dengan mengendarai 

mobil 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati apa yang dilakukan 

dan digunakan Dewi Sandra saat 

berada di kota Paris. 

7. Sinopsis Scene 7 

Seorang wanita yang sedang 

asyik bersama pengamen 

musik di pinggir jalan. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati apa yang sedang 

dilakukan Dewi Sandra di pinggir 

jalan serta suasana hatinya. 

8. Sinopsis Scene 8 

Seorang wanita yang sedang 

menggunakan bedak Wardah 

Exclusive Series.  

Observasi dilakukan dengan 

mengamati apa yang sedang 

digunakan model yakni Dewi 

Sandra. 
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9. Sinopsis Scene 9 

Seorang wanita yang sedang 

dilukis dipinggir jalan. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati suasana dan tampilan 

yang sedang terjadi. 

10. Sinopsis Scene 10 

Seorang wanita yang sedang 

menaiki balon udara di dekat 

sebuah kastil. 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati benda yang digunakan 

Dewi Sandra serta suasana di 

sekitarnya. 

11. Sinopsis Scene 11 

Visualisasi produk wardah 

yakni Eye Shadow, Lipstick, 

serta bedak Wardah Exclusive 

Series 

Observasi dilakukan dengan 

mengamati visualisasi yang 

ditampilkan untuk mengetahui 

makna yang ditampilkan dalam 

iklan tersebut. 

 

Observasi dilakukan dengan mengamati scene yang dapat 

mempresentasikan kecantikan seorang wanita menurut iklan Wardah 

Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris. Dari 11 scene yang ditemukan 

penulis mengamati iklan dari tanda yang terlihat (gambar) dari iklan tersebut 

untuk menemukan makna cantik yang ingin di represantikan. 

Dari observasi yang dilakukan, penulis menemukan tanda dan makna 

cantik yang diingin digambarkan dalam iklan Wardah Exclusive Series Versi 

Dewi Sandra In Paris. Penemuan penulis tidak hanya dari gambar yang 

muncul namun pendukung iklan yakni suara baik suara bacsound maupun 
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suara objek dijadikan data untuk menentukan makna cantik dari iklan Wardah 

Exclusive Series. Secara singkat akan dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Ikon dan Simbol Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi 

Sandra In Paris. 

Scene Ikon  Simbol 

Scene 1 Seorang wanita berhijab 

sedang berjalan dengan latar 

belakang pemandangan 

alam dan muncul sebuah 

tulisan “Wardah Present 

Dewi Sandra”. 

Perempuan berhijab (Dewi 

Sandra) sebagai model iklan 

kosmetik menunjukkan 

adanya perbedaan konsep 

cantik antara Wardah dengan 

kosmetik lainnya. 

Scene 2 Seorang wanita yang 

berjalan dipinggir jalan 

menggunakan topi sedang 

melihat sekitar-nya. 

Topi yang dipakai sebagai 

penutup kepala dapat 

mempresentasikan kecantikan 

seseorang, karena dapat 

membentuk image yang 

stylist. 

Scene 3 Seorang wanita muslimah 

(Dewi Sandra) yang sedang 

membaca buku di sebuah 

kafe. 

Wanita yang menghabiskan 

waktu di kafe dengan 

membaca buku melambang-

kan kecantikan yang tidak 

hanya secara fisik, tetapi juga 

secara pengetahuan. 
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Scene 4 Seorang wanita yang sedang 

merias kelopak matanya 

menggunakan Eye Shadow 

Wardah di sebuah kafe. 

Penggunaan produk Wardah 

khususnya Eye Shadow dapat 

menambah nilai kecantikan 

seorang wanita. 

Scene 5 Seorang wanita yang telihat 

dari kaca sedang memakai 

lipstick di mobilnya. 

Sebagai seorang wanita yang 

identik dengan dengan kata 

lembut, tidak akan bisa lepas 

dari berhias diri. 

Scene 6 Seorang wanita yang sedang 

melakukan perjalanan di 

kota paris yang mengendarai 

mobil berwarna merah 

Dengan menggunakan barang 

mewah dapat menambah nilai 

kecantikan bagi seorang 

wanita. 

Scene 7 Seorang wanita yang sedang 

asyik menikmati lagu dari 

dua orang pengiring di jalan. 

Melakukan ataupun menyebar 

sesuatu yang bersifat positif 

dapat dilakukan dengan cara 

apapun dan dimanapun.. 

Scene 8 Seorang wanita sedang 

merias wajahnya dengan 

bedak Wardah Exclusive 

Series di tengah keramaian.  

Wanita modern bisa merias 

wajah di mana saja dengan 

menggunakan Wardah 

Exclusive Series. 

Scene 9 Seorang wanita sedang di-

jadikan objek lukisan oleh 

seorang seniman jalanan. 

Lukisan merupakan karya seni 

yang indah dan juga berharga, 

karena perempuan diibaratkan 
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seperti sebuah karya seni lukis 

yang berharga  

Scene 10 Seorang wanita yang sedang 

menaiki balon udara di dekat 

sebuah kastil saat pergi ke 

kota Paris. 

Melihat pemandangan dari 

atas akan lebih indah dan 

memukau begitu juga definisi 

cantik, yang akan lebih indah 

jika dilihat dari sisi yang 

berbeda. 

Scene 11 Visualisasi yang memper-

lihatkan produk wardah 

yakni Eye Shadow, Lipstick, 

serta bedak Wardah 

Exclusive Series. 

Bentuk promosi rangkaian 

produk yang dimiliki Wardah 

yakni Eye Shadow, Lipstick, 

serta bedak Wardah Exclusive 

Series. 
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BAB IV 

ANALISIS SEMIOTIK IKLAN WARDAH 

A. Analisis Semiotika Iklan Wardah Exclusive Series versi Dewi Sandra in 

Paris 

Tabel 4.1 Scene 01, detik 1-4. Narasi: Setiap langkah adalah cerita bermakna 

Ikon  

Gambar 4.1 Scene 01 

Seorang wanita berhijab sedang berjalan dengan latar 

belakang pemandangan alam dan muncul sebuah tulisan 

“Wardah Present Dewi Sandra”. 

Indeks Scene pertama menampilkan sosok wanita muslimah yang 

bernama Dewi Sandra. Perempuan tersebut menggunakan hijab 

dan celana berwarna orange serta baju putih. Dengan wajah 

yang agak mendongok ke atas, serta tangan yang dimasukkan 

ke dalam saku celana. Nampak begitu serius menyusuri jalan di 

suduk kota Paris Prancis. Terlihat juga pemandangan alam 
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yang dipenuhi pepohonan dengan langit cerah disekitarnya. Ia 

juga terlihat membawa sebuah kamera  yang digantungkan 

dilehernya. Juga  dapat ditemukan sebuah tulisan Wardah 

Present Dewi Sandra yang mengartikan sebuah iklan Wardah 

yang dibintangi oleh Dewi Sandra. Dengan model Dewi Sandra 

produk kosmetik Wardah ingin merepresentasikan sebuah 

kecantikan bagi seorang perempuan khususnya kaum 

muslimah seperti Dewi Sandra. 

Simbol Perempuan berhijab (Dewi Sandra) sebagai iklan model iklan 

kosmetik menunjukkan adanya perbedaan konsep cantik antara 

Wardah dengan kosmetik lainnya. 

 

Pada scene pertama menunjukkan seorang model muslimah cantik, 

bernama Dewi Sandra yang akan melakukan perjalanan. Dengan 

menggunakan model muslimah kosmetik wardah ingin memunculkan tanda 

bahwa kosmetik wardah memiliki perbedaan dalam mempresentasikan 

kecantikan dibandingkan dengan kosmetik lainnya. Teknik pengambilan 

gambar adalah FS (Full Shot), yaitu pengambilan gambar objek dari batas 

kepala hingga kaki. Dengan teknik ini, memperlihatkan sosok perempuan 

berhijab sedang melakukan perjalanan dengan latar belakang alam 

pepohonan yang indah. 

Tulisan pada latar gambar “Wardah present Dewi Sandra”, 

menunjukkan bahwa iklan tersebut adalah iklan produk Wardah dan 
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perempuan yang menjadi model di dalam iklan tersebut bernama Dewi 

Sandra yang merupakan brand ambassador milik Wardah Cosmetic. Melalui 

iklan tersebut wardah ingin memperkenalkan Dewi Sandra sebagai brand 

ambassador dari produk Wardah Cosmetic, terlebih setelah Dewi Sandra 

memutuskan untuk menggunakan hijab.65 

Penggunaan model berhijab didalam iklan Wardah menunjukkan 

bahwa adanya perbedaan antara produk kosmetik milik Wardah dengan 

kosmetik lainnya yang ada dipasaran saat ini. Wardah mencoba menargetkan 

pangsa pasar muslimah sebagai konsumen dengan konsep kosmetik halal. 

Bagi Wardah, sebagai muslimah yang baik bukan hanya makanan saja yang 

harus dijaga kehalalannya, tapi juga kosmetik. Disaat titel “halal” belum 

lazim didengar di masyarakat, Wardah kosmetik menjadi pionir yang 

mengedepankan label brand kosmetik halal.66 

Didalam scene ini terdapat narasi “Setiap langkah adalah cerita 

bermakna”. Maksud dari kalimat tersebut adalah setiap suatu keputusan atau 

langkah yang kita ambil, aka nada sesuatu yang dapat diraih dan saat ini 

berhubungan dengan model yakni Dewi Sandra. Dengan menggunakan 

model yang menggunakan hijab kosmetik Wardah memiliki pandangan 

tersendiri tentang konsep wanita cantik yang berbeda dengan kosmetik yang 

lain mengubah pandangan masyarakat untuk merepresantikan kecantikan 

seorang wanita. Perempuan yang menggunakan hijab juga dapat dikatakan 

                                                           
65 http://lifestyle.okezone.com/read/2013/04/24/195/797088/ikon-terbaru-wardah-dewi-

sandra-tersanjung diakses pada 22 Maret 2019. 
66 http://www.dream.co.id/showbiz/perjalanan-dewi-sandra-1406231.html diakses pada 22 

Maret 2019. 

http://lifestyle.okezone.com/read/2013/04/24/195/797088/ikon-terbaru-wardah-dewi-sandra-tersanjung
http://lifestyle.okezone.com/read/2013/04/24/195/797088/ikon-terbaru-wardah-dewi-sandra-tersanjung
http://www.dream.co.id/showbiz/perjalanan-dewi-sandra-1406231.html
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cantik karena cantik tidak selalu ditampilkan dengan perempuan yang tampil 

sexy ataupun glamour, tetapi semua perempuan dengan tampilan apapun 

dapat dikatakan sebagai wanita yang cantik. 

 

Tabel 4.2: Scene 02, detik 5-8. Narasi: Ada Keindahan 

Ikon 

Gambar 4.2 Scene 02 

Shot yang memperlihatkan seorang perempuan yang berjalan 

dipinggir jalan menggunakan topi sedang melihat sekitarnya. 

Indeks Pengambilan gambar MCU (Mediun Close Up) dengam 

memperlihatkan gambar objek dari atas kepala hingga badan. 

Dalam gambar tersebut memperlihatkan sosok Dewi Sandra 

yang menggunakan baju berwarna abu-abu dengan jilbab senada 

namun lebih cerah. Terlihat Dewi Sandra mengalungkan sebuah 

syal dengan aksen topi berwarna merah di bagian kepala yang 

sedang berjalan-jalan mengitari pertokoan yang ada di kota 

Paris. Dengan penampilan tersebut, Dewi Sandra 
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menggambarkan sebuah fashion muslimah cantik yang sedang  

melakukan perjalanan di pertokoan sebuah kota fashion yakni 

Paris Prancis. 

Simbol Topi yang dipakai sebagai penutup kepala dapat mem-

presentasikan kecantikan seseorang, karena dapat membentuk 

image yang stylist. 

 

Tempat pengambilan gambar dalam iklan Wardah exclusive series ini 

adalah kota Paris Perancis, hal tersebut dapat terlihat dari scene sebelumnya 

dimana dalam salah satu gambarnya menunjukkan sebuah gambar 

pemandangan kota dimana terdapat sebuah menara Eiffel yang merupakan 

ikon kota Paris Prancis. Paris dikenal sebagai pusat mode dunia karena 

banyaknya desainer ternama yang berasal dari sana. Dalam sejarah 

fashion,sejak 1960-an kota Paris dikenal sebagai pusat mode dunia. Desainer-

desainer legendaris pun bermunculan dari negara seperti Mary Quant (mother 

of mini skirt), Pierre Cardin dan beberapa nama desainer lainnya.67 

Penggunaan hijab yang dipadukan dengan penggunaan topi jenis 

fedora dinegara yang mayoritas penduduknya bukan muslim, memberi kesan 

dalam gambar tersebut sebuah fashion jalanan yang terlihat modis terutama 

dinegara yang terkenal karena fashionnya seperti Paris. Perpaduan antara 

hijab dengan jenis topi berbentuk mahkota yang cukup tinggi akan membuat 

                                                           
67 Jamal Hasan & Arzezti Bilbina Setyawan, Model Portofolio: Semua Yang Kamu Perlu 

Tahu Untuk Jadi Model (Jakarta: Gagas Media, 2008), 87. 
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penampilan terlihat edgy dan cocok digunakan sehari-hari terutama 

digunakan saat liburan, travelling keluar negeri, atau acara fashion.68 

Sebagai muslimah pengguna hijab yang masih belajar menggunakan 

hijab ataupun seorang muslimah yang sudah lama menggunakan hijab dan 

berpergian tidak perlu khawatir karena harus menggunakan hijab ditempat 

terutama mayoritas penduduknya bukan muslim, karena menggunakan hijab 

tetap bisa tampil stylish dimanapun dan kapanpun, namun itu semua tetap 

harus berpegang teguh pada syariat islam yang mengajarkan tentang 

penggunaan hijab yang syar’i. 

Di dalam scene ini terdapat narasi “Ada Keindahan”. Maksud dari 

kalimat tersebut adalah adanya keindahan yang dapat ditampilkan perempuan 

untuk menjadikannya tampil cantik. Dilain sisi ada keindahan alam sekitar 

yang sedang dilihat Dewi Sandra saat berjalan-jalan mengelilingi pertokoan 

kota Paris. Keindahan tersebut dapat ditampilkan dari dalam seseorang 

dengan dukungan sekelilingnya. 

Perempuan muslimah pengguna hijab juga dapat tampil modis dengan 

menciptakan gaya baru dalam berhijab, sehingga menghilangkan pandangan 

tentang pakaian yang kuno dalam berpakaian muslimah. Namun dalam 

penggunaan pakaian muslimah tersebut perlu diperhatikan kondisi dari 

pakaian dan juga hijab yang digunakan muslimah yang harus syar’i sesuai 

dengan yang diajarkan oleh agama Islam. 

                                                           
68 http://wolipop.detik.com/read/2014/10/31/142549/2735574/233/5/hijab-style-7-jenis-

topi-favorit-fashion-blogger-dan-selegram#picmp diakses pada 22 Maret 2019. 

http://wolipop.detik.com/read/2014/10/31/142549/2735574/233/5/hijab-style-7-jenis-topi-favorit-fashion-blogger-dan-selegram#picmp
http://wolipop.detik.com/read/2014/10/31/142549/2735574/233/5/hijab-style-7-jenis-topi-favorit-fashion-blogger-dan-selegram#picmp
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Tabel 4.3: Scene 03, detik 9-10. Narasi: Yang menyatu dengan hati 

Ikon  

Gambar 4.3 Scene 03 

Terlihat seorang wanita muslimah yang sedang membaca buku 

di sebuah kafe. 

Indeks  Scene ke tiga menggambarkan seorang muslimah yang sedang 

membaca buku di sebuah cafe selain untuk sekedar minum the 

atau kopi. Litteraire Cafe atau kafe sastra yang identik dengan 

beberapa buku di dalamnya merupakan kafe yang cukup 

bergengsi di kota Paris. Kefe tersebut kerap dijadikan tempat 

nongkrong untuk berdiskusi oleh para sastrawan Prancis seperti 

Emest Hemingway, Scott Firzgerals, atau Pablo Picasso.69 Hal 

tersebut menunjukkan perempuan yang datang ke kafe tersebut 

merupakan wanita yang dekat dengan pengetahuan. Dengan ikon 

buku pada scene tersebut menunjukkan seorang wanita 

                                                           
69 Lona Hutapea, Voila La France: Paris, Si Kota Cahaya (Yogyakarta: B First, 2014), 11. 
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muslimah yang cantik dapat digambarkan dengan pengetahuan 

yang dimiliki. 

Simbol  Perempuan yang menghabiskan waktu di kafe dengan membaca 

buku melambangkan kecantikan yang tidak hanya secara fisik, 

tapi juga secara pengetahuan. 

 

Narasi pada scene ketiga adalah Yang menyatu dengan hati. Narasi 

tersebut menggambarkan kegiatan membaca buku disebuah kafe merupakan 

keindahan yang menyatu dalam hatinya. Artinya, keindahan dalam hati 

tersebut dapat dikatakan sebagai keindahan yang tak dapat dilihat mata 

namun dapat dirasakan. Seiring perkembangan zaman, wanita dituntut untuk 

selalu cerdas. Kini tidak hanya pria saja yang akan terlihat cerdas, wanita 

modern harus menunjukkan bahwa dirinya juga tak kalah cerdas. 

Perempuan yakni Dewi Sandra yang digambarkan dalam iklan 

tersebut sebagai sosok yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga harus 

cerdas dengan dekat dengan ilmu pengetahuan. Keindahan dan modern kota 

Paris dapat menggambarkan perempuan modern yang merepresentasikan 

kecantikannya tidak hanya melalui sgi fisiknya saja. Tetapi juga kecantikan 

dari segi ilmu pengetahuan yang dimiliki. 

Perempuan cantik tidak hanya ditujukan bagi kaum perempuan yang 

memiliki wajah yang sempurna saja seperti yang memiliki kulit putih mulus, 

memiliki hidung mancung atau perempuan yang cantik karena pengunan 

make up. Kecantikan seorang perempuan dapat juga terlihat dari dalam 
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dirinya, yaitu kecantikan yang berasal dari pancaran hati seperti kebaikan, 

kelembutan, dan juga kepintaran. Seorang perempuan yang pintar dapat 

diangap cantik karena memiliki ilmu yang banyak sehingga dapat mengerti 

dunia lebih banyak, terutama bila ilmu yang dimilikinya dapat 

diaplikasikannya didalam kehidupan sehari-hari seperti saling mengasihi 

terhadap sesama manusia ataupun dalam bentuk lainya. Sehinga 

kecantikannya tidak hanya terpaku pada tampilan fisik semata melainkan 

kecantikan dapat juga dilihat dari inner beauty seseorang. 

 

Tabel 4.4: Scene 04, detik 11 – 12. Tidak ada narasi 

Ikon  

Gambar 4.4 Scene 04 

Seorang wanita yang sedang merias kelopak matanya 

mengunakan Eye Shadow Wardah di sebuah kafe. 

Indeks  Masih berkaitan dengan scene sebelumnya, pada scene ini Dewi 

Sandra sedang merias wajahnya di tengah kegiatannya membaca 

buku di sebuah kafe. Dengan diselingi kegiatan bersolek 
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menunjukan kegiatan wanita yang harus tampil cantik dengan 

sering bersolek menggunakan produk Wardah.  Selain pintar dan 

cerdas, wanita modern juga harus memiliki penampilan yang 

cantik dengan cara merawat diri. Setiap orang selalu menilai awal 

seseorang dari penampilannya.70 Tampil cantik dengan kulit dan 

tubuh terawat juga meningkatkan kepercayan diri wanita modern. 

Mempertahankan riasan wajah agar terlihat tetap menawan 

menegaskan kecantikan dapat diperoleh dengan rajin merawat diri 

di setiap kesempatan. 

Simbol  Penggunan produk Wardah khususnya Eye Shadow dapat 

memambah nilai kecantikan seorang wanita. 

 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan gambar tersebut ialah 

ECU (Extreme Close Up). Dengan memperlihatkan secara jelas bagaimana 

Dewi Sandra menggunakan eye shadow di sela kegiatan membaca buku yang 

dilakukan di sebuah kafe. Setelah menggunakan eye shadow Dewi Sandra 

merasa tampil maksimal dengan produk dari Wardah dan tampil percaya diri 

di kota fashion Paris. 

Citra wanita dalam gambar tersebut mengarahkan wanita agar selalu 

memperhatikan riasan wajahnya di segala kesempatan. Ikon kafe yang berada 

di kota Paris menegaskan bahwa mempertahankan riasan wajah merupakan 

                                                           
70http://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/14/1707080/Wanita.Modern.Percaya.Diri.Ber

kat.Prosedur.Perawatan.Wajah diakses pada 22 Maret 2019 

http://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/14/1707080/Wanita.Modern.Percaya.Diri.Berkat.Prosedur.Perawatan.Wajah
http://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/14/1707080/Wanita.Modern.Percaya.Diri.Berkat.Prosedur.Perawatan.Wajah
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bagian penting dari denyut kehidupan Kota Paris yang identik dengan gaya. 

Mempertahankan riasan dalam hal ini dimasukkan ke dalam sebuah gaya 

hidup di Kota Paris yang erat kaitannya dengan penampilan. 

Wanita cantik dapat direpresentasikan dengan wanita yang dapat 

merawat diri. Terutama dengan produk Wardah eye shadow yang digunakan 

untuk tetap menjaga kecantikan Dewi Sandra dari segi fisiknya. Karena 

perempuan tidak dapat dipisahkan dari pengunaan kosmetik untuk 

menunjang kecantikan dari luar.  

 

Tabel 4.5: Scene 05, detik 13-14. Narasi: Juga kelembutan 

Ikon  

Gambar 4.5 Scene 05 

Seorang wanita yang terlihat dari kaca sedang memakai lipstick 

di mobilnya. 

Indek  Pada scene ke empat terlihat sebuah spion mobil yang 

memantulkan gambar seorang wanita sedang menggunakan 

lipstick berwarna merah. Hal tersebut kembali menunjukkan 
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bagaimana kehidupan kota Paris yang erat dengan penampilan dan 

gaya. Sebelum bepergian, seorang wanita harus memastikan dan 

mempersiap kan penampilannya dengan baik supaya lebih percaya 

diri. Dari gambar tersebut dapat mempresentasikan seorang 

wanita yang tidak lepas dari berhias dimanapun dia berada.  

Simbol  Sebegai seorang perempuan yang identik dengan kata lembut, 

tidak akan bisa lepas dari berhias diri. 

 

Dalam scene ke empat menggunakan teknik pengambilan gambar 

ECU (Extreme Close Up) yang dapat mendetailkan sebuah objek. Dalam 

gambar tersebut terlihat jelas seorang wanita yang sedang menggunakan 

lipstick berwarna merah di dalam mobil, tergambar dari spion kaca mobilnya. 

Kaca atau cermin merupakan alat bantu untuk melihat refleksi bagian tubuh 

yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Cermin menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat karena kemampuannya untuk membantu merias diri 

dan mengoreksi penampilan.71 Fungsi cermin sebagai refleksi diri, digunakan 

model dalam iklan tersebut untuk merefleksi lipstick berwarna merah pada 

bibirnya. 

Narasi Juga kelembutan dapat memunculkan kelembutan seorang 

wanita. Dari semua nilai tambah kecantikan bagi seorang perempuan terdapat 

kelembutan hati. Hati yang lembut bukan berarti pasrah, dan pasif dalam 

                                                           
71 Imelda Akmal, Seri Rumah Ide Edisi 9/V: Cermin Interior (Jakarta: Gramedia, 2010), 8. 
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menyikapi sesuatu.72 Meski penampilan cantik seorang wanita dapat 

ditunjang dengan kosmetik yang digunakan, namun perlu ditambah dengan 

kelembutan hati yang  berasal dari dalam diri sendiri. 

Tabel 4.6: Scene 06, detik 15 – 16. Narasi: Yang memberi kekuatan 

Ikon  

Gambar 4.6 Scene 06 

Gambar tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang 

mengendarai mobil berwarna merah. 

Indeks  Terlihat Dewi Sandra sedang berkeliling kota menggunakan mobil 

berwarna merah. Mobil yang digunakan Dewi Sandra merupakan 

mobil mewah klasik jenis sedan dengan merek Chevrolet 

Convertible Havana yang harganya lebih dari 1 miliar rupiah. Dari 

scene sebelumnya dapat menggambarkan penampilan secara fisik 

yang maksimal dengan kosmetik Wardah, dapat ditunjang dengan 

penggunaan barang-barang mewah yang akan membuat nilai lebih 

                                                           
72 Teteh Ninih Mutmainnah, Kotak Kecantikan Muslimah (Bandung: Tasdiqia, 2012), 36. 
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terhadap kecantikan seorang wanita saat bepergian di luar Negara 

seperti kota Paris. 

Simbol Dengan menggunakan barang mewah dapat menambah nilai 

kecantikan bagi seorang wanita. 

 

Narasi pada scene ke enam ialah Yang memberi kekuatan, dapat 

menggambarkan apa yang digunakan dapat memberi kekuatan tersendiri bagi 

seorang wanita. Kekuatan tersebut dapat digambarkan dengan rasa percaya 

diri yang maksimal dan kebahagiaan tersendiri bagi penggunanya. Dengan 

menggunakan barang-barang yang bagus apalagi bermerek serta mahal dapat 

menambah rasa percaya diri seorang wanita saat berada di luar rumah, 

terlebih lagi di kota fashion seperti Paris. 

Kehidupan modern seperti saat ini sangat erat kaitannya dengan 

penggunaan barang-barang yang mewah. Harga yang mahal dianggap 

masyarakat dapat meningkatkan prestise penggunanya. Oleh karena itu, 

penggunaan barang-barang mewah menjadi bagian dari kehidupan hedonis 

yang identik dengan kesenangan dan kepuasan diri. Penggunaan mobil 

berwarna merah dapat menambah kesan berani terhadap apa yang akan  

dilakukan. 

Sebagai seorang perempuan yang harus memperhatikan penampilan 

fisik dengan penggunaan kosmetik. Wanita juga harus memperhatikan 

penggunaan barang-barang saat akan bepergian yang akan menambah nilai 
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kecantikan seorang wanita serta menambah nilai rasa percaya diri seorang 

wanita dalam melakukan segala kegiatannya.  

Tabel 4.7: Scene 07, detik 17 – 18. Narasi: Untuk berbagi ceria 

Ikon  

Gambar 4.7 Scene 07 

Dewi Sandra sedang asyik menikmati lagu dari dua orang 

pengiring di jalanan. 

Indeks  Terlihat Dewi Sandra yang sedang asyik ikut bernyanyi dan 

menikmati musik dari dua orang yang ada di sampingnya. Di kota-

kota besar Eropa seperti di Roma (Italia), Budapest (Hongaria), 

dan Praha (Republik Ceko), konser musik jalanan merupakan 

penghias di sudut-sudut kota. Seorang wanita yang memiliki 

kecantikan secara fisik harus mau membagikan sesuatu yang 

bernilai positif salah satunya keceriaan dengan ikut bernyanyi 

disela-sela aktivitas yang dapat membahagiakan orang lain. 

Bernyanyi di depan umum dapat menunjukkan sesuatu yang 

positif yaitu, rasa percaya diri yang tinggi. Dengan narasi “untuk 
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berbagi ceria” Dewi Sandra ingin menjelaskan bagaimana dia 

membagikan keceriaan saat berada di jalanan kota Paris dengan 

ikut bernyanyi.  

Simbol Melakukan ataupun menyebar sesuatu yang bersifat positif dapat 

dilakukan dengan cara apapun dan dimanapun. 

 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan gambar tersebut ialah FS 

(Full Shot) yang berfungsi memperlihatkan tubuh manusia dengan 

lingkungan sekitarnya. Pada gambar tersebut memperlihatkan model sedang 

ikut bernyanyi dengan diiringi alat musik oleh dua orang dibelakangnya. 

Bernyanyi didepan orang lain menunjukkan bahwa Dewi Sandra memiliki 

rasa percaya diri unutuk menunjukkan bakat yang dimilikinya.  

Dewi Sandra yang dikenal sebagai seorang penyanyi mencoba 

bernyanyi untuk menghibur meskipun di depan orang asing dan juga di 

negara yang asing. Rasa percaya diri merupakan salah satu bentuk dari inner 

beauty. Rasa percaya diri orang yang memiliki inner beauty sangatlah kuat. 

Ia percaya bahwa dirinya sendiri adalah penopang kesuksesan.73 Latar 

belakang suara “Untuk berbagi ceria” mengandung arti kepercayaan diri 

Dewi Sandra sebagai model berhijab yang berada di negara yang minoritas 

muslim membuatnya mampu berbagi keceriaan dengan masyarakat sekitar 

dengan cara bernyanyi, karena bernyanyi atau bermain musik dapat 

menghibur diri sendiri ataupun masyarakat lain yang mendengarkannya. 

                                                           
73 Nunik Utami, Cantik Tak Harus Mahal (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 206. 
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Bernyanyi ataupun bermain musik dengan penuh kepercayaan diri 

merupakan salah satu bentuk inner beauty, sebab salah satu ciri-ciri dari 

seseorang yang memiliki inner beauty adalah percaya diri. 

Inner beauty mimiliki makna yang dalam dan pemahaman yang luas, 

tetapi pada intinya inner beauty akan terpancar apabila seseorang senantiasa 

berupaya untuk menampilkan akhlak terbaik serta memberikan sesuatu yang 

bermanfaat bagi sekitarnya secara tulus.74 Sehingga selain penuh percaya diri 

tetapi juga mempersembahkan nyanyian secara tulus untuk masyarakat dapat 

menunjukkan inner beauty seseorang.  

 

Tabel 4.8: Scene 08, detik 19 – 20. Narasi: Wardah Exclusive Series 

Ikon  

Gambar 4.8 Scene 08 

Seorang wanita sedang merias wajahnya dengan bedak 

Wardah Exclusive Series di tengah keramaian. 

Indeks  Dewi Sandra yang sedang merias wajahnya dengan 

menggunakan bedak Wardah dapat menunjukkan seorang 

                                                           
74 Ibid 32. 
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wanita yang harus tetap mempertahankan riasan wajah di setiap 

kesempatan. Kegiatan padat yang dilakukan pada scene 

sebelumnya mengharuskan Dewi Sandra selalu tampil 

maksimal dengan tetap menjaga penampilan di manapun 

berada. Merias wajah di sebuah keramaian termasuk ke dalam 

sebuah bagian dari nuansa kehidupan Kota Paris yang modern. 

Kegiatan memanjakan diri, menegaskan bagaimana setiap 

orang yang ada di kota Paris selalu peka terhadap penampilan. 

Simbol Wanita modern bisa merias wajah di mana saja dengan 

menggunakan Wardah Exclusive Series. 

 

Pada scene sebelumnya memperlihatkan Dewi Sandra tetap menjaga 

riasan wajahnya menggunakan eye shadow serta lipstick Wardah ditengah 

aktivitas di kota Paris. Selain menikmati keindahan objek wisata yang 

dikunjungi Dewi Sandra, kegiatan bersolek menunjukkan bagaimana seorang 

wanita semakin terlihat percaya diri dengan riasan wajah yang menawan. 

Tampilan cantik dengan kulit dan tubuh yang terawat dapat meningkatkan 

kepercayaaan diri wanita modern.75 

Narasi pada scene ke delapan berupa: Wardah Exclusive Series 

menunjukkan bagaimana Wardah menawarkan produk eksklusifnya melalui 

runtutan cerita yang terlihat pada scene-scene sebelumnya. Beragam kegiatan 

                                                           
75http://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/14/1707080/Wanita.Modern.Percaya.Diri.ber

kat.Prosedur.Perawatan.Wajah diakses pada tanggal 23 Maret 2019 

http://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/14/1707080/Wanita.Modern.Percaya.Diri.berkat.Prosedur.Perawatan.Wajah
http://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/14/1707080/Wanita.Modern.Percaya.Diri.berkat.Prosedur.Perawatan.Wajah
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Dewi Sandra seperti memotret suasana kota Paris, mengunjungi sebuah kafe, 

mengedarai mobil klasik, hingga bergabung bersama pemusik jalanan 

menegaskan bagaimana eksklusifnya kegiatan yang dilakukan Dewi Sandra 

di pusat mode dunia. 

Dalam KBBI, eksklusif berarti terpisah, mengeksklusifkan berarti 

mengkhususkan76. Eksklusif dalam iklan Wardah dapat diartikan sebagai 

produk yang dikhususkan bagi wanita muslimah dalam kelas sosial atas. Hal 

tersebut terlihat dari bagaimana Wardah merepresentasikan wanita muslimah 

yang eksklusif, yang melakukan kegiatan bernuansa modern, yang tidak dapat 

dirasakan semua kalangan. 

 

Tabel 4.9: Scene 09, detik 21 – 23. Narasi: Kemewahan untuk kesempurnaan 

Ikon  

Gambar 4.9 Scene 09 

Dewi Sandra sedang dijadikan objek lukisan oleh seorang 

seniman jalanan 

                                                           
76 http://kbbi.web.id/eksklusif diakses pada 23 Maret 2019. 

http://kbbi.web.id/eksklusif
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Indeks  Pada gambar tersebut memperlihatkan lukisan wajah 

perempuan yang menjadi sebuah karya seni yang indah. Begitu 

juga wanita dapat dapat merias wajahnya dengan kosmetik 

merupakan salah satu karya seni yang indah. Dengan narasi 

“kemewahan untuk kesempurnaan” menggambarkan 

kemewahan lukisan maupun kemewahan kosmetik riasan 

wajah dapat memberikan kesempurnaan bagi penggunanya 

maupun yang melihatnya. Kecantikan fisik perempuan seperti 

sebuah karya seni yang di kagumi oleh banyak orang, terlebih 

lagi kecantikan fisik tersebut diimbangi dengan kecantikan 

yang berasal dari dalam diri akan menambah kekayaan akan 

kecantikan yang dimiliki seseorang wanita. 

Simbol Lukisan merupakan karya seni yang indah dan juga berharga, 

karena perempuan diibaratkan seperti sebuah karya seni lukis 

yang berharga. 

 

Dalam gambar tersebut terlihat seseorang yang memperlihatkan hasil 

lukisannya. Lukisan yang dibuatnya adalah lukisan wajah seorang perempuan 

yang menjadi model iklan, yakni Dewi Sandra. Perempuan sering dijadikan 

objek pembuat karya seni karena keindahan yang dimilikinya. Banyak orang 

mengagumi keindahan perempuan sebagai karya seni terindah dunia. 

Kekuatan keindahan perempuan mengalahkan keindahan apapun didunia ini, 
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karena justru di dalam keindahan itu ada kehidupan yang menjadi pusat 

interaktif antara objek keindahan dan subjeknya.77 

Keindahan yang dimiliki sosok perempuan sering dijadikan sebagai 

objek untuk membuat karya seni didunia seperti lukisan. Lukisan, merupakan 

salah satu karya seni yang mahal harganya seperti lukisan seorang perempuan 

Monalisa (la Gioconda) karya Leonardo Davinci merupakan sebuah lukisan 

yang sangat dikagumi dan amat mahal harganya. Lukisan itu dilukis ratusan 

tahun silam, tapi lukisan itu hingga kini terus menyihir siapa saja yang 

melihatnya.78 Keindahan perempuan diibaratkan sebagai sebuah karya seni 

yang menarik perhatian bagi siapapun yang melihatnya. 

Latar belakang suara “Kemewahan untuk kesempurnaan” adalah, 

kemewahan yang dimaksud bukanlah dalam bentuk materi melainkan potensi 

yang dimiliki perempuan dalam dirinya. Jika potensi yang dimiliki 

perempuan ditunjang dengan potensi yang lain akan semakin memperkaya 

potensi dalam diri. Perempuan yang dianugrahkan sebuah kecantikan wajah 

dari tuhan, jika diimbangi dengan kecantikan yang berasal dari dalam diri 

maka akan sempurna hidupnya karena kekayaan yang ada didalam dirinya. 

Penampilan fisik yang luar biasa harus diimbangi dengan kecantikan 

diri dari dalam diri. Sebab jika tidak demikian akan terjadi ketimpangan. Hal 

tersebut bisa dianalogikan seperti kado yang terbungkus indah tetapi tidak ada 

isinya. Nampak indah dari luar, tapi taka da nilai didalamnya. Berbeda dengan 

                                                           
77 Ibid 113. 
78 Tasirun Sulaiman, Bukan Cinta Biasa (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), 219. 
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wanita yang memiliki kecantikan luar dan dalam, ia akan selalu dikagumi 

sekaligus disegani oleh banyak orang.79 

Tabel 4.10: Scene 10, detik 24 – 27. Narasi: Dalam hidupku 

Ikon  

Gambar 4.10 Scene 10 

Dewi Sandra sedang menaiki balon udara saat pergi ke Paris. 

Indeks  Gambar tersebut memnunjukkan aktivitas lain yang dapat 

dilakukan jika berlibur di kota Paris, yakni menaiki balon udara 

untuk melihat keindahan kota Paris dari atas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa menaiki balon udara sambil menikmati 

keindahan Paris dengan bangunan kastilnya merupakan bagian 

yang tak boleh terlewatkan saat berada di kota Paris, khususnya 

untuk mengakhiri kegiatan berwisata. Di Paris, menikmati 

pemandangan indah rumah bangsawan berupa kastil 

merupakan hal yang nampak seperti di negeri dongeng. 

Menikmati keindahan negeri dongeng menjadi hal yang kerap 

                                                           
79 Master Rudi, The Power Of Aura (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2014), 47. 
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diinginkan banyak orang. Karena dengan melihat dari atas kita 

akan memandag lebih luas. Begitu juga dengan kecantikan, kita 

harus melihat dari berbagai sisi supaya apa yang kita lihat akan 

lebih luas dan jauh lebih indah. 

Simbol Melihat pemandangan dari atas akan lebih indah dan memukau 

begitu juga definisi cantik, yang akan lebih indah jika dilihat 

dari sisi yang berbeda. 

 

Dengan narasi Dalam hidupku, saat berada di balon udara 

melambangkan keindahan hidup Dewi Sandra saat melakukan perjalanan di 

kota Paris. Keindahan-keindahan fisik yang terdapat di kota Paris tentu 

beragan jenisnya, termasuk hal-hal yang bersifat artistik. Begitu pula terhadap 

ikon kastil yang menggambarkan sebuah keindahan. Bahkan ketika musim 

semi, keindahan suasana kastil ditambah dengan rumah batu hingga kebun 

bunga matahari.80 

Dengan menaiki balon udara keindahan-keindahan kota Paris akan 

terlihat lebih maksimal dan berbeda. Begitu pula dengan definisi cantik yang 

ada dimasyarakat akan berbeda-beda, tergantung dari segi mana melihat 

definisi cantik tersebut, serta sudut pandang orang yang sedang mengartikan 

kata cantik tersebut. 

                                                           
80 http://news.lewatmana.com/7-destinasi-wisata-balon-udara-paling-memukau/ diakses 

pada 25 Maret 2019. 

http://news.lewatmana.com/7-destinasi-wisata-balon-udara-paling-memukau/
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Kesinambungan narasi scene sembilan kemewahan dan kesempurna-

an dengan scene sepuluh dalam iklan tersebut mengarahkan khalayak bahwa 

sebuah kesempurnaan dalam hidup diukur dari sebuah kemewahan. Dengan 

jelas iklan tersebut melibatkan beragam aspek yang terdapat terdapat dalam 

ruang kota Paris untuk menunjukkan sebuah kemewahan. Tidak hanya tempat 

yang dikunjungi Dewi Sandra, penggunaan barang antik seperti mobil 

menggambarkan seorang wanita yang selalu tampil gaya dan memukau untuk 

menunjukkan status sosialnya. 

 

Tabel 4.11: Scene 11, detik 28 – 30. Narasi: Wardah, Earth, Love, Life 

Ikon  

Gambar 4.11 Scene 11 

Shot yang memperlihatkan tiga buah kosmetik Wardah. 

Indeks  Scene ke sebelas memperlihatkan tiga buah kosmetik Wardah 

yang terdiri dari bedak padat, lipstick, dan eye shadow. Selain 

itu juga ada balon udara yang sedang terbang dengan tulisan 

dan narasi yang berbunyi “Wardah, Earth, Love, Life”. Dengan 

penampilan gambar yang seperti itu, Wardah ingin 
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menunjukkan dan menegaskan kosmetik miliknya yang sangat 

cocok untuk memaksimalkan kecantikan wanita. Dalam 

keadaan apapun dan situasi apapun. Tidak hanya itu Wardah 

juga ingin menunjukkan variasi kosmetik andalan untuk 

memberikan kesan cantik maksimal pada setiap penampilan 

wanita. Dengan tulisan dan narasi yang berbunyi “Wardah, 

Earth, Love, Life” mempertegas bahwa kosmetik wardah 

berasal dari alam dan untuk alam. 

Simbol Bentuk promosi rangkaian produk yang dimiliki Wardah yakni, 

bedak, lipstick, dan eye shadow. 

 

Dengan teknik pengambilan gambar CU (Close Up) yang berfungsi 

memberi gambaran objek secara jelas. Pada scene ke sebelas memperlihatkan 

gambar tiga buah kosmetik yang terdiri dari bedak padat, lipstick, dan juga 

eye shadow. Melalui ketiga produk tersebut Wardah cosmetic sedang 

berusaha memperkenalkan kepada masyarakat tentang produk yang 

dimilikinya yaitu rangkaian Exclusive Series yang terdiri dari bedak padat, 

lipstick, dan juga eye shadow. 

Wadah atau tempat ketiga kosmetik tersebut berwarna hijau. Warna 

hijau adalah warna natural yang menyatu dengan alam semesta yang bersifat 

menyejukan, meneduhkan serta memiliki daya sembuh yang luar biasa baik 

fisik maupun praktik. Warna hijau melambangkan keseimbangan hidup yang 

mengekspresikan ketenangan, ketulusan dan kemurnian, baik dalam 
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persahabatan maupun dalam keluarga.81 Hal tersebut sesuai dengan prinsip 

Wardah yaitu Pure and Save dimana produk Wardah dibuat hanya dengan 

menggunakan semua bahan-bahan alami terbaik, halal dan aman. 

Latar belakang suara “Wardah, Earth, Love, Life” merupakan slogan 

yang dimiliki Wardah yang mengartikan bahwa Wardah mengkampanyekan 

arti tentang Earth, Love, dan juga Life kepada masyarakat luas khususnya 

perempuan. Sebagai sebuah brand yang peduli terhadap lingkungan, sesama 

makhluk hidup, dan kehidupan, Wardah juga selalu berusaha menerapkan 

filosofi Earth, Love, Life dalam setiap aktivitas mereka. Hal tersebut 

diwujudkan dengan memberikan sumbangsih pada lingkuanga (Earth), 

peduli pada sesama makhluk hidup (Love) dan menjalani kehidupan yang 

memberikan makna bagi orang lain (Life).82 Wardah mencoba menjadikan 

kecantikan perempuan sebagai sebuah cara untuk memberikan inspirasi bagi 

orang lain disekitar kita, bukan untuk menjadikan kecantikan sebagai bentuk 

diskriminasi. 

 

B. Representasi Cantik Iklan Wardah 

Sehubungan dengan penelitian ini, maka analisis yang dilakukan 

merupakan analisis representasi cantik dalam iklan Wardah Exclusive Series 

Versi Dewi Sandra in Paris menurut pandangan Charles Sanders Peirce. 

Dalam iklan tersebut wanita yang cantik direpresentasikan sebagai wanita 

                                                           
81 Tjiptadina Effendi, Never Ending Mediation (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 

67. 
82 http://www.laraspostonline.com/2015/06/berbagi-kebaikan-bersama-wardah.html di-

akses pada 25 Maret 2019. 

http://www.laraspostonline.com/2015/06/berbagi-kebaikan-bersama-wardah.html
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yang menarik dalam segi fisik dan juga dari dalam diri wanita tersebut. 

Kecantikan yang diperoleh dari segi fisik dapat ditunjang dengan penggunaan 

barang-barang yang dapat menambah nilai kecantikan termasuk barang-

barang mewah yang mahal. Kecantikan dari dalam diri dapat dilihat dari inner 

beauty seorang wanita. 

 Pada scene pertama kosmetik Wardah ingin menjelaskan bahwa 

Produk Wardah dibintangi oleh Dewi Sandra. Dengan model Dewi Sandra 

kosmetik Wardah ingin memperlihatkan iklan yang berbeda dibandingkan 

iklan-iklan kosmetik yang lain. Kecantikan yang direpresantikan oleh Dewi 

Sandra ialah wanita yang putih bersih, bebas jerawat, hidung mancung, mata 

indah, serta bibir yang tipis. Iklan Wardah mencoba menggambarkan 

kecantikan yang berbeda, yaitu kecantikan wanita berhijab. 

Anggapan masyarakat mengenai rambut sebagai mahkota kepala 

mulai tergantikan. Wanita berhijab yang menutupi rambutnya juga bisa 

dikatakan sebagai wanita yang cantik. Karena cantik tidak selalu ditampilkan 

dengan wanita yang tampil sexy ataupun glamour, tetapi semua wanita 

dengan tampilan apapun dapat dikatakan sebagai wanita cantik. 

Standar kecantikan dipengaruhi oleh pandangan budaya patriarki, 

sosial, ekonomi dan politik dalam jangka waktu tertentu. Budaya patriarki 

mengharapkan perempuan untuk mencapai standart kecantikan tertentu. Hal 

tersebut kemudian dilihat kaum kapitalis dimana mereka ingin 

melenggengkan standart kecantikan dengan menciptakan produk, para kaum 
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kapitalis membentuk standart kecantikannya sendiri untuk mendukung 

produknya. 

Scene ke dua menggambarkan sosok Dewi Sandra yang tetap stylist 

dan modis saat berjalan-jalan di kota Paris. Penggunaan pakaian dengan aksen 

topi fedora terlihat modis dan stylist saat berlibur di kota yang mayoritas 

penduduknya bukan muslim. Perpaduan antara hijab dengan topi fedora 

terlihat edgy dan cocok digunakan sehari-hari terutama saat liburan, travelling 

keluar negeri atau acara fashion.83 Hijab saat ini bukan lagi semata-mata 

karena perintah agama untuk menutup aurat karena perlahan namun pasti, 

hijab sudah menjadi bagian dari lifestyle.84 

Perempuan muslimah pengguna hijab juga dapat tampil modis dengan 

menciptakan gaya baru dalam berhijab, sehingga menghilangkan pandangan 

tentang pakaian yang kuno dalam berpakaian muslimah. Namun dalam 

penggunaan pakaian muslimah tersebut perlu diperhatikan kondisi dari 

pakaian dan juga hijab yang digunakan muslimah yang harus syar’i sesuai 

dengan yang diajarkan oleh agama Islam. 

Kecantikan yang digambarkan iklan Wardah tidak sebatas paras yang 

cantik dan sempurna. Namun juga didukung dengan penampilan dari segi 

pakaian yang harus tetap modis dan stylist dimana pun berada. Penampilan 

merupakan penunjang pertama kecantikan wanita yang dapat dilihat dengan 

                                                           
83 http://wolipop.detik.com/read/2014/10/31/142549/2735574/233/5/hijab-style-7-jenis-

topi-favorit-fashion-blogger-dan-selegram#picmp diakses pada 22 Maret 2019. 
84 Roadatul Jannah, Sudah Benarkah Kita Berhijab (Jakarta: Guepedia, 2016), 7. 

http://wolipop.detik.com/read/2014/10/31/142549/2735574/233/5/hijab-style-7-jenis-topi-favorit-fashion-blogger-dan-selegram#picmp
http://wolipop.detik.com/read/2014/10/31/142549/2735574/233/5/hijab-style-7-jenis-topi-favorit-fashion-blogger-dan-selegram#picmp
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mata. Oleh karena itu, kecantikan paras harus didukung dengan fashion yang 

cantik dan menarik. 

Selanjutnya scene ke tiga yang menggambarkan kecantikan seorang 

wanita dari segi yang berbeda yakni kecantikan dari segi ilmu pengetahuan 

atau inner beauty. Paras yang cantik harus didukung dengan pengetahuan 

yang luas, karena dengan pengetahuan yang luas kecantikan seorang wanita 

akan lebih terpancar dan membentuk kesempurnaan terhadap seorang wanita. 

Kecantikan bisa dilihat dari dalam diri perempuan seperti percaya diri, 

keunikan diri, kecerdasan dan sebagainya. Kecantikan tidak terpaku pada 

dimensi visual yang dapat dilihat mata.85 Dalam hal ini kecerdasan kerap 

disandingkan dengan wawasan luas, sehingga perempuan yang memiliki 

wawasan yang luas dianggap sebagai perempuan yang cerdas. 

Perempuan cantik tidak hanya ditujukan bagi kaum perempuan yang 

memiliki wajah yang sempurna saja seperti yang memiliki kulit putih mulus, 

memiliki hidung mancung atau perempuan yang cantik karena pengunan 

make up. Kecantikan seorang perempuan dapat juga terlihat dari dalam 

dirinya, yaitu kecantikan yang berasal dari pancaran hati seperti kebaikan, 

kelembutan, dan juga kepintaran. Seorang perempuan yang pintar dapat 

diangap cantik karena memiliki ilmu yang banyak sehingga dapat mengerti 

dunia lebih banyak, terutama bila ilmu yang dimilikinya dapat 

diaplikasikannya didalam kehidupan sehari-hari seperti saling mengasihi 

                                                           
85 Hasanuddin dkk, Anxietties / Desires : 90 Insights for Marketing to Youth, Woman, 

Netizen (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011), 203. 
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terhadap sesama manusia ataupun dalam bentuk lainya. Sehinga 

kecantikannya tidak hanya terpaku pada tampilan fisik semata melainkan 

kecantikan dapat juga dilihat dari inner beauty seseorang. 

Penggunaan eye shadow pada scene ke empat menggambarkan 

perusahaan Wardah yang sedang mempengaruhi pemirsa untuk 

menggunakan produk eye shadow tersebut. Riasan wajah yang tetap bagus 

disetiap kesempatan dapat mendukung penampilan kecantikan wanita. 

Wanita dapat dikatakan cantik jika pandai menjaga dirinya terutama menjaga 

riasan wajah agar tetap tampil menawan. 

Wanita cantik dapat direpresentasikan dengan wanita yang dapat 

merawat diri. Terutama dengan produk Wardah eye shadow yang digunakan 

untuk tetap menjaga kecantikan Dewi Sandra dari segi fisiknya. Karena 

perempuan tidak dapat dipisahkan dari pengunaan kosmetik untuk 

menunjang kecantikan dari luar.  

Scene ke lima memperlihatkan Dewi Sandra sedang menggunakan 

lipstick berwarna merah yang tampak terpantul dari spion mobil yang 

digunakannya. Dalam scene tersebut mempresentasikan seorang wanita yang 

tidak lepas dari berhias dimanapun berada. Terutama sebelum beraktivitas 

kemanapun wanita harus memastikan penampilan yang yang terbaik supaya 

selalu terlihat cantik. 

Narasi Juga kelembutan dapat memunculkan kelembutan seorang 

wanita. Dari semua nilai tambah kecantikan bagi seorang perempuan terdapat 

kelembutan hati. Hati yang lembut bukan berarti pasrah, dan pasif dalam 
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menyikapi sesuatu.86 Meski penampilan cantik seorang wanita dapat 

ditunjang dengan kosmetik yang digunakan, namun perlu ditambah dengan 

kelembutan hati yang  berasal dari dalam diri sendiri. 

Pada scene ke enam menampilkan sosok Dewi Sandra yang sedang 

mengendarai mobil mengelilingi kota Paris. Adegan tersebut memperlihatkan 

kemewahan mobil yang digunakan Dewi Sandra dapat menambah nilai lebih 

terhadap kecantikan penampilan Dewi Sandra. Penggunaan barang-barang 

mewah menjadi bagian dari kehidupan hedonis yang identik dengan 

kesenangan dan kepuasan diri. 

Hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang 

definisi kecantikan. Wanita yang menggunakan barang-barang mewah serta 

mahal dapat dikategorikas sebagai wanita yang cantik tanpa melihat fisik 

yang dimiliki seorang wanita. Begitu juga dengan inner beauty yang dimiliki 

seorang wanita, yang terkadang diabaikan saat melihat kemewahan barang 

yang digunakan wanita. 

Representasi cantik yang ditampilkan pada scene sebelumnya 

dibantah oleh Wardah dengan menampilkan inner beauty Dewi Sandra saat 

ikut bernyanyi dengan pengamen jalanan kota Paris. Inner beauty ditampilkan 

dengan memberikan kebahagiaan kepada orang lain tanpa kita mengenal satu 

sama lain. Karena kecantikan tidak hanya dilihat dari segi fisiknya saja tetapi 

dari segi inner beauty. 

                                                           
86 Teteh Ninih Mutmainnah, Kotak Kecantikan Muslimah (Bandung: Tasdiqia, 2012), 36. 
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Inner beauty memiliki makna yang dalam dan pemahaman yang luas, 

tetapi pada intinya inner beauty akan terpancarkan apabila seseorang 

senantiasa berupaya untuk menampilkan akhlak tebaik serta memberikan 

sesuatu yang bermanfaat bagi sekitarnya secara luas.87 Kecantikan fisik tidak 

dapat digambarkan secara pasti, karena kecantikan sebenarnya merupakan 

mitos yang dibuat oleh masyarakat yang akan berubah dari waktu ke waktu 

seiring perkembangan zaman. Di dalam Islam, kecantikan justru lebih 

ditekankan pada kecantikan dari dalam diri atau inner beauty. 

Wardah Exclusive Series yang terdapat pada narasi scene ke delapan 

menggambarkan bagaimana Dewi Sandra memempertahankan riasan wajah 

menggunakan bedak Wardah Exclusive Series. Di masa lalu konsep merias 

wajah merupakan sebuah ritual dalam golongan atau lapisan masyarakat 

tertantu yang bertujuan untuk mempercantik diri, khususnya pada kaum 

wanita sebagai symbol suatu golongan, menunjukkan identitas jati diri.88 

Dalam KBBI, eksklusif berarti terpisah, mengeksklusifkan berarti 

mengkhususkan.89 Eksklusif dalam iklan Wardah dapat diartikan sebagai 

produk yang dikhususkan bagi wanita muslimah dalam kelas sosial atas. Hal 

tersebut terlihat dari bagaimana Wardah merepresentasikan wanita muslimah 

yang eksklusif, yang melakukan kegiatan bernuansa modern, yang tidak dapat 

dirasakan semua kalangan. 

                                                           
87 Teh Ninih Mutmainnah, Kotak Kecantikan Muslimah (Bandung: Tasdiqia, 2012), 32. 
88 Andiyanto, Beauty Expert (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 12. 
89 http://kbbi.web.id/eksklusif diakses pada 23 Maret 2019. 

http://kbbi.web.id/eksklusif
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Scene ke sembilan memperlihatkan hasil lukisan pinggir jalan yang 

memperlihatkan wajaah Dewi Sandra. Lukisan yang memiliki harga mahal 

direpresantikan dengan kecantikan wanita yang juga memiliki harga yang 

mahal. Dengan latar belakang narasi “kemewahan untuk kesempurnaan” 

yang dimaksud ialah kecantikan yang bernilai mahal harus diikuti dengan 

potensi dalam diri. 

Melihat definisi cantik harus dari berbagai sisi direpresantikan pada 

scene ke sepuluh. Untuk melihat keindahan kota Paris Dewi Sandra menaiki 

balon udara. Begitu juga definisi cantik yang harus kita lihat dari sudut 

pandang yang luas serta lebar. Dari sebuah penelitian yang dilakukan citra 

kecantikan perempuan di media massa dapat memberikan perasaan negatif 

pada remaja perempuan terhadap tubuh mereka seperti perasaan kurang 

nyaman karena merasa berbeda, menyesal karena kurang ideal, atau merasa 

kekurangan secara fisik.90 

Pada scene terakhir memperlihatkan tiga buah produk wardah yang 

sedang di iklankan yakni eye shadow, lipstick, dan bedak padat. Dengan 

penambahan slogan “Wardah, Earth, Love, Life” dalam setiap aktivitas 

mereka. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan sumbangsih pada 

lingkuanga (Earth), peduli pada sesama makhluk hidup (Love) dan menjalani 

kehidupan yang memberikan makna bagi orang lain (Life).91 

                                                           
90 Lia Amalia, Mitos Cantik di Media (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 48. 
91 http://www.laraspostonline.com/2015/06/berbagi-kebaikan-bersama-wardah.html di-

akses pada 25 Maret 2019. 

http://www.laraspostonline.com/2015/06/berbagi-kebaikan-bersama-wardah.html
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Kepercayaan diri perempuan tidak muncul dengan sendirinya, 

kepercayaan diri seorang wanita jauh lebih maksimal ketika ditunjang oleh 

penampilan fisik. Cara perempuan dalam membuat penampilan fisik yang 

baik adalah dengan cara merias wajahnya. Umumnya perempuan dalam 

kehidupan sehari-hari identik dengan berhias diri menggunakan make up pada 

wajahnya, seperti bedak, lipstick dan eye shadow. Konsep mempercantik diri 

dengan tata rias wajah dan pemakaian kosmetik, bukan hal yang baru dalam 

sejarah peradaban manusia. Bahkan legenda kecantikan para wanita yang 

pernah tercatat dalam sejarah, tak pernah lepas dari kontribusi kosmetik serta 

riasan wajah. Di masa lalu konsep merias wajah merupakan sebuah ritual 

dalam golongan atau lapisan tertentu yang bertujuan untuk mempercantik 

diri, khususnya pada kaum wanita sebagai simbol suatu golongan, 

menunjukkam identitas jati diri.92 

Dalam iklan Wardah tersebut menunjukkan disetiap aktivitas Dewi 

Sandra sebagai model tidak terlepas dari penggunaan make up pada wajah. 

Hal tersebut menciptakan kesan penampilan yang sempurna bagi kaum 

perempuan, dengan terciptanya penampilan yang sempurna pada perempuan 

maka dengan sendirinya akan terpancar keindahan perempuan. Ketika 

kesempurnaan fisik, bertemu dengan kecantikan dari dalam diri perempuan 

maka terbentuk kemewahan akan arti kecantikan. Hal tersebut terlihat dari 

penggunaan slogan Wardah dalam promosi rangkaian produk Exclusive 

Series yaitu Earth, Love, Life yang mengartikan Wardah sebagai brand 

                                                           
92 Andiyanto, Beauty Expert (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 12. 
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kosmetik, berusaha menggabungkan konsep cantik fisik serta cantik yang 

berasal dari dalam diri atau inner beauty wanita. 

Ketika kesempurnaan fisik, bertemu dengan kecantikan diri dalam diri 

perempuan maka terbentuk makna cantik yang sempurna. Iklan Wardah 

Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris merujuk pada perempuan yang 

kaya akan arti kecantikan, bukan mengartikan kecantikan dalam arti yang 

sempit melainkan kecantikan dari sudut pandang lainnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Selain memberikan informasi tentang suatu produk, iklan juga turut 

menciptakan sebuah pandangan baru di masyarakat. Melalui iklan, 

pandangan akan suatu hal diperlihatkan seperti representasi tentang 

kecantikan wanita. Iklan kosmetik Wardah Exclusive Series Versi Dewi 

Sandra In Paris mencoba merepresentasikan kecantikan seorang wanita yang 

exclusive. Setelah menguraikan dan menjelaskan 11 Scene yang ditemukan 

dalam iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra in Paris, maka 

penulis menemukan ikon, indeks dan simbol cantik sebagai berikut: 

1. Ikon Cantik Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In 

Paris. 

Kecantikan menurut ikon ialah kecantikan yang dapat dilihat 

secara fisik yakni, wanita yang putih bersih, bebas jerawat, hidung 

mancung, bibir yang tipis, penampilan yang stylish seperti model (Dewi 

Sandra). Serta penggunaan kosmetik Wardah juga dapat dikategorikan 

wanita cantik, menurut iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra 

In Paris.  
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2. Indeks Cantik Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In 

Paris. 

Indeks cantik iklan Wardah ialah attitude sehari-hari seorang 

wanita dapat menujukkan kecantikan seorang wanita. Baik attitude 

dengan diri sendiri dalam segi penampilan yang stylish dan mampu 

memantaskan diri, maupun attitude terhadap orang lain dalam 

bersosialisasi setiap hari. 

3. Simbol Cantik Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In 

Paris. 

Selain ikon cantik dari penampilan fisik yang dapat dilihat oleh 

mata, penampilan tentang jati diri atau inner beauty yang dapat dilihat 

serta dirasakan merupakan simbol cantik iklan Wardah Exclusive Series 

Versi Dewi Sandra In Paris. Kecantikan dari dalam diri atau inner beauty 

dapat dilihat dari ilmu pengetahuan yang dimiliki, serta rasa percaya diri 

yang tinggi. Lebih jauh wanita cantik bagi Wardah adalah wanita yang 

dapat menonjolkan kecantikan dari dalam diri yang dapat 

mempresentasikan konsep Eauth, Love, Life milik Wardah Exclusive 

Series yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. 

Ketika kesempurnaan fisik, bertemu dengan kecantikan dari 

dalam diri wanita maka terbentuk representasi cantik yang sempurna. 

Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris merujuk pada 

wanita yang kaya akan arti kecantikan, bukan mengartikan kecantikan 
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dalam arti yang sempit melainkan kecantikan dari sudut pandang yang 

lebih luas. 

 

 

B. Analisa dan Saran 

1. Interpretasi Kritis Penulis 

Penelitian ini merupakan pandangan kritis penulis berdasarkan 

analisis semiotic yang dilakukan terhadap iklan Wardah Exclesive Series 

Versi Dewi Sandra In Paris. Terdapat banyak penelitian serupa yang 

dilakukan berbagai kalayangan yang akan menghasilkan kesimpulan yang 

hampir sama maupun sangat berbeda, karenaa peneliti sendiri memiliki 

pandangan yang sedikit berbeda mengenai makna cantik seorang wanita.  

Peneliti berpandangan bahwa kecantikan fisik seorang wanita 

tidak dapat diukur, karena sampai saat ini tidak ada teori tetang kecantikan 

wanita berdasarkan fisiknya saja. Setiap wanita memiliki kecantikan 

secara fisik yang berbeda-beda. Mata yang sipit, bulat, belok, hidung yang 

macung maupun pesek, bibir yang tebal maupun tipis, bukanlah patokan 

untuk menilai kecantikan seorang wanita. 

Attitude sehari-hari sangat diperlukan untuk menunujukkan nilai 

tambah kecantikan seorang wanita. Rasa percaya diri yang tinggi, 

kecerdasan, ilmu pengetahuan yang tinggi, dapat menambah nilai 

kecantikan seorang wanita. Kecantikan dalam diri atau inner beauty sangat 

diperlukan bagi seorang wanita. 
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Ketika seorang wanita yang dipandang cantik secara fisik, lalu 

memiliki attitude dan inner beauty yang baik maka wanita tersebut dapat 

dikatakan sebagai wanita cantik.  Kecantikan fisik yang tidak dapat diukur 

harus diikuti dengan attitude setiap hari terhadap diri sendiri maupun 

orang lain. Serta inner beauty yang dapat dilihat dari ilmu pengetahuan 

yang dimiliki seorang wanita. 

2. Saran Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

mahasiswa untuk penelitian selanjutnya tentang bagaimana iklan selain 

memberikan informasi juga berperan dalam menyebarkan suatu 

pandangan baru. 

3. Saran Praktis 

Iklan Wardah Exclusive Series Versi Dewi Sandra In Paris 

menggambarkan tentang kecantikan seorang perempuan yang dapat 

dilihat secara luas, kecantikan tersebut terdiri dari kecantikan yang tidak 

hanya dilihat dari fisik tetapi juga dari dalam diri. Iklan tersebut dapat 

mempresentasikan kehidupan sehari-hari kaum wanita dalam 

mengimplementasikan kecantikan, bahwa kecantikan tidak hanya dilihat 

dari segi fisiknya saja, tetapi juga dari dalam diri seperti pengetahuan dan 

cara bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 
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