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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1    Simpulan 

Iklan tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada khalayak, 

tapi juga harus dapat membujuk dan menarik khalayak agar berperilaku 

sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran dengan tujuan untuk menarik 

keuntungan. Aplikasi iklan melalui media komunikasi merupakan cara efektif 

dalam penyampaian pesan mengenai kegunaan dan kelebihan produk yang 

diiklanlan. 

Penyampaian pesan melalui media komunikasi massa televisi lebih menarik 

karena memiliki daya tarik kuat, dengan adanya unsur-unsur kata, musik, sound 

effect, juga memliki keunggulan yaitu unsur visual berupa gambar hidup. Untuk 

dapat menarik hati konsumen agar dapat membeli produk, umumnya iklan 

menggunakan perempuan sebagai model iklan walaupun target konsumennya 

bukan laki-laki melainkan perempuan itu sendiri. 

Objek penelitian ini adalah iklan televisi sampo Dove bertema ‘Sisters in 

Beauty’ yang memiliki dua versi yaitu versi Sarah Sechan dengan Titi Sjuman, 

dan versi Ersa Mayori dengan Maia Estianty. Kemudian setelah peneliti 

menganalisis kedua versi iklan tersebut dengan menggunakan semiotika Roland 

Barthes, peneliti mendapatkan makna yang terdiri dari denotasi, konotasi dan 

mitos serta ideologi yang terkandung dalam beberapa gambar iklan dengan 
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menggunakan analisis sintagmatik dan paradigmatik yang dilakukan dengan 

menemukan tanda-tanda leksia dan pembacaan lima kode Roland Barthes. 

Iklan sampo Dove ‘Sisters in Beauty’ versi Sarah Sechan dan Titi Sjuman 

memberikan gambaran mengenai feminisme perempuan dalam iklan televisi. 

Dalam versi Sarah Sechan dan Titi Sjuman, feminisme direpresentasikan melalui 

penampilan Sarah Sechan dengan gaya rambut pendeknya seperti laki-laki dan 

penampilan Titi Sjuman bermain drum yang identik dimainkan oleh laki-laki. 

Sedangkan dalam versi Ersa Mayori dan Maia Estianty, feminisme 

direpresentasikan melalui penampilan Maia Estianty yang selalu berubah-berubah. 

 

5.2    Saran 

 5.2.1 Saran Akademis 

Penelitian ini masih belum mencapai sempurna, sehingga bagi para 

peneliti lain yang mau meneliti objek penelitian serupa dengan penelitian 

ini, khususnya mengenai feminisme, diharapkan dapat mengungkap lebih 

dalam lagi mengenai mitos yang terkandung dalam iklan dengan 

menggunakan analisis semiotika Roland Barthes maupun dengan teknik 

analisis lain agar diperoleh hasil yang berbeda. 

Dengan mengangkat tema feminisme, analisis penelitian selanjutnya 

semoga dapat menjelaskan mitos atau ideologi yang berhubungan dengan 

feminisme sesuai dengan analisis semiotika Roland Barthes. Peneliti juga 

berharap melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi 
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yang baik untuk penelitian atau pengembangan fakultas komunikasi, 

khususnya jurusan jurnalistik. 

 

5.2.2 Saran Prakits 

  Iklan Dove bertema ‘Sisters in Beauty’ ini dapat menjadi 

inspirasi dan dorongan kepada penonton khususnya perempuan untuk 

lebih percaya diri dan berani melakukan hal-hal yang dilakukan oleh laki-

laki sehingga dapat menjadi perempuan yang mandiri.   

Adapun saran kepada pengiklan khususnya iklan televisi produk 

kecantikan agar menyeimbangkan pesan antara produk yang diiklankan 

dengan menampilkan juga kelebihan perempuan agar dapat memotivasi 

dan menginspirasi penonton khususnya perempuan sehingga tidak semata 

hanya untuk memetik keuntungan dan dapat dijadikan sebagai contoh bagi 

pengiklan lainnya.  
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