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ABSTRAK 

Dian Rufika Burhanudin, 2019. Pesan Moral Pada Iklan Di televisi (Studi 
Analisis Semiotika Pada Iklan L.A Lights Edisi Taklukan Tantanganmu). Skripsi. 
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 
Institut Agama Isam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Iswahyudi, M. Ag. 

Kata Kunci : Televisi, Iklan, Moral, Semiotika. 

Di era globalisasi saat ini media massa telah menjadi faktor penentu 
kehidupan manusia. Salah satunya adalah televisi yang memiliki pengaruh yang 
sangat besar dibandingkan dengan media penyiaran yang lain. Televisi adalah 
sebagai alat promosi atau media periklanan yang paling populer di kalangan 
masyarakat saat ini. Setiap iklan memiliki pesan moral yang dikemas secara baik 
dan sekreatif mungkin sehingga produknya dapat dilihat, dimengerti, dan diminati 
oleh para konsumen. Di setiap iklan terdapat pesan-pesan yang dapat diterima 
secara langsung maupun secara bertahap oleh para komunikan. Salah satunya 
iklan yang ada produk rokok L.A Lights versi Taklukan Tantanganmu. Pada 
penelitian ini akan berfokus pada bagaimana nilai moral yang terkandung pada 
iklan L.A Lights versi Taklukan Tantanganmu dengan cara menganalisis 
menggunakan semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes. 

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1)bagaimana 
makna dari bahasa pada iklan rokok L.A Lights edisi Taklukan Tantanganmu?. 
2)bagaimana nilai moral yang terkandung pada iklan rokok L.A Lights edisi 
Taklukan Tantanganmu?. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode semiotika model Roland 
Barthes dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang nilai-nilai moral yang 
terkandung pada iklan rokok L.A Lights edisi Taklukan Tantanganmu dan makna 
yang terkandung pada iklan tersebut menggunakan analisis semiotika yang 
dikembangkan oleh Roland Barthes. Dalam teori Roland Barthes terdapat tiga hal 
untuk memahami suatu tanda yakni Konotasi, Denotasi, dan Mytologies.  

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan mengenai analisis makna 
yang terkandung  dengan menggunakan metode analisis teori Roland Barthes dan 
pesan moral yang terkandung dalam iklan rokok L.A Lights edisi Taklukan 
Tantanganmu. Yaitu 1). Makna Denotasi yang ada pada iklan ini adalah karyawan 
sedang memperjuangkan harga diri dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran 
dan kesabaran demi menemukan sebuah keberhasilan. Makna Konotasi pada iklan 
ini adalah di dalam setiap pekerjaan pasti memiliki persentasi resiko yang 
berbeda-beda, akan terasa mudah apabila memiliki tekad yang kuat dalam 
menjalaninya. Makna Mitos dalam iklan ini adalah untuk tetap memiliki semangat 
dalam menjalani kehidupan, walaupun menerima banyak permasalahan tidak akan 
menyurutkan semangat untuk tetap bekerja dan berkarya. 2) Nilai moral yang ada 
pada iklan adalah dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan harus memiliki 
sifat kebijaksanaan, keberanian dan menjaga kesucian diri dalam menjalaninya. 



 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

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. 

MenurutDenis McQuail, media massa memiliki sifat atau karakter 

yang mampu menjangkau massa dalam jumlah  besar atau luas 

(universality of reach), bersifat publik dan mampu memberkan 

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 

                                                             
1IndahSuryawati, JurnalistikSuatuPengantar(Bogor; Ghalia Indonesia, 2014), 37. 
2Denis McQuail, Mass Communication Theory ( London: 4th Edition, Sage Publication, 2000), 4 
3Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 

2013), 480. 



 

Salah satunya media yakni televisi sebagai media massa, 

Perkembangan televisi sebagai media massa saat ini sangatlah pesat 

dan berkembang, karena sebagai media yang sangat mudah digunakan 

dan sangat mudah dirasakan dampak dan manfaatnya bagi khalayak 

luas, karena dalam waktu yang relatif singkat, dapat menjangkau 

wilayah dan jumlah penonton yang tidak terbatas. Bahkan, peristiwa 

yang terjadi pada saat itu juga dapat segeradiikuti sepenuhnya oleh 

penonton luas. Dengan modal audio visual yangdimiliki, siaran televisi 

sangat komunikastif dalam memberikan pesan-pesannya yang hendak 

disampaikannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jikahal 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.4 

Televisi adalah salah satu media yang termasuk above the line, 

yang mempunyai karakter mengandung unsur suara, gerak dan 

gambar, sebagai mediayang memiliki pengaruh yang sangat besar, 

media massa memiliki fungsi sebagaimedia 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 

                                                             
4Darwanto, Televisi Sebagai Media Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 32. 



 

semakin menonjol, bahkan menjadi dominan.5 Kini penonton televisi 

indonesia benar benar memiliki banyak pilihan untuk menikmati 

berbagai program televisi.  

Teknologi televisi juga dapat digunakan untuk menyiarkan sebuah 

iklan dalam promosi suatu produk. Salah satu medium bagi para 

pemasang iklan di indonesia. Media televisi merupakan industri yang 

padat modal, padat teknologi dan padat sumber daya manusia Jika 

dibandingkan dengan teknologi lain seperti radio, koran, majalah, atau 

media massa lainnya, televisi memiliki tingkat keunggulan yang paling 

tinggi, sebab selain dapat dilihat dari cara peggunaan sebuah produk, 

pemirsa juga dapat mendengarkan tata cara pengunaan produk 

tersebut.6 

Periklanan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu 

produk yang ditunjukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. 

Namun demikian,untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, 

iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli.7 

Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif 

yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas 

produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-

murahnya.8 

                                                             
5Ibid,.33 
6Morisson, Manajemen Media Penyiaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 10. 
7Muhammad Jaiz,Dasar-Dasar Periklanan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2. 
8Frank Jefkins, Periklanan (Jakarta: Erlangga, 1997), 5. 



 

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 

memilikipengaruh yang kuat untuk mempengaruhi presepsi khlayak 

sasaran. Kebanyakan masyarakat meluangkan waktunya di muka 

televisi, sebagai sumber berita,hiburan, dan sasaran pendidikan. Calon 

pembeli lebih “percaya” pada perusahaan yang mengiklankan 

produknya di televisi daripada yang tidak sama sekali. Iniadalah 

cerminan bonafiditas pengiklan. Selain itu, penayangan iklan di 

televisi seringkali bersentuhan dengan aspek moralitas masyarakat dan 

pengelabuhan persepsi publik.9 Produk yang ditawarkan melalui iklan 

di media televisi sebagian mengandung unsur inspiratif,  persuasif 

mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk tersebut. 

Studi mengenai bahasa sangat dipengaruhi oleh semiotika dan 

sebaliknya dan karena itu adalah penting bagi kita untuk mengetahui 

mengetahui struktur bahasa karena struktur memengaruhi pesan. 

                                                             
9Wawan Kuswandi,Analisis Interaktif Budaya Massa (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 133. 



 

Ferdinand de Saussure, pendiri struktur linguistik modern, yang 

berjasa memberikan sumbangan besar pada tradisi struktural dalam 

ilmu komunikasi, mengajar bahwa “tanda” (sign), termasuk bahasa, 

adalah bersifat acak (arbitrary).10Ia 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).11Bahasa 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, salahsatunya televisi sebagai alat penyampaian pesan. 

Hal ini membuat paraperusahaan berbondong-bondong membuat iklan 

yang menarik sebagai ajakanagar tertarik membeli terhadap 

produknya, baik itu produk untuk kebutuhansehari-hari. 

Terdapat beberapa iklan yang memiliki konsep berbeda dan 

menarik, salah satunya adalah iklan rokok. Iklan rokok menjadi salah 

satu iklan yang cukup unik karena dalam penyampaiannya dibatasi 

                                                             
10Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistik Dalam Littlejohn dan Foss, 103-104. 
11Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2013),  138. 



 

oleh beberapa undang-undang. Hal itu menuntut para pembuat iklan 

rokok berpikir lebih keras dalam usahanya menampilkan sebuah iklan 

rokok tanpa menampilkan bentuk dan perwujudan produknya namun 

tetap membuat konsumen mengetahui jenis produk apa yang 

diiklankan. Setiap iklan rokok selalu memiliki faktor metafora dalam 

menyampaikan pesannya yang mengandung makna tersembunyi. 

Begitu pula dengan tampilan iklan L.A Lights edisi Taklukan 

Tantanganmu yang memiliki interpretasi pada hal-hal di luar yang 

bersangkutan langsung dengan masyarakat luas dan unsur bahasa yang 

digunakan dalam iklan rokok L.A Lights menyimpan ragam bahasa 

dan penafsiran atau makna dalam iklan rokok tersebut, iklan rokok L.A 

Lights edisiTaklukan Tantanganmu yang juga memiliki dua pesan 

yang saling berhubungan dan dimaknai sebagai tanda yang 

mengartikan atau merepresentasikan konsep-konsep dan gagasan atau 

perasaan sedemikian rupa yang memungkinkan seseorang membaca 

atau menginterpretasikan maknanya. 

Oleh karena itu iklan rokok L.A Lights edisiTaklukan Tantanganmu 

ini akan sangat menarik jika dikaji pada makna semiosis yang terdapat 

dalam gambar iklan.Dalam penelitian ini penulis akan meneliti produk   

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 L.A 

Lightsedisi Taklukan Tantanganmu. 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 bahasa dan pesan 

moral dalam iklan rokok L.A Lights edisi Taklukan Tantanganmu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tulisan ini 

difokuskan pada makna bahasa dan pesan moral yang terdapat pada 

iklan rokok L.A Lights edisi“TaklukanTantanganmu”. Jika diajukan 

dalam bentuk pertanyaan sub masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana makna bahasa yang ada pada iklan rokok L.A  

“TaklukanTantanganmu”? 

2. Bagaimana pesan moral yang terdapat pada iklan rokok L.A Lights 

edisi “Taklukan Tantanganmu”? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang berkenaan dengan masalah diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui makna iklan rokok L.A Lights edisi “Taklukan 

Tantanganmu”. 

2. Untuk mengetahui pesan moral yang terdapat pada iklan rokok L.A 

lights edisi “Taklukan Tantanganmu”. 



 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Kajian penelitian ini diharapkan penulis mampu 

memberikan ilmu pengetahuan yang baru berkaian 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. 

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 pesan moral 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 “Analisis Wacana Pesan 

Dakwah Dalam Program Siaran 86 Di Net TV Edisi Tanggal 22 



 

Desember 2016” yang ditulis oleh Wakhid Hasyim Suyatno tahun 

2017, yang membahas tentang pengetahuan secara rinci pesan dakwah 

dalam superstruktur, struktur makro dan struktur mikro program siaran 

86. Skripsi ini menggunakan metode kuaitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi data 

menggunakan teori Teun Van Dijk.12 

Kedua, skripsi yang berjudul “Nilai Moral pada Iklan Detergen 

Total Almeera di Televisi” yang ditulis oleh Rika Ikli Hariati tahun 

2018, yang membahas tentang makna semiotik pada iklan Detergen 

Total Almeera di televisi dan nilai moral pada iklan Detergen Total 

Almeera di televisi dan dianalisis menggunakan semiotika 

RolandBarthes.13 

Ketiga, Penelitian yang berjudul “Analisis Semiotik Dan 

Wacana Pada Iklan Rokok La Lights “Yang Lain Bersandiwara, Gue 

Apa Adanya!” Versi Topeng Monyet Di Media Televisi” yang disusun 

oleh Ayu Prasetyaningtyas pada tahun 2012 yang membahas tentang 

makna pada iklan menggunakan peta tanda semiotik Roland Barthes 

serta mendeskripsikan jenis wacana ditinjau dari tujuan komunikasi 

yang terdapat dalam iklan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan  

bahwa dalam iklan rokok LA Lights ‘Yang Lain Bersandiwara, Gue 

Apa Adanya!’ versi topeng monyet memiliki pesan sosial yang 

                                                             
12WakhidHasyim, AnalisisWacanaPesanDakwahDalam Program Siaran 86 Di Net TV 

EdisiTanggal 22 Desember 2016,(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, PONOROGO), 2017. 
13Rika IkliHariati,Nilai Moral Pada Iklan Detergen Total AlmeeraDi Televisi, (Skripsi, 

InstitutAgama Islam Negeri, PONOROGO), 2018. 



 

dimaknai oleh publik melalui berbagai tanda yang dapat ditangkap atas 

pembacaan iklan tersebut serta jenis-jenis wacana yang memiliki peran 

dalam membangun sebuah makna pada iklan tersebut.14 

Dari ketiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan 

antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini persamaanya 

yaitu sama-sama meneliti tentang pesan moral padatampilan yang ada 

media massa. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga sama 

dengan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, 

yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaanya terdapat pada objek 

kajiannya. 

Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan tentang masalah 

makna bahasa dan mengetahui pesan moral yang terdapat pada iklan 

LA Lights edisi Taklukan Tantanganmu menggunakan studi analisis 

semiotika teori Roland Barthes yang mengkaji konotasi dan denotasi 

sebagai penanda (signifier) dan petanda (signified) dalam suatu 

peristiwa. 

F. Kajian Teori 

1. Komunikasi massa 

Komunikasi massa adalah kegiatan komunikasi yang 

mengharuskan unsur-unsur yang terlibat di dalammnya saling 

mendukung dan bekerja sama, untuk kegiatan komunuikasi massa 

ataupun komunikasi melalui media massa. Kemudian para ahli 

                                                             
14 Ayu Prasetyaningtyas, “Analisis Semiotik Dan Wacana Pada Iklan Rokok La Lights “Yang Lain 
Bersandiwara, Gue Apa Adanya!” Versi Topeng Monyet Di Media Televisi”, Skriptorium, Vol. 
1 No. 3(Maret  2012), 1. 



 

komunikasi membatasi pengertian media massa pada komunikasi 

dengan menggunakan media massa, seperti surat kabar, majalah, 

radio, televisi, atau film.15 

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.16 

2. Iklan 

Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan 

untuk membujuk dan menggiring orang untuk mengambil tindakan 

yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan(Durianto, 2013 : 

1). Beberapa ahli memaknai iklan dalam beberapa pengertian. Ada 

yang mengartikan beberapa sudut pandang komunikasi, murni 

periklanan, pemasaran, dan ada yang memaknainya dalam 

perspektif psikologi.17 Dalam perspektif komunikasi cenderung 

menekankan pada proses penyampaian pesan dari komunikator ke 

                                                             
15Nurjaman Kadar, khaerul umam. komunikasi dan Public 

Relation.(Bandung:PustakaSetia.2012),229. 
16William L Rivers., jay W Jensen., Theodore Peterson. Media Massa dan Masyarakat Modern 

(Jakarta:Prenada Media, 2004), 19. 
17Jaiz Muhammad. Dasar Dasar Periklanan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2. 



 

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 mmenjualproduk. 

Sedangkan dalam perspektif psikologi lebih menekankan aspek 

persuasif pesan.18Menurut kamus bahasa indonesia terbutan 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.19 

3. Semiotika Rolland Barthes 

 Semiotik model Rolland Barthes adalah bidang studi yang 

mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang.20 Salah 

satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang 

tanda adalah peran pembaca (The Reader). Konotasi, walaupun 

sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat 

berfungsi. Barthes secara panjang lebar mengulas apa yang sering 

disebut sebagai system pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun 

                                                             
18Ibid,. 2. 
19Ibid,. 3. 
20Alex Sobur, Semiotika Komunikasi,(Bandung: Rosdakarya, 2013), 69. 



 

di atas system lain yang telah ada sebelumnya.21 Analisis oleh 

Roland Barthes digambarkan tiga pokok dalam memahami suatu 

tanda, yakni Konotasi, Denotasi dan Mythologies. Sebelumnya 

menurut Ferdinand De Sausure, tanda simbol (termasuk bahasa) 

bersifat abitari, yaitu tergantung pada implus (rangsangan) maupun 

pengalaman personal pemakainya. Prinsip dari teori Saussure ini 

mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda, dan setiap 

tanda itu tersusun dari dua bagian yakni signifier (penanda), dan 

signified(petanda). 

Berikut Peta tanda Roland Barthes: 

1 . 
Signifier 
(Penanda) 

2 . 
Signified 
(Petanda) 

 
 

 
 

 

 

 

 Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif(3) 

terdiri atas penanda(1) dan pertanda(2). Akan tetapi, pada saat 

yang bersamaan, tanda donotatif adalah juga penanda konotatif(4). 

Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran pertama 

yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan 

makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan 
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3 .Denotative Sign 
(Tanda Denotative) 
2 .C o n n o t a t i v e S i g n i f i e r 
(PenandaKonotatif) 

3 .C o n n o t a t i v e S i g n i f i e d 
(PetandaKonotatif) 

4 .C o n n o t a t i v e S i g n 
(TandaKonotatif)  



 

makna yang sebenar-benarnya, yang disepakati bersama secara 

sosial, yang rujukannya pada realitas.22 

 Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya 

mempunyai keterbukaan makna atau makna yang implisit, tidak 

langsung, dan tidak pasti,artinya terbuka kemungkinan terhadap 

penafsiran-penafsiran baru. Dalam semiologi Barthes, denotasi 

merupakan sistem signfikasi tingkat pertama,sedangkan konotasi 

merupakan sistem signifikasi tingkat kedua. Denotasi dapat 

dikatakan merupakan makna makna objektif yang tetap, sedangkan 

konotasi merupakan makna subjektif dan bervariasi. Dalam 

kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi,yang 

disebut dengan “mitos” dan berfungsi untuk menggungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku 

dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola 

tiga dimensi penanda,pertanda dan tanda. Mitos dalam pandangan 

Barthes ini merupakan perkembangan dari konotasi. Konotasi yang 

sudah terbentuk lama dimasyarakat itulah mitos.23 

4. Pesan Moral 

 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa 

moral adalah penentu baik dan buruk terhadap perbuatan dan 

kelakuan. Moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang 

digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, 
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kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat 

dikatakan benar, salah, baik, dan buruk.24 

 Pesan moral adalah pesan yang berisikan ajaran-ajaran, 

wejangan-wejangan, lisan maupun tulisan, bagaimana manusia itu 

harus hidup dan bertindak, agar ia menjadi manusia yang baik. 

Sumber langsung ajaran moral adalah berbagai orang dalam 

kedudukan yag berwenang, seperti orang tua, guru, para pemuka 

masyarakat, serta para orang bijak. Sumber ajaran itu adalah 

tradisi-tradisi dan adat istiadat, ajaran agama, atau ideologi 

tertentu.25 

G. Metode Penelitian 

1. PendekatandanJenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis semiotika model 

Roland Barthes. Metode analisis semiotika digunakan untuk 

menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembuyi 

dibalik tanda (teks, iklan, berita).26Data ini bersumber dari iklan 

rokok L.A Lights versi Taklukan Tantanganmu dengan cara 

mengunduh melalui website Youtube.com. data sekunder 

diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan lain-lain serta internet. 
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26Muttaqin Calvin, Sulistiyani. 2016.  Analisis Semiotika Pesan Moral Dalam Iklan Rokok 

Sampoerna A Mild “GO AHEAD” Di Televisi. 
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Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memaparkan 

masalah dalam karya tulis ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik 

analisi yang menggunakan metode semiotika yang membantu 

melihat bagaimana konstruksi tanda yang dibentuk dalam iklan 

L.A Lights versi Taklukan Tantanganmu.  

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah iklan produk rokok L.A 

Lights edisi “Taklukan Tantanganmu” yang tayang di media 

elektronik sebagai iklan audio visual. 

3. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta 

ataupun angka yang dapat digunakan untuk menyusun informasi 

dalam suatu keperluan.27 Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif  ialah kata-kata, dan tindakan, seperti halnya di dalam 

iklan rokok L.A Lights edisi “Taklukan Tantanganmu”. Dari 

simbol “Taklukan Tantanganmu” telah memberikan isyarat 

kepada masyarakat bahwa untuk selalu semangatkerja keras 

dalam menghadapi sebuah pekerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengajak masyarakat untuk tidak putus asa dan berintropeksi atas 

apa yang terjadi di sekitar masyarakat. Dan selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yang memiliki 

keterkaitan dengan judul penelitian.28 

                                                             
27Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI) (Jakarta:           

Rineka Cipta, 2006), 118. 
28Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 



 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data 

dokumentasi berupa video tayangan iklan rokok L.A Lights edisi 

Taklukan Tantanganmu yang ada di media elektronik. Dengan 

dokumentasi berupa video, penulis dapat mengamati, memilah-

milah dan memilih pesan-pesan moral yang terdapat pada tayangan 

iklan tersebut. Selain itu, penulis dapat mendeskripsikan apa saja 

pesan dakwah yang terkandung pada tayangan tersebut. Sehingga, 

penulis dapat menganalisis makna yang terkandung pada pesan 

moral yang ada di dalam video tayangan iklan tersebut. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan iklan L.A Lights versi Taklukan 

Tantanganmu, peneliti mengunduh file dari internet. Iklan inilah 

yang kemudian dijadikan bahan untuk menganalisis penelitian ini. 

Untuk melengkapi data penelitian dipergunakan pula study 

kepustakaan untuk mencari refrensi yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Adapun untuk pelaksanaan penellitian ini, teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melalui: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara melihat di televisi dan 

menonoton tayangan iklan L.A Lights versi Taklukan 

Tantanganmu. Sedangkan arti dari Observasi adalah usaha 

untuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap suatu kegiatan secara akurat serta 



 

mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan 

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah data pendukung yang memperkuat 

data primer yang didapat dari sumber data yang berupa 

dokumentasi dan laporan. Selain itu menurut Hasanudi saleh 

metode dokumentasi merupakan metode untuk mencari data 

mengenai variabel-variabel yang berupa catatan, buku, surat 

kabar, notulen, agenda dan sebagainya.29 

5. TeknikPengolahan Data 

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang 

dibutuhkan maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. 

Semua data yang telah diperoleh akan diolah dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Editing 

Yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta 

keseragaman antara masing-masing data penelitian. 

b. Organizing 

Yaitu menyusun dan membuat sistematika paparan yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan sistematika 

pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. 

c. PenemuanHasil 
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Yaitu melakukan analisa terhadap semua data yang telah 

terkumpul dalam iklan tersebut.30 

6. TeknikAnalisis Data 

 Teknik analisis data adalah dengan menggunakan semiotika 

model Roland Barthes seperti, makna denotasi, makna konotasi 

dan mitos yang digunakan untuk memahami makna yang 

terkandung dalam setiap scene iklan L.A Lights versi Taklukan 

Tantanganmu, Bartes menyebutkanya sebagai denotasi yaitu 

makna yang paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang 

digunakan Barthes untuk menunjukan signifikasi tahap kedua, hal 

ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu 

dengan perasaan atau rasa emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari 

kebudayaannya. Dengan kata lain denotasi adalah apa yang 

digambarkan tanda terhadap sebuah obyek; sedangkan konotsi 

adalah bagaimana mengambarkannya. Sedangkan mitos menurut 

Roland  Barthes adalah keberadaan fisik tanda (Denotasi) dan 

konsep mental (Konotasi), menjelaskan beberapa aspek dari 

sebuah realitas.31 
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H. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara 

sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, 

maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-

masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab, yaitu: 

BAB I :Pada bab ini menguraikan tentang penjelasan yang bersifat 

umum, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan lain-lain. 

BAB II: Merupakan teori tentang media massa, televisi, iklan, makna 

bahasa dan nilai moral menggunakan teori Roland Barthes. 

BAB III : Berisikan mengenai profil produk iklan rokok L.A Lights 

edisi“Taklukan Tantanganmu”. 

BAB IV:Berisikan analisis makna denotasi, konotasi, mitos dan nilai 

moral pada iklan rokok L.A Lights versi “Taklukan Tantanganmu”. 

BAB V: Bab ini berisi tetang kesimpulan sebagai jawaban dalam 

pokok permasalahan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

MEDIA MASSA, IKLAN, MORAL DAN KONSEP SEMIOTIKA 

 

 

Desa global menjadi suatu keniscayaan kemunculanya.Akibatnya, 

setiap kejadian yang ada di suatu Negara dalam beberapa saat bisa 

diketahui oleh masyarakat seluruh dunia.Hidup manusia sebagian 

bergantung pada media massa. Bahkan masyarakat yang terkenal religius 

pun tidak perlu lagi belajar kepada para pemuka keagamaan, mereka bisa 

belajar sendiri lewat media massa.Berbagai kebutuhan sehari-hari juga 

dipilihkan oleh media massa. 

Media massa telah menjadi faktor penentu kehidupan 

manusia.Rantai hubungan antara pengirim-pesan-pengguna juga 

tergantung beberapa komponen lain yang terlibat dalam sistem periklanan, 

diantaranya media massa, inti dari sistem komunikasi massa. Media massa 

berperan ganda dalam periklanan, yaitu menyediakan pengetahuan 

teknologi pengiriman pesan dan aktif mengambil bagian di dalam 

menentukan pesan apa yang harus dikirimkan oleh siapa, kepada siapa, 

dan kapan.32 

Sejarah membuktikan bahwa mediamassa telah membuat 

periklanan lebih ekonomis bagi para pengirim dan penggunanya. Sebagai 

pengguna iklan, kita memiliki banyak informasi, sedangkan bagi  
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Pengirimnya juga beruntung dengan adanya berbagai macam media massa 

tersebut.33 

Periklanan sesungguhnya sama tuanya dengan peradaban manusia 

itu sendiri, dan sudah sejak lama digunakan sebagai wahana untuk 

mengkomunikasikan kebutuhan membeli atau menjual berbagai produk 

barang dan jasa. Di masa lampau, perdagangan budak bahkan juga 

memanfaatkan periklanan.Dalam bentuknya masing-masing, periklanan 

mencerminkan karakter masyarakat yang bersangkutan pada 

masanya.Sebagai konsekuensinya, institusi periklanan mengalami proses 

perubahan yang tak henti-hentinya dalam mewakili berbagai produk 

barang, jasa, pasokan dan bentuk-bentuk permintaan yang baru, diiringi 

dengan media dan teknik baru guna mengkomunikasikan perubahan 

situasi. 

Periklanan juga cenderung mencerminkan kemajuan ekonomi 

suatu masyarakat.Karena itu, kondisi periklanan termasuk tingkat 

kecanggihan penyajianya di Negara-negara maju sangat berbeda dengan 

apa yang kita temui di Negara-negara berkembang. Tingkat kemakmuran 

suatu bangsa juga dicerminkan oleh sejauh mana bangsa yang 

bersangkutan telah menggunakan fungsi-fungsi iklan.34 

A. Televisi 

Televisi menjadi media promosi atau media periklanan yang paling 

populer dikalangan masyarakat dan  paling  memiliki  pengaruh  besar  
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dibandingkan dengan  media  penyiaran  yang  lain.  Secara  kualitas 

media, televisi dapat memberikan gambaran visual secara jelas dan dapat 

membentuk persepsi dimasing-masing  individu dengan audio dan visual 

yang disajikan. Televisi  juga  telah menjadi media yang sudah lama  

diterima  dan  digunakan  oleh  masyarakat. Dengan  model  audio  visual  

yang  dimilikinya televisi berusaha  untuk  membentuk  karakter  dan  

reaksi  masyarakat  tentang  produk  yang  ditampilkan  oleh pengiklan.   

Melalui    reaksi    itulah   pengiklan   berusaha   membentuk  citra   dan    

identitas produk yang kemudian mengundang rasa ketertarikan masyarakat 

untuk membeli produk yang dimaksud. 

1. Pengertian 

Televisi adalah media komunikasi yang bersifat dengar-lihat 

(audio visual) dengan penyajian berita yang berorientasi pada 

reproduksi dari hal yang nyata.35Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia(KBBI), Televisi berarti sistem penyiaran gambar yang 

disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa 

dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi 

(suara) menjadi gelombang listrik dan mengubah kembali menjadi 

berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar.36 

Televisi berasal dari perkataan inggris television yang berarti 

tampak dari jauh (tele = jauh dan  vision = tampak). Televisi juga dapat 
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diartikan sebagai pesawat penerima siaran televisi.Televisi adalah 

media penyiaran yang serumpun dengan radio.Jika radio hanya 

menyiarkan suara,  televisi mampu menyalurkan suara dan gambar 

sekaligus, sehingga televisi dapat dipandang sebagai penggabungan 

film dengan radio. Itulah sebabnya televisi disebut sebagai media audio 

visual, karena siaranya dapat ditangkap oleh telinga dan mata.Dalam 

undang-undang republik Indonesia No 32 tahun 2002 tentang 

penyiaran, disebut bahwa penyiaran televisi adalah media komunikasi 

massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam 

bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, 

berupa program yang teratur dan berkesinambungan.37 

2. Sejarah Televisi 

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 ke kotak bernama televisi. 

Iconoscope  bekerja mengubah gambar dari bentuk gambar optis 

kedalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan 

ditumpangkan kedalam gelombang radio.Zworkyndengan bantuan 

Philo Farnsworth berhasil menciptakan pesawat televisi pertama yang 
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dipertunjukkan kepada umum pada pertemuan  World's Fair pada tahun 

1939.38 

Padaperang dunia ke-2 sempat menghentikan perkembangan 

televisi. Namun setelah perang usai, teknologi baru yang telah 

disempurnakan selama perang, berhasil mendorong kemajuan televisi. 

Awal tahun 1945, hanya terdapat delapan stasiun televisi dan 8.000 

pesawat televisi diseluruh AS, Namun sepuluh tahun kemudian, jumah 

stasiun televisi meningkat menjadi hampir 100 stasiun sedangkan 

jumlah rumah tangga yang memliliki pesawat televisi mencapai 35 juta 

rumah tangga atau 67 persen dari total rumah tangga.Semua program  

televisi pada awalnya ditanyangkan dalam siaran langsung (live). 

Pertunjukan opera New York menjadi program favorit televisi dan 

disiarkan secara langsung. Ketika itu belum ditemukan kaset 

penyimpanan suara dan gambar (videotype). Pada tahun 1956, Ampex 

Corporation berhasil mengembangkan videotype sebagai sarana murah 

dan efisien untuk menyimpan suara dan gambar program televisi. Pada 

awal tahun 1960-an hampir seluruh program yang pada awalnya 

disiarkan secara langsung, diubah dan disimpan dalam videotype.   

Pesawat televisi berwarna mulai diperkenalkan kepada publik 

pada tahun 1950an. Siaran televisi berwarna dilaksanakan pertama kali 
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oleh stasiun televisi NBC pada tahun 1960 dengan menayangkan 

program siaran berwarna selama tiga jam setiap harinya39 

Televisi sekarang ini merupakan barang umum yang digunakan 

dalam proses komunikasi dengan ciri-ciri berlangsung satu arah, 

komunikator  melembaga, pesan bersifat umum, sasaranya 

menimbulkan keserempakan dengan komunikan yang heterogen. 

Televisi merupakan media elektronik yang paling sempurna dan 

mempunyai efek yang paling besar terhadap khalayak dibanding dengan 

media elektronik lainya seperti radio, karena televisi merupakan media 

audio visual yang bersifat informatif, hiburan, pendidikan, dan juga alat 

kontrol sosial.40 

3. Televisi Di Indonesia 

Siaran televisi di indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI  

menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan 

Indonesia ke-21. Pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran langsung itu 

masih terhitung sebagai siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru 

dimulai 24 agustus 1962 jam 14:30 WIB yang menyiarkan secara 

langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari stadion utama 

Gelora Bung Karno.Pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin 

operasi kepada kelompok Usama Bimantara untuk membuka stasiun 

televisi RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di 

Indonesia.Kemudian disusul dengan SCTV, Indosiar, ANTV dan TPI. 
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Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah memicu perkembangan  

industri media massa khususnya televisi. Pada tahun 2000 muncul 

hampir serentak lima televisi swasta baru (Metro, Trans, TV7, Lativi 

dan Global). Setelah Undang-Undang penyiaran di sahkan pada tahun 

2002, jumlah televisi baru diperkirakan akan terus bermunculan.41 

Dengan kesempurnaan teknologi media televisi, televisi mampu 

menjadi media penyiaran yang paling diminati dan digunakan oleh 

masyarakat luas pada saat ini dibanding dengan media lainya seperti radio, 

majalah, Koran, dan media lainya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa 

televisipada saat ini merupakan salah satu sarana media yang tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat.Karena dari media televisi orang 

atau masyarakat  mendapatkan sebagian dari kebutuhan hidupnya yaitu 

informasi, hiburan, pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya. 

Televisi sebagai sesuatu yang unik, keunikan itu bukan saja dari isi 

pesan yang ada dalam televisi, yang sangat menghibur pemirsanya dan 

amat sangat menyenangkan hati audiennya, tapi juga dari segi 

visualisasinya, pergerakan kamera teknik mengedit.Setiap media massa 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun 

dampak yang diakibatkanya. Dalam menjalankan fungsinya, media televisi 

menghadapi berbagai macam khalayak sasaran yang berbeda status sosial 

dan ekonominya.Seorang pakar komunikasi lain Charles R wright 

mengemukakan pendapatnya tentang fungsi media televisi, antara lain 
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bahwa media televisi mempunyai sebagai hiburan. Scram menyatakan 

bahwa fungsi media televisi dapat dimanfaatkan sebagai to sell goods for 

us, artinya bahwa media televisi dapat dimanfaatkan sebagai ajang 

promosi. Dari hasil pengamatan para pakar tadi dapat disimpulkan dan 

saling melengkapi, sehingga fungsi televisi adalah; 

1. Sebagai media penerangan 

2. Sebagai media pendidikan 

3. Sebagai media hiburan  

4. Sebagai media promosi.42 

B. Iklan 

Pada dasarnya periklanan adalah bagian dari kehidupan industri 

modern, dan hanya bisa ditemukan di negara-negara maju atau Negara-

negara yang tengah mengalami perkembangan ekonomi secara pesat.Di 

masa lampau, ketika seorang pemilik toko atau pedagang eceran menjual 

barang-barang dagangan mereka dengan memamerkanya ala kadarnya, 

jelas bahwa apa yang kita kenal sebagai periklanan dewasa ini sangat sulit 

ditemukan. Bentuk awal periklanan itu sendiri terbatas pada papan-papan 

nama sederhana yang menunjukan nama sebuah penginapan, nama 

barkecil, serta kios tukang cukur yang dihiasi dengan tabung putar warna-

warni atau hiasan lainya yang sederhana.43 

 

 

                                                             
42https://www.asia_audio visualra09_styo puji laksono.Wordpress.com, ( November, 2018). 
43 Frank Jefkins, Periklanan (Jakarta: Erlangga, 1995), 2. 



 

1. Pengertian Iklan 

Institut praktisi periklanan inggris mendefinisikan istilah 

tersebut sebagai berikut: periklanan merupakan pesan-pesan penjualan 

yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang 

paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya 

yang semurah-murahnya.44Menurut Kasali, secara sederhana iklan 

didefinisikan sebagai  pesan yang menawarkan suatu produk yang 

ditunjukan oleah suatu masyarakat lewat suatu media. Namun 

demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan 

lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli.45 

2. Sejarah Iklan 

Keberadaaan iklan di media massa mulai meningkat drastis 

terutama pasca perang dunia pertama. Hal ini tidak lepas dari sejarah 

media massa yang mengalami booming sejak dianggap sangat berhasil 

digunakan sebagai media propaganda politik kaitanya dengan perang. 

Kedudukan iklan dalam sebuah media massa menempati posisi yang 

cukup penting, karena pada prinsipnya iklan merupakan landasan 

ekonomi sebuah media.  

Membahas sejarah periklanan, dapat diketahui dengan melihat 

sejarah pada masa sebelum ditemukannya mesin cetak dan masa setelah 

ditemukannya mesin cetak, berikut penjelasannya: 

a. Masa sebelum ditemukannya mesin cetak 
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Para Arkeolog menyakini, periklanan sudah ada sejak zaman 

dulu.Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia sangat 

sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan 

berteriak di gerbang kota menawarkan barangnya pada penggunjung 

yang masuk kota tersebut. 

Iklan sudah dikenal manusia dalam bentuk pesan berantai 

(word of mouth) yang bentuknya pengumuman-pengumuman.Pesan 

berantai disampaikan dari mulut ke mulut.Pesan iklan dalam bentuk 

tertulis mulai ditemukan pada masa Babylonia 3000 SM berupa 

kepingan tanah liat bertuliskan prasasti tentang dealer salep, juru 

tulis dan pembuat sepatu.46 

b. Masa Setelah Ditemukannya Mesin Cetak 

Penemuan mesin cetak Gutenberg 10 meningkatkan angka 

melek huruf sehingga merangsang orang untuk berbisnis 

iklan.Periklanan menjadi bisnis massal. Bentuk awalnya berupa 

poster, handbill (selembaran), dan iklan baris (classified) di surat 

kabar.   

Tahun 1472, di London mencetak iklan berbahasa Inggris 

pertama berupa selembaran berisi tuntunan keagamaan tentang 

perayaan paskah. Tahun 1622 surat kabar terbit di Inggris untuk 

pertama kalinya,  The Weekly News  kemudian di susul The Tattler  

yang terbit tahun 1709 dan The Spectator  pada 1711.Tahun 1655, 
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Istilah iklan muncul pertama kali pada injil untuk menunjuk 

istilah"peringatan"/"pemberitahuan".Tahun 1660 mulai istilah itu 

dipakai untuk keperluan informasi komersial, khususnya oleh para 

saudagar toko. Tahun 1690 lahirlahPublic Occurens Both Foreign 

and Dometic,koran (tidak harian) pertama di Amerika hanya 

membuat satu berita (issue).47 

Periklanan secara nyata mulai menunjukkan kemajuan di 

awal abad 17 di Inggris untuk mempromosikan buku dan koran yang 

mulai berkembang. Iklan-iklan media cetak pada abad 18 umumnya 

ditunjukan pada sasaran pembaca Eropa yang menyebutkan adanya 

tanah-tanah garapan yang menantang untuk masa depan di Amerika. 

Di abad 18an di  Amerika Serikat, periklanan mulai mendapat 

perhatian besar. Pertumbuhan ekonomi dunia yang mulai bergerak 

pesat pada awal abad ke-19 akhirnya memicu hadirnya iklan disurat 

kabar Amerika Serikat. Sampai tahun 1850-an di Eropa iklan belum 

sepenuhnya dimuat disurat kabar. Kebanyakan masih berupa 

pamflet, leaflet, dan brosur. 

Awal 1990 kemunculan TV kabel dan MTV. Sebagai pionir 

dalam konsep musik-video, pelayanan MTV merupakan sebuah  tipe 

periklanan yang  baru.  Konsumen lebih menyimak pesan yang   

diiklankanMTV dibandingkan dengan membeli setelah mendapat 

informasi dari media lain.  Saat  tv  kabel  dan  tv  satelit mengalami  
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peningkatan secara umum, beberapa saluran berada  diposisi  

puncak,  termasuk saluran yang seluruh durasinya berisi  iklan 

seperti QVC, Home Shopping Network, danShop TV.  

Pada  tahun 1990 pemasaran melalui  internet membuka batas 

baru bagi periklanan dan memberikan kontribusi pada “boomingnya‟  

"dot-com". Memasuki abad 21 sejumlah websitememulai  perubahan  

dalam dunia periklanan on-line dengan mengekspansi  

relevansikonstekstual, tidak menonjolkan iklan dibandingkan  

dengan pemberian bantuan dan lebih utama daripada membanjiri 

konsumen dengan brosur.48 

3. Jenis Iklan 

Berikut adalah jenis-jenis iklan yang terdapat di berbagai 

media massa, diantaranya: 

a. Iklan konsumen (Consumer Advertising). 

Terdapat dua macam barang yang umum dibeli oleh 

masyarakat, barang konsumen seperti bahan makanan, shampo, 

sabun, dan sebagainya.Sedangkan, bahan tahan lama, misalnya 

bangunan tempat tinggal, mobil, perhiasan, dan 

sebagainya.Bersama dengan jasa konsumen, semua macam 

barang tersebut diiklankan lewat media sesuai lapisan sosial 

tertentu yang hendak dibidik. 

b. Iklan antarbisnis (Business-to-business Advertising) 
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Kegunaan iklan antar bisnis adalah mempromosikan 

barang-barang dan jasa non-konsumen.Artinya, baik pemasang 

maupun sasaran iklan sama-sama perusahaan.Produk yang 

diiklankan adalah barang antara yang harus diolah atau menjadi 

unsur produksi. Termasuk di sini adalah pengiklanan bahan-bahan 

mentah, komponen, suku cadang dan aksesori-aksesori, fasilitas  

pabrik dan mesin, serta jasa-jasa seperti, asuransi, pasokan alat 

tulis kantor, dan lain-lain. 

c. Iklan perdagangan (Trade Advertising) 

Iklan perdagangan secara khusus ditunjukan kepada 

kalangan distributor, pedagang-pedagang kulakan besar, para 

agen, eksportir/importir, dan para pedagang besar dan kecil. 

Barang-barang yang diiklankan  itu adalah barang-barang untuk 

dijual kembali. 

d. Iklan eceran (Retail Advertising) 

Iklan eceran dibuat dan disebarluaskan oleh pihak 

pemasok atau perusahaan/pabrik pembuat produk,  dan iklan itu 

biasanya ditempatkan disemua lokasi(toko, gerai penjualan) yang 

menjual produk kepada para konsumen. 

e. Iklan Bersama (Corporative Advertising) 

Dukunganiklan yang diberikan oleh pihak 

perusahaan/pabrik kepada pengecer produk-produknya juga lazim 

disebut dengan istilah "kerja sama iklan secara vertikal". Kerja 



 

sama iklan merupakan sisi penting dari iklan eceran, dan 

bentukanya sendiri bermacam-macam, antara lain: 

1) Pemakaian logo.  

2) Pembiayaan bersama.  

3) Pemasokan Art-work.  

4) Semua biaya ditanggung pemasok.  

5) Daftar distributor. 

f. Iklan keuangan (Financial Advertising)  

Iklan keuangan meliputi iklan-iklan untuk bank, jasa 

tabungan, asuransi, dan investasi. 

g. Iklan rekruitmen(Recruitment Advertising)  

Iklan jenis ini bertujuan merekrut calon pegawai (seperti 

anggota polisi, angkatan bersenjata, perusahaa  swasta, dan 

badan-badan umum lainnya) dan bentuknya antara lain iklan 

kolom yang menjanjikan kerahasiaan pelamar (calssified) atau 

iklan selebaran biasa.49 

4. Model dan Efek Iklan 

Adanya iklan membuat pengiklan harus berkerja secara ekstra 

untuk menciptakan suatu iklan yang dapat menarik pembeli agar 

berminat untuk membeli produk yang ditawarkan.Di era yang serba 

over communication ini, iklan harus memperhatikan rencana strategi 

pemasaran secara umum, target audiens, ciri, fungsi produk, dan 
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harus menghibur. Adanya perencanaan yang baik dari pengiklan, 

akan menimbulkan efek atau tindakan dari konsumen yang 

melihatnya. Berikut beberapa model periklanan: 

DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured 

Advertising Results),  merupakan langkah-langkah yang harus dilalui 

suatu produk untuk sampai padatujuan yang dikehendaki, yaitu 

berupa tindakan yang diambil konsumen. 

Berikutnya langkah kepastian, memastikan sikap dari calon 

pembeli apakah sudah memiliki bayangan mengenai bayangan akan 

suatu produk yang ditawarkan. Kemudian tindakan sikap  dari calon 

pembeli tersebut, dengan mengukur suka atau tidak suka. Langkah 

yang terakhir adalah tindakan dari calon pembeli, dimana produsen 

mengharapkan agar calon pembeli mengambil tindakan-tindakan 

yang menguntungkan produsen, yakni membeli produk tersebut. 

Model proses komunikasi (Hierarchy of Effects Model) 

    Ketidaksadaran (Unaware)  

 

Kesadaran (Aware) 

 

Pemahaman dan Citra (Comprehensive and Image)  

 



 

                   Sikap (Atitude)  

 

Tindakan (Action) 

Selain model komunikasi diatas, ada tiga model proses 

komunikasi lainnya yakni: 

a. Model AIDA 

AIDA merupakan singkatan dari perhatian (Attention), 

minat (Interest), keinginan(Desire), dan tindakan (Action).  Konsep 

AIDA ini menjelaskan tahapan proses respon konsumen dalam 

mengambil keputusan. Dengan tahapan yang pertama adanya 

perhatian terhadap produk yang diiklankan, kemudian produk 

tersebut dapat menarik perhatian konsumen, lalu adanya keinginan 

atau berniat untuk memakai barang atau jasa yang dipasarkan 

tersebut, dan terakhir tindakan dari konumen tersebut setelah 

melihat produk yang dipasarkan. 

b. Model AIETA 

AIETA merupakan singkatan dari kesadaran (Awareness), 

minat (Interest), penilaian (Evaluation), percobaan (Trial), 

pemakaian (Adoption). Model ini menjelaskan  bagaimana iklan 

dapat mempengaruhi konsumen.Yakni dengan adanya keinginan 

untuk berubah dari pihak konsumen (Awareness), lalu adanya 

perubahan atas dasar  minat untuk berubah (Interest), selanjutnya 



 

penilaian  mengenai sesuatu yang baru (Evaluation), kemudian 

tahap uji coba (Trial), dan yang terakhir yakni proses perubahan 

yang baru dan mampu untuk mempertahankan hasil dari kesadaran 

itu (Awareness).  

Berikut bagan sebagai gambaran dari model AIETA: 

Awareness 

 

Interest 

 

Evaluation 

 

Trial 

 

Adoption 

c. Model Lavidge-Gary Steiner. 

Model ini merupakan langkah-langkah yang diikuti dalam 

mengiklankan produk dalam jangka waktu yang lama melalui 

berbagai jenis iklan (dikerjakan secara simultan: seperti televisi, 

pengenalanproduk langsung di supermarket, pemberian godybag 

dalam seminar, dll.) 

Model ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah produk yang 

diiklankan kepada konsumen dapat menarik minat beli dari 

konsumen, dengan memberikan kesadaran akan adanya produk yang 



 

diiklankan, memberikan pengetahuan mengenai produk, menjadikan 

produk itu sebagai kegemaran dan kesukaan, sehingga dapat 

menyakinkan konsumen untuk mengambil tindakan pembelian atas 

produk yang diiklankan tersebut. 

Berikut gambar bagan dari model Lavidge-Gary Steiner:  

Kesadaran (Awareness) 

Proses Kognitif 

Pengetahuan (Knowledge) 

 

Kegemaran (Liking) 

Proses Afektif 

Pilihan (Preference) 

 

Keyakinan (Conviction) 

Proses Konotatif (Aksi dan Motivasi) 

Pembelian (Purchase)50 

Beberapa teori diatas merupakan teori dalam dunia periklanan, 

yakni  untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilalui 

konsumendalam membuat keputusan membeli suatu produk yang  

diiklankan. Masing-masing model diatas pada dasarnya mirip yakni 

mengandaikan terjadinya proses kognitif dan perubahan sikap dan 

tindakan pembelian.   

                                                             
50Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia,(Jakarta: Pustaka 

Utama Grafiti, 1992)53-54. 



 

Iklan yang sering disebut sebagai advertising dimaknai sebagai  a 

paid communications from an identified sponsor using mass media to 

persuade or influence an audience. Dengan kata lain adanya iklan dalam 

sebuah media disebabkan oleh adanya hubungan saling ketergantungan 

secara ekonomis di antara keduanya, sehingga terbentuklah hubungan 

yang sangat mengikat antara media dengan iklan. Peran iklan dalam dunia 

media massa menjadi sangat signifikan terutama bagi televisi swasta, di 

mana biaya operasional televisi swasta hampir sepenuhnya bergantung 

pada pendapatan dari sektor iklan. 

Kalau dilihat secara sistemik mengenai kedudukan iklan dalam 

televisi, maka ada tiga elemen penting atau pemain yang memegang 

peranan penting dalam wacana periklanan yaitu: (1) advertiser atau 

pengiklan, (2) advertising agency atau biro iklan, (3) media. 

Advertiser atau pengiklan bisa berupa individu, perusahaan 

(industri) atau organisasi yang memiliki produk yang akan dijual kepada 

masyarakat. Dalam hal ini pengiklan merupakan penentu dari keseluruhan 

proses pengiklanan, meskipun tidak tidak selalu menangani secara 

langsung desain iklan. Pengiklan memiliki peran dalam pengambilan 

keputusan akhir mengenai: 

a. Kepada siapa atau segmen pasar yang bagaimana iklan dari 

sebuah produk akan ditawarkan. 

b. Media apa yang akan digunakan sebagai sarana periklanan. 

c. Besaran biaya atau budget untuk biaya periklanan. 



 

d. Berapa lama sebuah produk yang diiklankan akan 

dipromosikan. 

Biro iklan atau advertising agency adalah lembaga yang memiliki 

peran membuat desain iklan sesuai dengan pesanan pengiklan. Biro iklan 

bisa berupa: 

a. Advertising department  atau lembaga yang secara khusus 

membuat iklan di luar organisasi atau perusahaan produk 

yang diiklankan. Dalam hal ini peran biro iklan hanya sebatas 

pada pembuatan visualisasi dan verbalisasi sebuah produk, 

dan oleh karenanya lembaga ini juga sering disebut sebagai 

copy-writer. Pada prinsipnya, cara kerja biro iklan ini lebih 

dilandasi oleh ideologithe agency-client partnership  dengan 

pengiklan. 

b. In-house agency yaitu biro iklan yang dikelola oleh 

perusahaan atau organisasi yang pemilik produk yang akan 

diiklankan. Dalam hal ini perusahaan mendesain sendiri 

produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui 

biro iklan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Cara ini 

dianggap akan menghemat budget iklan, tetapi biasanya 

hanya perusahaan besar saja yang memiliki advertising 

agency.51 
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Media adalah saluran atau alat komunikasi yang digunakan oleh 

pengiklan untuk memasarkan produknya. Peran media dalam hal ini 

adalah sebagai  penyedia informasi yang kadang merasa perlu untuk 

menyesuaikan antara pesan iklan yang aakan ditawarkan dengan 

karakteristik media itu sendiri. Dari paparan ini kelihatan jelas mekanisme 

kerja antara media, pengiklan, dan biro iklan.Di samping itu, ada peran 

tambahan yang dimiliki oleh media yaitu sebagai mediator antara 

perusahaan atau industri sebagai pihak penjual sebuah produk, dan 

masyarakat sebagai konsumen atau pembeli sebuah produk.Dalam proses 

periklanan, media bekerja sama dengan perusahaan atau industri untuk 

mempromosikan sebuah produk sehingga dengan demikian media dan biro 

iklan turut membantu percepatan pertumbuhan ekonomi perusahaan baik 

dalam skala mikro maupun makro. 

Dunia periklanan yang ditawarkan melalui media massa senantiasa 

mengalami perubahan atau segmented sejalan dengan trend dan 

kecenderungan pola konsumsi masyarakat. Namun demikian peran iklan 

sebenarnya hanya berusaha untuk melakukan kanalisasi atau menyalurkan 

pola perilaku dan sikap masyarakat yang sudah ada (the given setting).52 

C. Moral 

1. Pengertian 

Istilah moral kadang-kadang dipergunakan sebagai kata yang sama 

artinya dengan etika. Moral berasal dari bahasa latin, yaitu mos,(adat 
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istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan), mores (adat istiadat, 

kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup). Dalam bahasa inggris dan 

banyak bahasa lainnya, termasuk bahasa Indonesia, kata mores masih 

dipakai dalam arti yang sama. Secara etimologi kata etika  sama dengan  

etimologi kata moral karena keduanya berasal dari kata yang berarti 

adat istiadat.53Di dalam  Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan 

bahwa moral adalah penentu baik buruk terhadapperbuatan dan 

kelakuan. Moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan 

untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat 

atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, 

buruk.54 

Pengertian moral yang dinyatakan dalamThe  Advanced  Leaner’s 

Dictionary of Current English, yang dikutip oleh Abudin 

Nata,Dikemukakan beberapa pengertian moral sebagai berikut: 

a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik 

dan buruk.  

b. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan 

salah.  

c. Ajaran atau gambaran tingkah  laku yang baik.55 

Moral merupakan istilah tentang perilaku atau akhlak 

yangditerapkan kepada manusia sebagai individu maupun sebagai 

sosial. 

                                                             
53 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 27. 
54Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia(Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013), 77. 
55 Ibid,. 77. 



 

Terdapat tiga landasan utama terbentuknya moral, yakni: 

a. Sumber moral atau pembuat sumber. Sumber moral dapat 

berasal dari adat kebiasaan. Pembuatnya bisa seorang raja, 

sultan, kepala suku, dan tokoh agama.   

b. Orang yang menjadi objek sekaligus subjek dari sumber 

moral dan penciptanya. Moralitas sosial yang berasal dari 

adat, sedangkan objek dan subjeknya adalah individu dan 

masyarakat yang sifatnya lokal karena adat hanya berlaku 

untuk wilayah tertentu. 

c. Tujuan moral, yaitu tindakan yang diarahkan pada target 

tertentu, misalnya keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan 

sebagainya.56 

2. Proses Pembentukan Moral 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan individu untuk belajar 

berperilaku moral, sehingga dikategorikan bermoral, yaitu: 

a. Identifikasi 

Identifikasi sebagai sumber belajar perilaku moral semakin 

penting, karena individu cenderung untuk meniru perilaku orang 

yang dianggapnya menarik atau orang yang dikaguminya.Biasanya 

imitasi dari perilaku tersebut tanpa disadari secara langsung. 

b. Pendidikan Langsung 
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Orang lain memberikan reaksi tertentu yang tepat dalam 

situasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mematuhi aturan yang 

diberikan orang lain yang berwenang. Apabila peraturan yang telah 

diterima oleh seseorang dengan baik, kemungkinan besar 

seseorang tidak akan mengalami kesulitan untuk menerapkan 

peraturan-peraturan lain yang ia temui. 

c. Trial And Error 

Seseorang akan belajar bersikap sesuai dengan apa yang 

diterima secara sosial oleh masyarakat dengan coba ralat. 

Seseorang akan mencoba perilaku secara terus menerus hingga 

secara kebetulan dan bukan direncanakan menemukan metode 

yang memberikan hasil yang diinginkan. 

3. Aspek Yang Mempengaruhi Perilaku Moral 

1. Insting 

Insting adalah suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan 

yang menyampaikan pada tujuan dengan berfikir lebih dahulu kearah 

tujuan itu dan tiada dengan didahului latihan perbuatan itu. 

Ada kejelasan di dalam diri manusia atau hewan ada sebuah 

insting.Cepat atau lambat, tetap insting penting sekali sekali bagi 

kepribadian sekarang untuk memulai kariernya.Maka ada beberapa 

macam insting yang dapat dipelajari; 

a. Insting Menjaga Diri Sendiri 



 

Setiap manusia atau hewan baik besar atau kecil, tinggi atau 

rendah, selalu berusaha sejak hari lahirnya untuk berkembang, 

berusaha apa yang ia dapatkan untuk menhasilkan makanya, 

dan dapat lolos dari mati.Bila menghadapi keadaan yang sulit 

yang hampir membunasakanya, lalu bersenjata dengan snjata 

yang bermacam-macam untuk melindungi dirinya. 

Insting untuk menjaga diri pribadi untuk memenuhi di atas 

permukaan bumi dengan beberapa juta tubuh yang tidak 

terhitung dari tubuh-tubuh yang hidup.Tubuh-tubuh tersebut  

hidup, karena akan hidup menurut instingnya.57 

b. Insting Menjaga Lawan Jenis 

Kecenderungan menjaga lawan jenis adalah insting yang 

paling kuat, dan insting yang paling banyak di dalam di 

kehidupan.Insting ini apabila diatur dengan sebaik-baiknya 

tentu menjadi sumber kebahagiaan, kalau tidak, tentu 

menimbulkan kesengsaraan. 

Dengan insting menjaga lawan jenis, dunia amat makmur 

dan terjagalah jenis manusia.Dan dengan insting ini dunia 

mejadi lapangan persaingan dan pertempuran yang 

mengalirkan darah jenis manusia. 

c. Insting Merasa Takut 
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Insting merasa takut berakar pada manusia, mengikutinya 

mulai masa kanak-kanak sehingga sampai masuk ke liang 

kubur.Ketinggian dan kemajuan akal manusia dapat 

menghilangkan faktor yang menyebabkan takut.Akan tetapi 

kemajuan tersebut menimbulkan faktor lain yang menjadikan 

orang yang telah maju merasa takut dan lain-lain sebagainya. 

Insting ini memiliki pengaruh besar di daam pendidikan, 

untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia.58 

2. Pola Dasar Bawaan (Turunan) 

Pada awal perkembangankejiwaan primitif, bahwa ada yang 

mengatakan kelahiran manusia itu sama. Dan yang membedakan 

adalah faktor pendidikan.Ada teori yang mengemukakan masalah 

turunan, yaitu; 

a. Turunan sifat-sifat Manusia, di manapun orang berada 

manusia pasti memiliki turunan dengan berbagai sifat yang 

bersamaan. Seperti bentuk, pancaindra,perasaan, akal, da 

kehendak. 

b. Sifat-Sifat Bangsa,ialah menjadikan beberapa orang dari tiap-

tiap bangsa berlainan dengan beberapa orang dari bangsa lain, 

bukan saja dalam bnetuk mukanya bahkan juga dalam sifat-

sifat yang mengenai akal, bagaimana telah ditetapkan oleh para 

ahli pengetahuan perbedaan jenis manusia.Demikian juga jika 
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diselidiki, bahwa ada beberapa  sifat akal dan akhlak tertentu 

ini membatasi persediaan suatu bangsa untuk ketingian  derajat 

dan  sukses dalam peri kehidupan.59 

 

3. Lingkungan 

Lingkungan ialah suatu yang melingkungi tubuh yang 

hidup, lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan 

udaranya, lingkungan manusia ialah apa yang melingkunginya dari 

negeri, lautan, sungai, udara dan bangsa. Lingkungan ada dua 

macam yaitu; 

a. Lingkungan Alam 

Lingkungan  alam telah menjadikan perhatian oleh para 

ahlisejak zaman Plato hingga saat ini. Maka tubuh yang hidup 

yang ia hidup didalamnya. Kalau lingkungan tidak cocok 

kepada tubuh, maka tubuh terebut akan lemah dan mati.Udara, 

cahaya, logam di dalam tanah, letak negeri dan apa yang ada di 

dalamnya dari lautan, sungai, dan pelabuhan adalah 

mempengaruhi kesehatan penduduk dan keadaan mereka yang 

mengenai akal dan akhlak. 

b. Lingkungan Pergaulan 

Lingkungan yang kedua ini adalah mengandung 

susunan pergaulan yang meliputi manusia, seperti rumah, 
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sekolah, pekerjaan, pemerintah, syiar agama, ideal, keyakinan, 

pikiran-pikiran, adat istiadat, pendapat umum, bahasa, 

kesusastraan, kesenian, pengetahuan dan akhlak.Pendeknya 

segala apa yang diperbuahkan oleh kemajuan manusia. 

Manusia apabila tumbuh dalam lingkungan yang baik, 

terdiri dari rumah yang teratur, sekolah yang maju dan kawan 

yang sopan, mempunyai undang-undang yang adil dan 

beragama dengan agama yang benar, tentu akan menjadi orang 

baik. Sebaliknya tentu akan menjadi orang jahat. Banyak darri 

penyakit pergaulan akhlak yang timbul karena lingkungan.60 

4 . Kebiasaan 

Ada pemahaman singkat, bahwa kebiasaan ialah perbuatan 

yang diulang-ulang terung sehingga muah dikerjakan bagi 

seseorang.seperti kebiasan berjalan, berpakaian, berbicara, berpidato, 

mengajar, dan lain sebagainya. 

Orang berbuat baik atau buruk karena dua faktor dari kebiasaan 

yaitu; 

a. Kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan. 

b. Menerima kesukaan itu, yang akhirnya menampikkan 

perbuatan dan diulang-ulang terusmenerus. 

Orang yang hanya melakukan tindakan dengan cara berulang 

ulang tidak ada manfaatnya dalam pembentukan kebiasaan. Tetapi hal 
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ini harus disertai denga perasaan suka di dalam hati.dan sebaliknya 

tidak hanya senang saja tanpa diulang-ulang tidak akan menjadi 

‘’kebiasaan’’. Maka kebiasaan dapat tercapai karena keinginan hati 

(kesukaan hati) dan dilakukan dengan berulang-ulang. 

 

 

5. Kehendak 

Suatu perbuatan ada yang berdasar atas kehendak dan  bukan 

hasil kehendak. Contoh yang berdasarkan kehendak adalah mennulis, 

membaca, mengarang atau berpidato dan lain sebagainya.Adapun 

contoh yang berdasarkan bukan kejendak adalah detik hati, bernafas 

dan gerak mata. 

6. Pendidikan 

Dunia pendidikan sangat besar sekali penggaruhnya terhadap 

perubahan perilaku akhlak seseorang.Berbagai ilmu diperkenalkan, 

agar siswa memahaminya dan dapat melakukan suatu perubahan 

dalam dirinya.Dengan begitu, strategis sekali di kalangan pendidikan 

dijadikan pusat perubahan perilaku yang kurang baik untuk diarahkan 

menuju ke perilaku yang baik.61 

4. Pokok Keutamaan Moral 

Ada beberapa hal yang penting di dalam berperilaku moral adalah 

sebagai berikut: 
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a. Kebijaksanaan 

Kebijaksanaan adalah keutamaan jiwa rasional yang 

mengetahui segala wujud baik hal-hal yang bersifat ketuhanan 

maupun hal-hal yang bersifat kemanusiaan.Pengetahuan ini 

membuahkan pengetahuan rasional yang mampu memberi 

keputusan antara yang wajib dilaksanakan dengan yang wajib 

ditinggalkan. 

Secara sederhana, maksud dari kebijaksanaan disini adalah 

kemampuan dan kemauan seseorang menggunakan pemikiranya 

secara benar untuk memperoleh pengetahuan apa saja sehingga 

mendapatkan pengetahuan yang rasional. Pengetahuan rasional 

tersebut kemudian diaplikasikan dalam wujud perbuatan berupa 

keputusan untuk wajib melaksanakan atau meninggalkan 

sesuatu.62 

b. Keadilan 

Seseorang tidak dapat disebut ksatria apabila ia tidak adil. 

Demikian pula orang tidak dapat disebut pemberani apabila ia 

tidak mengetahui keadilan jiwa/dirinya dan mengarahkan semua 

indranya untuk tidak mencapai tingkat nekad maupun 

pengecut.Keadilan yang khusus diupayakan manusia, adalah 

menjaga keselarasan dan keseimbangan kekuatan fakultas-

fakultas jiwanya sehingga satu dengan lainya tidak saling 
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berselisih dan menindas. Hal ini akan bisa tercapai apabila 

manusia dapat menjaga keseimbangan dalam tempramen yang 

moderat. 

Dari uraian di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa, 

keadilan yang diupayakan manusia diarahkan kepada keadilan 

terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Terhadap kedua arah 

keadilan ini, masing-masing mempunyai tingkat kesulitan. 

Keadilan untuk diri sendiri berarti keseimbangan dan 

keharmonisan masing-masing jiwa yang ada dalam dirinya. 

Adapun cara memperoleh keadilan terhadap orang lain dapat 

tercipta melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan 

bilangan, geometri, atau persesuaian, yang intinya harus diperoleh 

kesamaan. Keadilan hanya diperoleh bila segala aspek yang 

mungkin ada pengaruh bagi terciptanya ketidakadilan (berbuat 

aniaya dan atau teraniaya), diwaspadai.Kalau demikian, yang 

dapat disebut adil disini berarti adil buat diri dan juga pihak lain, 

termasuk terhadap alam dan tuhan.63 

c. Menjaga Kesucian Diri 

Aspek ini akan muncul pada diri manusia apabila nafsunya 

dikendalikan oleh pikirannya. Artinya, ia mampu menyesuaikan 
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pilihan yang benar sehingga bebas, tidak dikuasai dan tidak 

diperbudak oleh nafsunya.64 

d. Keberanian 

Aspek ini muncul pada diri manusia selagi nafsunya 

dibimbing oleh jiwa al-nathiqat.Artinya, ia tidak takut terhadap 

hal-hal yang besar jika pelaksanaanya membawa kebaiikan dan 

mempertahankan merupakan hal yang terpuji. Sifat ini merupakan 

pertengahan antara pengecut dengan nekad.Penggecut adalah 

takut tehadap sesuatu yang tidak seharusnya ditakuti.Karena 

pengecut ini digolongkan sebagai ekstrem kekurangan.adapun 

nekad adalah berani terhadap sesuatu yang seharusnya tidak 

diperlukan sikap ini.Oleh sebab itu, nekad ini digolongkan 

sebagai ekstrem kelebihan.Ketiganya (berani,pengecut,nekad) 

sangat terkait dengan sifat marah. Walau marah ini digolongkan 

sebagai penyakit ruhani yang paling serius, tetapi Ibn Miskawih 

berpendapat bahwa marah itu sendiri tidak tercela.Hal ini dapat 

dimaklumi karena marah tersebut dapat dijadikan alat untuk 

menolak sesuatu yang merusak jika dilakukan dengan tidak 

berlebihan atau kekurangan.Karena itu Ibn Miskawih menegaskan 

bahwa yang disebut pemberani itu setidaknya ditandai dengan 

enam hal: 1) dalam soal kebaikan, ia memandang ringan terhadap 

sesuatu yang hakikatnya berat, 2) ia sabar terhadap persoalan 
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yang menakutkan, 3) memandang ringan terhadap sesuatu yang 

umumnya dianggap berat oleh orang lain, sehingga ia rela mati 

dalam memilih persoalan yang paling utama, 4) tidak bersedih 

terhadap sesuatu yang tidak bisa dicapainya, 5) tidak gundah 

apabila menerima berbagai cobaan, 6) kalau ia marah dan 

mengadakan pembalasan, maka kemarahan dan pembalasannya 

dilakukan sesuai dengan ukuranya, obyek dan waktu yang 

diwajibkanya. 

Dari uraian diatas diperoleh pemahaman bahwa gejala 

terbesar keberanian adalah tetapnya pikiran ketika berbagai 

bahaya datang.Kondisi seperti ini hanya akan diperoleh karena 

adanya faktor ketenangan dan keteguhan jiwa dalam menghadapi 

segala hal. 

Keberanian juga memiliki berbagai cabang. Ibn Miskawih 

menyebut Sembilan macam cabang yang ada dalam keberanian, 

yaitu: 1)jiwa besar, 2)pantang ketakutan, 3)ketenangan, 

4)keuletan, 5)kesabaran, 6)murah hati, 7)menahan diri, 

8)keperkasaan, dan memiliki daya tahan yang kuat/senang bekerja 

keras. 

Dari sekian banyak cabang keberanian yang dimajukan di 

atas, ada satu cabang keberanian yang perlu mendapat perhatian 

khusus.Cabang yang dimaksud adalah senang bekerja.Istilah ini 

diberi pengertian oleh Ibn Miskawih sebagai daya jiwa yang 



 

menggunakan organ tubuh melalui latihan dan kebiasaan yang 

baik.Penjelasan ini dapat dipahami bahwa, Ibn Miskawih 

memasukan unsur ketahanan atau kekuatan tubuh sebagai salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi munculnya 

keberanian.Kondisi fisik akan mempengaruhi kualitas keberanian 

seseorang.65 

 

D. Semiotika 

1. Pengertian 

Secara etimologis, istilah  semiotika berasal dari kata Yunani  

semeion yang berarti “tanda”.Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai 

sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, 

dapat mewakili sesuatu yang lain.Secara terminologis, semiotika dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-

objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Van 

Zoest mengartikan  semiotika  sebagai ilmu tanda (sign)  dan segala  

yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya,hubungannya dengan 

kata lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang 

mempergunakannya.66 

Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan 

makna (meaning)  ialah hubungan  antara suatu objek  atau idea dan 

suatu tanda. Konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori 
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yang amat luas berurusan dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk-

bentuk nonverbal, teori yang menjelaskan begaimana tanda 

berhubungan denganmaknanya dan bagaimana tanda disusun.Studi 

umum, studi tentang tanda merujuk kepada semiotika.67 

Semiotika dikelompokkan menjadi tiga bagian atau tiga cabang 

Ilmu tentang tanda:   

a. Semantics, yang mempelajari bagaimana sebuah tanda 

berkaitan dengan yang lain. 

b. Syntatics,yang mempelajari bagaimana sebuah tanda 

memiliki  arti dengan tanda yang lain.  

c. Pragmatics,  yang mempelajari bagaimana tanda digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari.68 

2. Macam-macam Semiotika 

a. Semiotik Analitik 

Semiotik yang menganalisis sistem tanda. Pierce 

menyatakan bahwa semiotik berobjekan tanda dan 

menganalisisnya dengan ide, objek dan makna. Ide dapat dikatakan  

sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat 

dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. 

b. Semiotik Deskriptif 
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Semiotik yang memperlihatkan sistem tanda yang dapat 

kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap 

seperti  yang disaksikan sekarang. 

c. Semiotik Faunal (zoosemiotic) 

Semiotik yang khusus memperlihatkan sistem tanda yang 

dihasilkan oleh hewan.Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk  

berkomunikasi antar sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan 

tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. 

d. Semiotik Kultural 

Semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku 

dalam kebudayaan masyarakat tertentu. 

e. Semiotik Naratif 

Semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang 

berwujud mitos dan cerita lisan (folklore). 

f. Semiotik Natural 

Semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dihasilkan oleh alam. 

g. Semiotik Normatif 

Semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat 

oleh manusia yang berwujud norma-norma misalnya rambu-rambu 

lalu lintas. 

h. Semiotik Sosial 



 

Semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang 

berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang 

disebut kalimat. 

i. Semiotik Struktur 

Semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dimanifestasikan melalui struktur bahasa.69 

Berdasarkan penggunaan, semiotik dikelompokkan dalam berbagai 

bidang yakni Semiotik tanda hewan (Zoosemiotic), Semiotik tanda 

penciuman, semiotik dalam komunikasi dengan indra perasa, ciuman, 

pelukan, pukulan, tepukan pada bahu, semiotik pencicipan, paralinguistik, 

semiotik medis, semiotik gerakan, semiotik musik, semiotik bahasa 

formal, semiotik bahasa tulis, semiotik bahasa alamiah, semiotik 

komunikasi visual, semiotik benda, semiotic struktur cerita, semiotik kode 

buaya, semiotik kode estetik, semiotik komunikas massa, semiotik retorika 

(seni pidato), semiotik teks dalam arti luas: upacara, permainan (sabung 

ayam), dan sebagainya.70 

E. Semiotika Pendekatan Roland Barthes 

Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis 

yang getol mempraktikan model linguistik dan semiologi saussurean.Dia 

merupakan salah seorang figur intelektual paling penting yang pernah 

muncul di prancis pasca perang dunia kedua, dan berbagai tulisanya tetap 
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memberikan pengaruh pada perdebatan kritis saat ini.Eksponen penerapan 

strukturalisme dan semiotika pada studi sastra. 

Ia berpendapat bahasa adalah sebuah sistem tanda yang 

mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu. Ia 

mengajukan pandangan ini dalamWriting Degree Zerodan Critical Essays. 

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya 

tentang tanda adalah peran pembaca (the reader).Ada berbagai tingkatan 

tanda yang memungkingkan untuk menghasilkan makna yang bertingkat-

tingkat.Yakni berupa konotasi  dan denotasi.Barthes juga melihat aspek 

lain dari penandaan, yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat. 

Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan 

antara penanda dan petanda, atau antara tanda dan rujukanya pada realitas, 

yang menhasilkan makna yang eksplisit, tidak langsung dan tidak pasti 

(artinya terbuka terhadap berbagai kemungkinan tafsiran).Barthes 

menciptakan makna-makna lapis kedua, yang terbentuk ketika penanda 

dikaitkan dengan berbagai aspek psikologi, seperti perasaan, emosi atau 

keyakinan. 

Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan 

antara penanda dan petanda, atau antara tanda dan rujukanya pada realitas, 

yang menghasilkan makna ynag eksplisit, lansung dan pasti.Denitasi 

adalah tingkatan pertandaan yang paling konvensional di dalam 



 

masyarakat, yaitu elemen-elemen tanda yang maknanya cenderung 

disepakati secara sosial.71 

MitosDalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi 

ideologi, yang disebut sebagai “mitos”, dan berfungsi 

untukmengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai 

dominan yang berlaku dalam periode tertentu. 

Mitos dalam pandangan Barthes berbeda dengan mitos dalam arti 

umum.Barthes mengemukakan mitos adalah bahasa, maka mitos adalah 

sebuah sistem komunikasi dan mitos adalah sebuah pesan.Selain itu 

Barthes mengemukakan bahwa mitos dalam pengertain khusus merupakan 

perkembangan dari konotasi.Konotasi yang sudah terbentuk lama 

dimasyarakat itulah mitos.Mitos dapat dikatakan sebagai produk kelas 

sosial yang sudah memiliki suatu dominasi. Mitos Barthes dengan 

sendirinya berbeda dengan mitos yang kitaanggap tahayul, tidak masuk 

akal, tetapi mitos menurut Barthes sebagai type of speech (gaya bicara) 

seseorang.72 

Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam 

pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang dimengerti oleh 

Barthes.Dalam pengertian umum, denotasi biasanya dimengerti sebagai 

makna harfiah, makna yang “sesungguhnya,” bahkan kadang kala juga 

dirancukan dengan referensi atau acuan.Proses signifikasi yang secara 

tradisional disebut sebagai denotasi ini biasanya mengacu pada 
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penggunaan bahasa dengan arti sesuai dengan apa yang terucap. Akan 

tetapi, di dalam semiologi Roland Barthes dan para pengikutnya, denotasi 

merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi 

merupakan tingkat kedua.Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan 

dengan ketertutupan makna dan, dengan demikian, sensor atau represi 

politis. 

Barthes secara khusus tertarik bukan pada apa makna benda-benda, 

tetapi pada bagaimana benda-benda menjadi memiliki makna. Salah satu 

alasan kenapa Barthes menjadi sosok intelektual terkemuka dan sangat 

terkenal adalah karena keahlianya dalam menemukan, memanipulasi, dan 

mengeksploitasi teori dan konsep tentang bagaimana benda-benda menjadi 

bermakna baik-baik saja sebelum orang lain memaknainya. 

Teks utama yang mencontohkan ketertarikan terhadap dan 

eksploitasi awal Barthes atas Saussure dan semiologi adalah “mitos 

Dewasa Ini” adalah cetak biru atau metode yang ditulis secara retrospektif 

untuk membaca mitos.73Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan 

operasi ideologi, yang disebutnya sebagai ‘mitos’, dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan 

yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat 

pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda.74 
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BAB III 

DESKRIPSI IKLAN ROKOK L.A LIGHTS VERSI                   

“TAKLUKAN TANTANGANMU” 

 

A. Profil Produk Rokok 

L.A Lights merupakan sebuah merek rokok di Indonesia yang 

diproduksi oleh PT Djarum. Merek rokok ini pertama kali ditampilkan 

pada tanggal 21 April 1994. Produk ini dijual dalam kemasan yang 

direnggangkan, dua rokok lebar, dan sepuluh rokok panjang. Sementara, 

batang rokoknya sendiri digulung dengan kertas berwarna putih.75 

PT Djarum adalah sebuah perusahaan rokok indonesia yang berasal 

dari kudus, jawa tengah. Djarum merupakan salah satu dari tiga 

perusahaan rokok terbesar di indonesia (dua lainnya adalah Gudang 

Garam dan H.M Sampoerna). Pengagas pertama dari produk tersebut 

adalah Oei Wie  Gwan dan pada saat itu dinamakan Djarum Gramophon. 

PT. Djarum memiliki beberapa Brand rokok yang termasuk ke 

dalam beberapa jenis rokok yang diatur oleh pemerintah, antara lain adalah 

SKT (Sigeret Kretek Tangan), SKM (Sigaret Kretek Mesin), SKM Mild 

dan Cerutu. Customer Value Proposition dari PT. Djarum adalah 

menyediakan rokok kretek dengan kwalitas tembakau yang terbaik dari 

seluruh dunia dengan campuran cengkeh dan saus terbaik yang diolah 

dengan proses terbaik. 
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Produk PT. Djarum di pasarkan secara nasional antara lain melalui 

merek Djarum Super dalam kategori SKM regular, L.A Lights dan jarum 

Black dalam jenis kategori SKM mild, dan merek Djarum Coklat, Djarum 

76 dan Djarum Istimewa untuk jenis kategori SKT. Selain di pasarkan di 

dalam negeri, PT Djarum juga mempunyai beberapa merek rokok untuk di 

eksport keluar negeri. Beberapa merek yang di eksport ke pasar luar negeri 

tidak terdapat di pasar dalam negeri, tetapi produk-produk dalam negeri 

selain jenis SKT juga di eksport ke luar negeri. Beberapa negara yang 

dapat ditemui produk PT Djarum adalah, Amerika Serikat, beberapa 

negara di benua Eropa dan juga Eropa Timur, Arab Saudi, Abu Dhabi dan 

beberapa negara timur  tengah lainnya, beberapa kota besar di Benua 

Australia seperti Sydney, Perth dan Melbourne, hampir seluruh neggara di 

Amerika Selatan, Brazil, Chili, Peru, Ekuador, Panama, dan lainnya.76 

PT Djarum memiliki visi “menjadi yang terbesar dalam nilai 

penjualan dan profitabilitas di industri rokok Indonesia”. Uraian Visi dan 

Misi PT Djarum adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan dalam pasar dengan cara menghasilkan 

produk-produk yang berkualitas tinggi secara konsisten 

dan inovatif untuk memuaskan konsumen. 

2. Penciptaan citra positif yang kuat untuk perusahaan dan 

merek-merek. 

                                                             
76http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/10773,Desember 2018 



 

3. Managemen profesional yang berdedikasi serta SDM yang 

kompeten.77 

PT Djarum bersaing dalam jenis rokok SKM mild melalui salah 

satu brand rokoknya yaitu L.A Ligths78. LA Lights di luncurkan ke pasar 

Indonesia pada tahun 1996. LA Lights merupakan produk SKM mild yang 

kedua yang diluncurkan di pasar Indonesia setelah produk dari kompetitor 

yaitu Sampoerna A Mild. PT Djarum meluncurkan LA Lights ke pasar 

Indonesia karena melihat peluang yang sangat besar untuk berkembangnya 

produk SKM mild pasa masa yang akan datang. 

Melihat kompetitor utamanya PT H.M Sampoerna sudah 

meluncurkan produk SKM mild-nya sejak tahun 1989 melalui merek A 

Mild, yang menguasai pangsa pasar yang saat itu masih sangat kecil untuk 

produk jenis SKM mild, maka PT Djarum juga ikut mencoba bersaing 

untuk terjun ke dalam jenis rokok kategri SKM mild setelah melihat 

prostek perkembangan jenis rokok ini yang terus meningkat setiap tahun. 

LA Lights menawarkan produk rokok SKM mild yng lebih halus 

dan merata untuk pencampuran tembakau dan cengkeh, hal tersebut juga 

di tampilan pada pack LA Lights melalui ikon “triple blended” yaitu 3 kali 

proses pengolahan tembakau dan cengkeh agar rokok yang dihasilkan 

menjadi rokok yang halus dan rata pada setiap batangnya. 

                                                             
77Ibid,. 
78www.la-lights.com/produk LA Lights/Desember 2018. 



 

Dari segi produk packaging warna dominan digunakan adalah 

warnaputih yang memberikan kesan rokok ringan.logo type LA lights 

menggunakan warna merah yang terlihat dengan kontras. Isi rokok pada 

setiap bungkus LA Lights terdapat 16 batang rokok. LA Lights menyasar 

target konsumen pria muda dengan rentang usia 18-30 tahun. 

 

B. Profil Iklan Rokok 

dapat diketahui bahwa tayangan iklan televisi produk LA Lights 

versi “Taklukan Tantanganmu” disampaikan oleh PT Djarum kepada 

masyarakat Indonesia, khususnya para orang dewasa, perokok yang 

menonton televisi dengan iklan versi “Taklukan Tantanganmu” ini 

dikemas secara abstrak untuk memperkaya nilai merek LA Lights. 

1. Synopsis iklan rokok  

Seperti iklan LA Lights versi yang sebelimnya dimana LA 

Lights menggunakan versi lamanya yakni berupa versi “Rumput gue 

Lebih Asik Dari Tetangga” seperti objek dalam penelitian ini untuk 



 

memasarkan produknya di masyarakat. Dalam tayangan iklan LA 

Lights versi “Taklukan Tantanganmu” ini menampilkan kisah tentang 

seorang yang berkerja keras tanpa mengenal waktu dari terbitnya 

matahari hingga larut malam orang tersebut terus bekerja keras.Tidak 

mudah menyerah tetap menunjukkan yang terbaik dan menjadikan 

perjuangannya sebagai jalan menuju kesuksesan. berjuang 

mengorbankan seluruh waktu, pemikiran,tenaga dan harga diri. 

Awalnya ia mengalami keputus asaan. namun, ketika ia melihat sebuah 

inspirasi, dan dia terus berusaha pantang menyerah. 

Iklan yang berdurasi 45 detik ini di tayangkan di televisi di 

antara pukul 21.30 sampai hingga pukul 04.00waktu setempat. 

2. Gambar 

Gambar yang digunakan untuk mendukung iklan rokok LA 

Lights versi Taklukan Tantanganmu, diantaranya latar belakang 

gedung perkantoran, jalan, koridor, ruang komputer, ruang kerja, 

tempat presentasi, ruang istirahat,danjam waktu digital. Dan didukung 

dengan adanya adegan-adegan dari pemeran si karyawan. 

3. Suara 

Dalam iklan rokok LA Lights ini suara di dubbing diisi oleh 

seorang pria yang diibaratkan sebagai sudut pandang orang ketiga 

dalam cerita tersebut. Suara yang terdengar hanyalah suara dari pria 

dalam iklan tersebut.Berikut teks tayangan iklan rokok LA Lights yang 

di  dubbing  oleh seorang pria: 



 

Buat kamu... 

...yang sudah mengorbankan waktu... 

...tenaga... 

...pemikiran... 

...kesabaran... 

...hingga harga diri. 

Namun belum melihat cahaya suksesmu... 

Jangan menyerah, 

Karena perjuangan... 

...adalah tanda perjalananmu... 

...Menuju sukses. 

TAKLUKAN TANTANGANMU 

RAIH SUKSESMU... 

4. Backsound (suara yang mengiringi iklan). 

Dalam iklan ini,  backsound  dalam iklan ini di dominasi dengan 

suara piano elektrik/keyboard, dengan ritme yang pelan. 

C. Produk-Produk Kompetitor LA Lights  

Berikut ini disajikan informasi mengenai beberapa produk 

pesaing terdekat di dalam kategori rokok SKM Mild dengam mengetahui 

gambaran masing-masing informasi pesaing, maka dapat di ketahui 

posisi pesaingan antar merek SKM Mild dan dimana letak Lalights dalam 

persaingan meperebutkan pasar rokok di dalam kategori ini. Berikut ini 



 

adalah gambaran singkat bagaimana komunikasi pemasaran kompetitor-

kompetitor LA light. 

a. Sampoerna A Mild 

Diluncurkan sejak tahun 1989, A Mild menjadi pelopor untuk 

produk rokok SKM mild. Sampai saat ini di tahu 2010 A Mild 

mengalami beberapa kali perubahan sejak kemunculanya. Pada saat 

kemunculanya A Mild dengan tangline-nya “How Low Can Go” 

mengedukasi pasar tentang produk rokok Low tar Low nicitene, pada 

era ini A Mild mengkampanyekan telah lahirnya produk rokok yang 

rendah kadar tar dan nikotin-nya. Setelah kampanye How Low Can 

You Go, mulai banyak kompetitor yang mengikuti sejak PT 

Sampoerna dengan mengeluarkan produk SKM mild, maka A Mild 

mengeluarkan kampanye yang sedikit berbau provokatif terhadap 

kompetitirnya, komunikasi ini menggunakan tagline “Others Can 

Only Follow”. Setelah kampanye tersebut selesai, A Mild 

mengeluarkan tagline baru yang mengangkat tema masalah sosial 

politik yang beberapa diantaranya menyindir kearah birokprasi 

pemerintah, dalam kampanye ini tagline yang digunakan adalah tanya 

kenapa?. Setelah PT. H.M sampoerna sebagaian besar sahamnya di 

beli oleh phillip morirs yang berasal dari amerika serikat maka A Mild 



 

mengeluarkan komunikasi pemasaran temati dengan mengunakan 

tagline “Go A Head” yang di gunakan sampai saat ini, tahun 2010.79 

 

b. Clas mild 

Clas mild diluncurkan ke pasar indonesia pada tahun 2003, 

tema komunikasi pemasaran yang di angkat adalah “Yesterday is 

gone, Clas Mild is Today”, dari kutipan suara merdaka.com, tagline 

tersebut memiliki makna hari kemarin sudah lewat, begitupun produk 

kemarin. Sekarang saatnya produk unggulan hari ini. Kehadiran Class 

Mild ke dalam persaingan rokok kategori SKM Mild memiliki 

venomena tersendiri, kehadiran awalnya kurang di perhitungkan 

karena pabrik yang memproduksi-nya belum termasuk perusahan 5 

besar dalam industri rokok di indonesia, ya itu PT. Nojorono salah 

satu merek yang di miliki PT. Nojorono adalah Minak Djinggo yang 

                                                             
79  www.sampoerna.com/id_id/our_product/pages/our_brands.aspx, Desember 2018. 



 

termasuk kedalam kateguri rokok SKT. Menurut wawancara dengan 

beberapa rokok, Clas Mild memiliki rasa yang hampir menyerupai 

de4eengan produk market leader yaitu Samoerna A Mild hal tersebut 

menjadikan alternatif lain bagi perokok SKM Mild yaang Pada saat di 

luncurkan Clas Mild memiliki harga yang jauh lebih murah. Tetapi 

dengan perkembangnya yang baik dan jumlah produksinya terus 

bertambah, sesuai dengan peraturan Cukai yang di keluarkan menteri 

keuangan maka saat ini harga Clas Mild sudah tidak terlalu jauh 

dengan market leader. 

 Clas Mild terus mengalami kenaikan harga, sehingga tidak 

ada pilihan lain untuk meningkatkan image rokok sebagai rokok kelas 

premium, karena alasan tersebut maka Clas Mild mengeluarkan tema 

komunikasi pemasaran yang baru dengan tagline “Talk Less Do 

More”, kampanye tersebut hingga saat ini ditahun 2010 masih terus 

dilakukan.80 

                                                             
80

www.wikipedia.org/wiki/clas_mild, Desember, 2018. 



 

c. Star Mild  

PT. Bentoel saat ini memiliki beberapa merek untuk rokok di 

dalam  jenis kategori produk rokok SKM Mild, beberapa merek 

tersebut adalah bentoel Mild,X Mild, Neo Mlid dan juga Star Mild. 

Star mild di luncurkan pada tahun yang sama dengan peluncuran LA 

Ligths, 1996. Komunikasi pemasaran yang star mild angkat pada awal 

kelahiran adalah tema “bikin hidup lebih hidup”. sampai saat ini star 

mild sudah beberapa kali mengganti tema kampanye komunikasinya 

setelah “bikin hidup lebih hidup” star mild merubahnya dengan 

tagline LostaMasta, tetapi tema ini tidak bertahan terlalu lama.81 
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www.wikipedia.org/wiki/star_mild, Desember 2018. 



 

D. Beberapa scene ik

 

No 

1.  

2.  

3.  

 

eberapa scene iklan rokok LA Lights di televisi 

Gambar Keterangan

Menampilkan jam digital 

yang menunjukan pukul 

10 waktu dini hari waktu 

setempat.

Gambar dengan sudut 

pandang 

menunjukan seseorang 

yang masih beraktifitas. 

Dan mengalami kesulitan 

dalam melakukan tugas

dalam pekerjaan.

Saat menjelang pagi 

orang tersebut masih giat 

melakukan pekerjaannya.

Keterangan 

enampilkan jam digital 

yang menunjukan pukul 

10 waktu dini hari waktu 

setempat. 

ambar dengan sudut 

pandang close up 

menunjukan seseorang 

yang masih beraktifitas. 

an mengalami kesulitan 

dalam melakukan tugas 

dalam pekerjaan. 

aat menjelang pagi 

orang tersebut masih giat 

melakukan pekerjaannya. 



 

 

 

 

 

 

NO 

4.  

5.  

 
 

6. 

 

 

 

 

7.  

Gambar Keterangan

Tugas pekerjaan pelum 

selesai namun masih 

terdapat tugas lain yang 

masih menumpuk.

Gambar yang diambil 

dengan shoot extree 

up, menunjukan orang 

tersebut sedang depresi 

dengan pekerjaannya.

Gambar dengan sudut 

pandang 

menunjukan harga diri 

yang dipertaruhkan dalam 

pekerjaan.

Dengan ekspresi tatapan 

tajam dan optimis dalam 

menghadapi dan 

menyelesaikan tugas 

pekerjaan, dan sedang 

membuka koridor 

menunjukan bahwa masih 

ada harapan untuk 

mencapai tujuannya.

Keterangan 

ugas pekerjaan pelum 

selesai namun masih 

terdapat tugas lain yang 

masih menumpuk. 

ambar yang diambil 

shoot extree close 

menunjukan orang 

tersebut sedang depresi 

dengan pekerjaannya. 

ambar dengan sudut 

pandang low angle 

menunjukan harga diri 

yang dipertaruhkan dalam 

pekerjaan. 

engan ekspresi tatapan 

tajam dan optimis dalam 

menghadapi dan 

menyelesaikan tugas 

pekerjaan, dan sedang 

membuka koridor 

menunjukan bahwa masih 

ada harapan untuk 

mencapai tujuannya. 



 

NO Gambar Keterangan 

8. 

 

Dengan menaiki 

sepeda, orang tersebut 

menuju ke kantor 

melanjutkan 

pekerjaannya. 

9. 

 

Gambar dengan 

Sequence campuran ini 

menunjukan orang 

tersebut sedang bekerja 

keras dan 

menyelesaikan tugas-

tugasnya. Di saat 

malam hari orang 

tersebut masih 

beraktifitas untuk 

menyelesaikan 

pekerjaanya. 

   



 

No Gambar Keteragan 

10. 

 

Gambar dengan 

menggunakan close up dan 

extreme close up 

menunjukan bahwa meski 

menjelang siang orang 

tesebut masih bekerja 

keras. 

11. 

 

Sampai tiba waktunya 

orang tersbut harus 

mempresentasikan hasil 

gagasanya di depan publik. 

12. 

 

Gambar menunjukan 

bahwa orang tersebut 

tampak serius dan tenang 

dalam melakukan 

presentasi. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NO Gambar Keterangan 

13.  Gambar sebagai penutup 

tanyangan iklan ini 

menunjukan orang tersebut 

sedang menyelesaikan 

tugasnya dan mendapatkan 

reward dari audiens berupa 

tepuk tangan. 



 

BAB IV 

MAKNA DAN NILAI MORAL PADA IKLAN ROKOK L.A LIGHTS 

VERSI “TAKLUKAN TANTANGANMU” DI TELEVISI 

 

A. Makna Semiotik Iklan L.A Lights Versi Taklukan Tantanganmu 

Analisis Scene 1  

Pada scene ini, di awal durasi menampilkan sebuah gambar jam 

digital yang menunjukan pukul 23.08, adapun berikut penjelasanya; 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

audio:Backsound ritme piano 

setting:pukul 23.08 dan suasana sepi 

dengan suhu 28 derajat 

Terdapat aktifitas 

pada pukul 23.08 

waktu setempat 

dengan suhu 28 

derajad celcius. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

Jam digital yang menunjukan waktu 23.08 dini hari waktu 

setempat dengan suhu 28 derajad. 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar dan audio tersebut 

menunjukan bahwa pada pukul 

23.08 dengan suhu 28 derajad 

celcius dini hari. 

konotasi ini kemudian berkembang 

menjadi asumsi bahwa pada saat dini 

haripun masih ada aktifitas yang 

masih dilakukan di dalam 

kantormeski bukan dalam jam kerja. 

 

 



 

 

 

 

 

Makna denotasi dari scene di atas menunjukan bahwa terdapat 

sebuah jam digital yang menunjukan pukul 23.08 dini hari dengan suhu 28 

derajad celcius. Sedangkan makna konotasinya adalah pada pukul 23.08 

dini hari masih terdapat seorang karyawan yang sedang bekerja sendirian 

di kantor perusahaan. Makna mitosnya adalah, waktu dibaratkan sebagai 

pedang dalam kehidupan, maka jika pandai menggunakan waktu sebaik 

mungkin maka hidup akan tertata  dengan rapi. 

 Analisis Scene 2 

Pada scene kedua ini visual yang tampak berupa seorang karyawan 

yang tengah bekerja di waktu malam hari, adapun penjelasanya sebagai 

berikut; 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

 

Ekspresi 

seseorang yang 

sedang 

memegang 

kepalanya di 

karenakan pusing 

denganpekerjaan

nya, 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

dalam aktifitas apapun selalu terikat oleh waktu. Dan dengan adanya 

jam waktu akan memudahkan seseorang untuk melakukan manajemen 

waktu. 



 

audio:buat kamu.... yang sudah 

mengorbankan waktu... 

setting: ruang kerja dengan keadaan 

sepi.Banyaknya tumpukan kertas 

di atas meja kerja 

dan duduk di 

depan komputer 

dan beberapa 

lembaran kertas 

di depanya. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

karyawan yang sedang kerja lembur saat dini hari di ruang 

kerjanya dan mengalami kesulitan menyelesaikan 

pekerjaannya.  

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar dan audio tersebut 

menunjukan bahwa seorang 

karyawan tersebut sedang kesulitan 

dan tetap terus berusaha 

menyelesaikan meskipun hingga 

malam hari. 

Konotasi ini terus berkembang 

menjadi asumsi bahwa 

kesulitan dalampekerjaan 

menjadi sebuah motifasi untuk 

menjadi tetap terus bekerja. 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

Tuntutan pekerjaan menjadikan sebuah motivasi untuk selalu bekerja 

keras, meski dalam keadaan di luar pemikiran diri sendiri. 

Makna denotasi dalam scene ini adalah karyawan yang berada di 

ruang kerja dengan ekspresi wajah yang sedang mengalami kesulitan di 

dalam pekerjaannya. Sedangkan makna konotasinya adalah seorang 



 

karyawan berusaha menjadi seseorang yang bertanggung jawab ata

pekerjaanya meskipun dalam kondisi di luar jam kerja.

adalah, pada zaman era modern ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan 

yang sesuai dengan keinginan. 

pekerjaanpun sangat beruntung, tetapi akan ada konseku

Yakni harus bekerja keras agar tidak terseleksi oleh keadaan. 

 Analisis Scene 3

Pada bagia

menggambarkan bahwa seorang karyawan sedang bekerja di ruang 

kerjanya bersama rekan lainya, adapun penjela

berikut; 

 

Audio: pikiran...

setting:ruang kerja dengan keadaan 

siang hari. 

Karyawan yang sedang serius di ruang kerjanya,dengan ekspresi 

sedang berfikir dengan serius.

karyawan berusaha menjadi seseorang yang bertanggung jawab ata

pekerjaanya meskipun dalam kondisi di luar jam kerja.M

adalah, pada zaman era modern ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan 

yang sesuai dengan keinginan. Maka dari itu, sekali mendapat 

pekerjaanpun sangat beruntung, tetapi akan ada konsekuensi yang didapat. 

akni harus bekerja keras agar tidak terseleksi oleh keadaan. 

Analisis Scene 3 

ada bagian scene ke-3 ini menunjukan visual yang 

menggambarkan bahwa seorang karyawan sedang bekerja di ruang 

kerjanya bersama rekan lainya, adapun penjelasan makna semiotik sebagai 

Signifier 

(penanda) 

Signified

(petanda)

: pikiran... 

:ruang kerja dengan keadaan 

Dua karyawan sedang 

terlihat bekerja 

dengan serius  di 

ruang kerjanya. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

aryawan yang sedang serius di ruang kerjanya,dengan ekspresi 

sedang berfikir dengan serius. 

karyawan berusaha menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas 

Makna mitosnya 

adalah, pada zaman era modern ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan 

aka dari itu, sekali mendapat 

ensi yang didapat. 

akni harus bekerja keras agar tidak terseleksi oleh keadaan.  

3 ini menunjukan visual yang 

menggambarkan bahwa seorang karyawan sedang bekerja di ruang 

san makna semiotik sebagai 

Signified 

(petanda) 

ua karyawan sedang 

terlihat bekerja 

dengan serius  di 

ruang kerjanya.  

aryawan yang sedang serius di ruang kerjanya,dengan ekspresi 



 

 

 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar dan audio tersebut 

menunjukan seorang karyawan 

yang sedang serius kerja di ruang 

kerjanya. 

Konotasi ini kemudian berubah 

asumsi menjadi bahwa karyawan 

ini sedang melakukan perannya 

sebagai karyawan dengan serius 

melakukan pekerjaanya. 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

Keseriusan di dalam mengerjakan yang akan mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan usaha.  

   Makna denotasi pada scene ini adalah seorang karyawan sedang 

sibuk bekerja dengan serius di ruang kerjanya. Sedangkan makna 

konotasinya adalah bekerja di dalam perusahaan dituntut untuk disiplin 

dan ulet dalam bekerja. Makna mitosnya adalah bekerja adalah suatu hal  

yang wajibdilakukan bagi setiap orang, karena dengan bekerja orang bisa 

menunjang kehidupan di saat ini dan di masa yang akan datang. 

Analisis Scene 4 

Pada scene ini menunjukan bahwa seorang karyawan sedang 

menoleh ke arah samping karena sedang ada komunikasi dengan rekan 

kerjanya, adapun penjelasanya sebagai berikut; 

 

 

 



 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

 

Karyawan yang 

sedang menengok 

ke arah kanan 

kemudian 

mendapatkan 

 

Audio: tenaga... 

setting:ruang kantor saat kondisi jam 

kerja. 

Tugas lain dari 

atasannya yang 

harus diselesaikan 

sesegera mungkin. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

Karyawan yang sedang bekerja dan menengok ke arah 

samping karena ada instruksi dari rekan kerjanya. 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar dan audio di atas 

menunjukan bahwa karyawan 

tersebut sedang mendapatkan tugas 

tambahan dari rekan kerja atau 

atasanya. 

Konotasi ini berubah menjadi 

asumsi bahwa karyawan 

tersebut dituntut untuk segera 

menyelesaikan pekerjaanya 

dalam waktu yang singkat. 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

Karyawan dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam pekerjaan, 

dengan keadaan apapun harus bersedia mengambil pekerjaan tersebut. 

Makna denotasi pada scene ini adalah karyawan sedang sibuk 

bekerja namun masih banyak pekerjaan yang masih menumpuk yang harus 

dikerjakan. Sedangkan makna konotasinya adalah setiap karyawan 

pastinya pernah mengalami masa-masa sulit dalam bekerja. Namun 



 

terkadang hal tersebut menjadi sebuah motivasi untuk lebih giat dalam 

bekerja. 

Makna mitosnya adalah ketika status karyawan masih berada di 

struktur paling bawah maka tak jarang terdapat senioritas di dalam instansi 

tersebut. Untuk itu karyawan tersebut harus bekerja keras untuk bisa 

bertahan dalam menyandang perannya dalam sebuah perusahaan. 

 Analisi Scene 5 

Pada scene ini menunjukan bahwa ada sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh sepasang tangan yang sedang memegangi kedua ujung 

pencil, adapun penjelasanya sebagai berikut; 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

Audio: kesabaran... 

setting:- 

Bentuk rasa kesal, 

marah, capek dan 

melampiaskan 

semuanya dengan 

mematahkan 

pensil yang 

dipegangnya. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

sebuah gerakan tangan yang ingin mematahkan sebatang 

pensil. 

 

 

 



 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar dan audio  di atas 

menunjukan seorang karyawan 

yang sedang mengalami kesulitan 

dan mencoba melampiaskan dengan 

mematahkan batang pensil. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa kekesalan di dalam 

pekerjaan yang menumpuk dan 

belum dapat menyelesaikan. 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

Kekecewaan dan kekesalan dapat terjadi ketika merasa tidak dapat 

menyelesaikan persoalan di dalam pekerjaan. 

Makna denotasi pada scene ini adalah karyawan sedang mencoba 

melampiaskan kekesalanya dengan mematahkan sebatang pencil yang ada 

di tanganya. Dan makna konotasinya adalah di saat situasi yang tidak bisa 

di bayangkan seperti kesal dan kecewa, lebih baik di jalani dengan penuh 

kesabaran. 

Makna mitos dari scene ini adalah kesabaran adalah sifat yang 

penting disaat mengalami sebuah ujian. Karena dengan bersabar semua 

masalah akan bisa di lewati dengan baik. Dan juga dengan sabar akan 

mengarahkan pikiran yang positif. 

 Analisis Scene 6 

Pada bagian ini menunjukan visual bahwa seorang karyawan 

sedang berada di depan kaca dan melihat bangunan-bangunan di sisi luar 

gedung yang ia tempati, adapun penjelasanya sebagai berikut; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makna denotasi pada scene ini adalah seorang karyawan sedang 

bediri di depan jendela kantor untuk mengumpulkan tenaga dan pikiran 

Audio:hingga harga diri...

Setting tempat

dalam kantor 

Setting suasana

hening.

Karyawan sedang berdiri di depan jendela dengan suasana 

jengkel dan cemas.

Connoative Signifier

(penanda konotatif)

Dengan gambar dan audio di atas 

menunjukan 

karyawan sedang berdiri di hadapan 

jendela dengan perasaan kesal dan 

kecewa akan tugas pekerjaanya.

Karyawan sedang mengalami kesulitan, sesekali butuh waktu untuk 

menyendiri guna untuk mengatur kembali emosi agar kembali jernih 

seperti sedia kala.

akna denotasi pada scene ini adalah seorang karyawan sedang 

bediri di depan jendela kantor untuk mengumpulkan tenaga dan pikiran 

Signifier 

(penanda) 

Signified

(petanda)

:hingga harga diri... 

tempat: samping jendela di 

dalam kantor  

etting suasana: dengan suasana 

hening. 

Seorang karyawan

dengan tangan 

bersedekap sedang 

berdiri termenung 

sendiri di depan 

jendela kantor, dan 

terlihat cahaya 

lampu gedung

gedung di malam 

hari. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

aryawan sedang berdiri di depan jendela dengan suasana 

jengkel dan cemas. 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified

(petanda konotatif)

engan gambar dan audio di atas 

menunjukan bahwa seorang 

karyawan sedang berdiri di hadapan 

jendela dengan perasaan kesal dan 

kecewa akan tugas pekerjaanya. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa karyawan sedang bediri 

termenung di hadapan jendela 

di saat mengalami kesulitan di 

dalam pekerjaanya.

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

Karyawan sedang mengalami kesulitan, sesekali butuh waktu untuk 

menyendiri guna untuk mengatur kembali emosi agar kembali jernih 

seperti sedia kala. 

akna denotasi pada scene ini adalah seorang karyawan sedang 

bediri di depan jendela kantor untuk mengumpulkan tenaga dan pikiran 

Signified 

(petanda) 

aryawan 

dengan tangan 

sedang 

berdiri termenung 

depan 

jendela kantor, dan 

terlihat cahaya 

lampu gedung-

di malam 

aryawan sedang berdiri di depan jendela dengan suasana 

onnotative Signified 

(petanda konotatif) 

onotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa karyawan sedang bediri 

termenung di hadapan jendela 

di saat mengalami kesulitan di 

pekerjaanya. 

Karyawan sedang mengalami kesulitan, sesekali butuh waktu untuk 

menyendiri guna untuk mengatur kembali emosi agar kembali jernih 



 

sejenak di sela-sela pekerjaan yang menumpuk. Dan  makna konotasinya 

adalah  pada saat ketika mengalami hal yang sulit untuk dikerjakan, 

sempatkan waktu untuk beristirahat sejenak agar pikiran kembali jernih 

seperti sedia kala.Makna mitos dari scene ini adalah untuk 

mempertahankan harga diri dibutuhkan usaha dan tekad yang kuat. 

 Analisis Scene 7 

 Pada bagian ini menunjukan sebuah visual berupa ekspresi wajah 

seseorang dan sebuah aktifitas yang sedang membuka tirai gordyn untuk 

mendapatkan sinar matahari, adapun berikut penjelasanya; 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

Audio: Namun., Belum melihat cahaya 

kesuksesan... 

Setting tempat: di kamar rumah. 

Setting suasana: dengan keadaan pagi hari. 

Ekspresi wajah 

dengan tatapan  

tajam  dan 

berambisi,berusaha 

untuk bangun dan 

menyelesaika 

pekerjaanya. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

Ekspresi wakah dengan tatapan tajam dan gerakan saat membuka 

tirai gordyn rumah di waktu pagi hari. 

 



 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar dan audio ini 

menunjukan bahwa karyawan tersebut 

masih ingin berambisi untuk 

menyelesaikan tugasnya. 

 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa dengan tekad yang 

kuat, dang semangat yang 

tinggi maka semua akan 

terselesaikan dengan 

mudah. 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

sebuah tekad dan ambisi akan mengarahkan pada sebuah kesuksesan. 

Makna denotasi dari scene ini adalah  karyawan sedang berusaha 

membangun semangat untuk menyelesaikan  pekerjaanya. Dan makna 

konotasinya adalah suatu pekerjaan akan mudah terselesaikan apabila di 

sertai dengan tekad yang tinggi. Makna mitos dari scene ini adalah setiap 

orang akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan harga diri. 

Analisis Scene 8 

Pada bagian ini menampilkan sebuah gambar visual berupa 

seseorang yang sedang mengendarai sepeda dengan bersemangat dan 

menggunakan seragam kerja, berikut penjelasan dari tabel semiotik;  

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

Audio: karena perjuangan... 

Setting tempat: di jalan 

Setting waktu:pagi hari. 

Dengan ekspresi yang 

berambisi dengan 

menaiki sepeda 

karyawan berangkat 

menuju kantor dan 

megerjakan tugasnya. 



 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

Karyawan sedang menaiki sepeda menuju ke kantor perusahaan 

dengan penuh semangat. 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar dan audio di atas 

menunjukan bahwa karyawan 

tersebut sedang berusaha menuju 

kantor dengan menaiki sepeda denga 

penuh semangat. 

konotasi diatas kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa karyawan sedang 

memperjuangkan peran dan 

statusnya di dalam perusahaan. 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

Setiap usaha pastinya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. 

Makna denotasi dari scene ini adalah karyawan sedang 

mengendarai sepeda dalam perjalanan menuju kantor tempat dia kerja. 

Makna konotasinya adalah ketika memiliki amibisi yang pasti ya di sertai 

dengan usaha dan kerja keras. 

Mitos dari scene ini adalah sebelum memulai suatu aktivitas 

sempatkan waktu untuk melakukan olahraga agar terhidar dari sifat 

depresi atau stres karena pekerjaan. 

 Analisis Scene 9 

 Pada scene ini menampilkan gambar seorang karyawan yang 

tengah bekerja degan keseriusan di dalam kantor perusahaan, berikut 

penjelasanya; 

 

 



 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

 

Seorang karyawan 

sedang 

bersungguh-

sungguh dan rajin 

dalam bekerja, 

Hingga bekerja 

Audio: adalah tanda perjalananmu... 

setting: ruang kerja di dalam kantor 
perusahaan. 

Sampai larut 

malam. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

Karyawan sedang berusaha keras mengerjakan peranya di 

ruang kerjanya dengan di temani sebuah cangkir kopi, 

sesekali juga mengumpulkan data dan berkas-berkas yang ada 

di dalam kantor. 



 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar dan audio di atas 

menggambarkan bahwa seorang 

karyawan sedang serius dalam 

mengerjakan pekerjaanya di 

dalam kantor dengan sendiri. 

Konotasi diatas berkembang 

menjadi sumsi bahwa seorang 

karyawan sedang bekerja keras 

untuk menyelesaikan peranya 

sebagai karyawan di dalam 

perusahaan dan pekerjaan 

apapun harus dilakukan dengan 

sungguh-sungguh agar 

mendapatkan hasil yang baik. 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

Seorang karyawan mencoba memberikan hal yang terbaik di dalam 

pekerjaanya demi mendapatkan sebuah keberhasilan. 

Makna denotasi pada scene ini adalah karyawan ini sedang bekerja 

keras dari siang sampai malam, sesekali meneguk secangkir kopi yang ada 

di sampingnya. Dan berusaha  mengumpulkan sumber sumber yang ada di 

dalam kantor perusahaan. Dan makna konotasinya adalah seorang 

karyawan sedang berusaha melakukan yang terbaik dalam  pekerjaannya. 

Mitos dari scene ini adalah ketika seseorang menginginkan hasil 

yang bagus dalam setiap usahanya, dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk 

mencapainya. Dan terkadang membutuhkan kejelian untuk menemukan 

solusi di setiap masalah. 

 Analisis Scene 10 

 Pada bagian ini menampilkan sebuah gambar yang menunjukan 

karyawan sedang bekerja dengan tekun di ruang kerjanya, berikut 

ppenjelasan dari tabel semiotik di bawah ini;  



 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

audio :- 

Setting tempat: Ruang kerja di dalam 

kantor 

Bersungguh-sungguh di 

dalam pekerjaan akan 

mendapatkan hasil yang 

bagus. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

Karyawan sedang bekerja di ruang kerja di dalam kantor. 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar diatas menunjukan 

bahwa seorang karyawan sedang 

melakukan pekerjaan kantor. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa seorang yang tekun 

dalam bekerja suati saat 

akan mendapatkan hasil 

yang bagus. 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

Ketekunan dan keuletan mengiringi di dalam pekerjaan untuk 

mencapai keberhasilan.  



 

Denotasi pada scene ini adalah seorang karyawan sedang bekerja 

dengan tekun. Sedangkan makna konotasinya adalah seorang karyawan 

sedang bekerja dengan tekun untuk mempertahankan harga dirinya di 

dalam perusahaan tempat ia bekerja.. 

Makna mitos yang terkandung pada scene ini yaitu di dalam 

pekerjaan apabila dilakukan dengan tekun dan rajin pasti akan 

mendapatkan hasil yang bagus juga. 

Analisis Scene 11 

Pada bagian ini menunjukan visual yang menggambarkan tentang 

seseorang yang sedang  manaiki anak tangga dengan langkah cepat 

menuju ke panggung auditorium untuk melakuka presentasi, adapun 

berikut penjelasanya; 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

Audio: menuju kesuksesan... 

setting: panggung presentasi dengan 

kondisi banyak audien. 

Seorang karyawan 

melangkah dengan 

lantang menuju 

sebuah 

auditorium,akan 

melakukan promosi 

atau presentasi 

kepada khalayak 

umum. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

Seorang karyawan sedang menaiki anak tangga menuju 

auditorium untuk mempresentasikan hasil pemikiranya. 



 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar dan audio di atas 

menunjukan bahwa karyawan 

sedang melangkah menuju 

panggung presentasi dengan 

percaya diri. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa karyawan sedang akan 

melaksanakan pekerjaan akhir 

yakni di atas panggung 

auditorium untuk 

mempertasikan gagsanya. 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

Ketika seseorang harus di hadapkan dengan sebuah peluang atau 

kesempatan dan pada saat itu juga harus siap menghadapinya. 

  Makna denotasi dari scene ini adalah karyawan sedang 

memperjuangkan harga dirinya di atas panggung untuk melakukan 

presentasi. Sedangkan makna konotasinya adalah  karyawan memiliki 

kesempatan untuk memperlihatkan hasil usahanya di hadapan para audien. 

Makna mitos dari scene ini adalah kesempatan tak akan datang untuk yang 

kedua kalinya, untuk itu manfaatkan kesempatan untuk melakukan hal 

terbaik di hadapan orang banyak. 

 Analisis Scene 12 

  Pada gambar ini menunjukan seorang karyawan sedang berbicara di 

hadapan khalayak ramai di saat melakuklan presentasi, berikut 

penjelasanya pada tabel semiotik; 

 

 



 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

 

karyawan sedang 

mempresentasikan 

hasil 

pemikirannya di 

depan audien 

dengan penuh 

percaya diri. 

 

Audio: - 

setting: panggung auditorium. 

 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

seorang karyawan sedang berbicara di atas panggung 

auditorium dan menjelaskan sesuatu yang ada di layar 

monitor besar. 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar di atas menunjukan 

bahwa karyawan sedang melakukan 

presentasi di atas auditorium. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa seseorang karyawan 

sedang melakukan presentasi di 

atas auditorium dengan rasa 

percaya diri menerangkan hasil 

pemikiranya di hadapan 

audiens. 

 



 

 

 

 

 

Makna denotasi dari scene ini adalah karyawan sedang melakukan 

sebuah presentasi di hadapan para audien. Sedangkan makna konotasinya 

adalah  kepercayaan diri untuk mengalahkan rasa takut di saat akan 

menyalurkan aspirasi di depan umum. 

Makna mitos dari scene ini adalah ketika ingin menyalurkan 

aspirasi, membutuhkan sebuah media agar bisa di terima oleh khalayak 

umum. Dan peran mediator juga sangat dibutuhkan karena berkaitan 

dengan efisiensi dan praktisi kerja. 

 Analisis Scene 13 

 Pada scene ini menampilkan sebuah gambar yang menunjukan 

bahwa seorang karyawan telah melakukan presentasi dan mendapatkan 

tepuk tangan oleh audiens, adapun penjelasanya sebagai berikut; 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

 

Karyawan sedang 

melakukan 

presentasi di 

hadapan para 

khalayak dengan 

penuh percaya diri 

Connotative Sign 

(tanda konotatif) 

Memiliki penampilan yang cukup rapi dan semangat yang kuat akan 

membantu memperlancar dalam menyampaikan sebuah gagasan kepada 

banyak orang. 



 

Audio:Taklukan tantanganmu, raih 

suksesmu... 

Setting tempat: panggung auditorium  

Setting suasana: kondisi penuh dengan 

audien. 

 dan di akhiri 

dengan tepuk 

tangan oleh para 

audien. 

Denotative Sign 

(tanda denotatif) 

Karyawan sedang menjelaskan hasil pekerjaanya di hadapan 

para audien di atas panggung auditorium. 

Connoative Signifier 

(penanda konotatif) 

Connotative Signified 

(petanda konotatif) 

Dari gambar diatas menununjukan 

bahwa seorang karyawan sedang 

merampungkan presentasi akhir di 

hadapan khalayak atau audien. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa karyawan yang ulet 

dalam bekerja akan menuai hasil 

yang bagus. 

Connotative Sign 

(penanda konotatif) 

Pekerjaan apapun harus memiliki sifat yang ulet dalam mengerjakanya 

sehingga pada akhirnya akan memperoleh hasil yang baik dikemudian 

hari. 

Makna denotasi dari scene ini adalah karyawan melakukan 

presentasi di hadapan audiens dan mendapatkan sebuah apresiasi dari 

khalayak atas hasil kerja kerasnya. Dan makna konotasinya adalah dalam 

pekerjaan apapun harus memiliki semangat kerja yang besar agar 

memperoleh hasil yang baik.Makna mitos dari scene ini adalah usaha tidak 

akan menghianati hasil. 

 



 

B. Nilai Moral Iklan Rokok LA Lights Versi Taklukan Tantanganmu 

Terdapat beberapa nilai moral yang terkandung pada iklan L.A lights 

versi Taklukan Tantanganmu diantaranya sebagai berikut: 

1. Kebijaksanaan 

Pada analisis iklan L.A Lights versi Taklukan Tantanganmu 

yang memilikiketerkaitan dengannilai moral ini terdapat pada scene:  

a. Scene 9 

Pada gambar ini menjelaskan bahwa karyawan tersebut sedang 

berusaha mencari pengetahuan melalui buku-buku yang ada 

kaitannya dengan pekerjaannya.Nilai moral pada scene ini adalah 

memanfaatkan kemampuan akal fikirannya dengan  benar dengan 

cara belajar.  

b. Scene 10 

Pada gambar ini menjelaskan bahwa orang tersebut sedang 

mengolah sumber informasi yang ia dapatkan dari membaca buku. 

Nilai moral yang terkandung pada scene ini yaitu menggunakan 

kemampuan akal fikirannya untuk memahami pengetahuan secara 

rasional. 

Dari kedua scene ini memiliki keterkaitan yang menunjukan 

moral kebijaksanaan bahwa karyawan tersebut sedang mencari untuk 

memperoleh pengetahuan apa saja sehingga mendapatkan pengetahuan 

yang rasional. 

 



 

2. Menjaga Kesucian Diri 

Dari analisis iklan ini yang memiliki keterkaitan dengan nilai moral 

terdapat pada scene: 

a. Scene 5 

Pada gambar ini menunjukan sebuah tindakan yang ingin 

mematahkan sebuah pensil dengan kedua tangan. Nilai moral yang 

terkandung pada scene ini adalah menahan nafsu amarah pada saat 

mengalami banyak cobaan. 

3. Keberanian 

Dari analisis iklan ini yang memiliki keterkaitan terhadap nilai 

moral eberanian terdapat pada scene: 

a. Scene 2 

Pada gambar ini menjelaskan bahwa karyawan sedang mengalami 

kesulitan di dalam pekerjaannya. Nilai moral yang terkandung pada 

scene ini berupa keberanian dengan tidak bersedih terhadap sesuatu 

yang tidak bisa dicapainya. 

b. Scene 4 

Pada gambar ini menunjukan bahwa karyawan sedang menoleh ke 

arah samping menanggapi dari rekan kerjanya yang sedang 

melimpahkan berkas-berkas pekerjaan lain terhadap 

dirinya,sedangkan dia sendiri belum menyelesaikan pekerjaannya. 

hal ini menunjukan bahwa karyawan tersebut sedang bertindak 

moral keberanian dengan tindakan sabar. 



 

c. Scene 5 

Pada scene menampilkan gambar sepasang tangan yang akan 

mematahkan sebatang pensil. Nilai moral yang terkandung pada 

gambar ini berupa kesabaran dalam menahan emosi. 

d. Scene 6  

Pada gambar ini menunjukan bahwa karyawan sedang berdiri di 

hadapan jendela kaca dan sedang melihat cahaya lampu bangunan 

di sisi luar gedung. Nilai moral yang terkandung adalah seseorang 

jika mengalami banyak cobaan hidupuntuk tetap tenang dan tidak 

gundah dalam menjalaninya. 

e. Scene 7 

Pada gambar ini menunjukan bahwa karyawan sedang berekspresi 

dengan tatapan optimis dan sedang membuka tirai gordin jendela. 

Nilai moral yang terkandung pada scene ini adalah harus memiliki 

jiwa besar dan pantang ketakutan dalam menghadapi setiap 

masalahdi dalam kehidupan. 

f. Scene 8 

Pada gambar ini menjelaskan bahwa karyawan sedang menaiki 

sepeda dengan bersemangat. Nilai moral yang terkandung pada 

scene ini bahwa dalam mengerjakan suatu hal harus dilandasi 

dengan rasa keperkasaan, dan memiliki daya tahan yang kuat atau 

senang bekerja keras. 

 



 

g. Scene 9 

Pada scene ini menunjukan karyawan sedang bekerja dengan 

sungguh-sungguh hingga malam hari. Nilai moral yang terkandung 

pada scene ini yaitu berupa keuletan dalam mengatasi masalah yang 

ia hadapi, dengan terus menggali informasi yang dia dapatkan dari 

membaca buku. 

h. Scene 12 

Pada gambar ini menjelaskan seorang karyawan yang sedang 

melakukan presentasi hasil keputusannya dihadapan banyak orang. 

Nilai moral yang terkandung pada scene ini berupa keberanian 

dengan memandang ringan terhadap sesuatu yang umumnya 

dianggap berat oleh orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Makna denotasi yang terdapat pada iklan iklan L.A Lights versi 

Taklukan Tantanganmu di televisi ini adalah seorang karyawan 

yang sedang memperjuangkan harga dirinya dengan mengorbankan 

waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran demi menemukan sebuah 

kesuksesan. Sedangkan makna konotasi pada iklan ini adalah 

dalam setiap pekerjaan akan memiliki persentasi resiko yang 

berbeda-beda, akan terasa mudah jika dilakukan dengan rasa tekad 

yang kuat dalam melakukan semua pekerjaan. Makna mitos dari 

iklan ini adalah untuk tetap terus memiliki semangat dalam 

kehidupan, meskipun di hadang berbagai cobaan tidak 

menyurutkan semangat untuk tetap terus bekerja atau berkarya. 

2. Nilai moral yang dapat diambil dari iklan L.A Lights versi 

Taklukan Tantanganmu di televisi ini adalah untuk selalu memiliki 

sifat kebijaksanaan sebagaimana telah ditunjukan pada scene 9 dan 

10. Kedua keberanian yang ditunjukan pada scene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, dan 12. Ketiga selalu menjaga kesucian diri dalam menghadapi 

setiap masalah di dalam kehidupan yang ditunjukan pada scene 

5.Keberhasian dari sebuah usaha tidak bisa lepas dari nilai-nilai 

moral yang mengiringinya 

 



 

B. Saran-saran 

Berdasarkan analisis terhadap nilai moral yang terdapat pada iklan 

L.A Lights versi Taklukan Tantanganmu di televisi ini, penulis ingin 

memberikan saran dan rekomendari di antaranya: 

1. Dalam pembuatan iklan di era sekarang ini, sudah sepatutnya 

pengiklan menyisipkan pesa yang bisa membangun inspirasi 

terhadap masyarakat. Bukan hanya sekedar menjual produknya 

saja. 

2. Bagi komunikan khalayak umum sudah selayaknya lebih selektif 

akan menerima informasi, sebab kebanyakan pengiklan hanya 

cenderung mengiklankan produk yang di iklankan. 
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