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BAB III 

Metodologi Penelitian 

 

III.1. Variabel Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang 

menggunakan metode kualitatif dan analisa semitoik. Semiotik merupakan 

ilmu tentang tanda, dimana tanda ini terdapat dalam banyak materi seperti 

bahasa, visual, maupun tulisan. Metode ini dipilih untuk menganalisa obyek 

iklan secara visual. Dalam penelitian ini, karakter pendekar sebagai tokoh 

utama dalam iklan KitKat versi “Mentok The Legend : Pendekar Golok Emas” 

menjadi hal yang akan diamati dan dianalisa. Bagaimana karakter dan 

representasinya sebagai seorang pendekar dan unsur budaya Cina yang 

mungkin muncul di dalamnya.  

 

III.2. Metode Penelitian 

Metode – metode penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh 

data yaitu: 

III.2.1. Metode Kualitatif 

Melakukan pengamatan langsung / observasi terhadap obyek 

penelitian yang akan diteliti untuk dianalisa secara deskriptif. Melalui 

metode ini penulis dapat mengamati dan memahami secara mendetail 

mengenai obyek yang akan dianalisa. 

 

III.2.2. Studi Literatur 

Diambil dari berbagai macam pustaka baik berupa buku 

maupun jurnal, dimana pustaka yang digunakan terutama berisikan 

atau membahas mengenai semiotika visual, iklan, pendekar, legenda 

dan unsur budaya Cina.  

 

III.2.3. Analisis 

Dari data yang terkumpul, penulis mengolah data – data untuk 

diolah. Data yang terkumpul mengenai karakter Pendekar dibedah 

menggunakan pisau semiotika lalu memunculkan suatu 
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hipotesis yang kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah 

kesimpulan. 

 

III.2.4. Sampel 

Sampel penelitian merupakan iklan KitKat versi “Mentok The 

Legend : Pendekar Golok Emas”, dimana obyek iklan dapat langsung 

ditonton melalui Youtube. Kemudian video iklan ini akan dianalisa 

setiap scene yang melibatkan karakter utama dan sedikit mengenai 

unsur visual lain yang mendukung karakter utama secara visual 

dengan menggunakan semiotika menurut teori semiotika dari Roland 

Barthes. Dari sampel scene yang dianalisa akan memunculkan 

hipotesis yang kemudian dapat diolah untuk menghasilkan kesimpulan. 

 

III.3. Data 

Di dalam era globalisasi ini, sudah tak asing lagi untuk mendengar kata 

periklanan atau iklan. Iklan merupakan sebuah sarana promosi yang banyak 

digunakan orang untuk mempromosikan produk. Produk ini dapat berupa, 

barang, jasa, maupun hanya sebuah pesan mengenai pengenalan produk 

terbaru atau mungkin keunggulan dari produk. Iklan dapat ditampilkan melalui 

berbagai bentuk, di antaranya melalui media cetak yang dapat dilihat secara 

visual, melalui radio yang memanfaatkan audio, maupun dalam bentuk video 

yang mampu menampilkan visual dan memunculkan suara (audio) di saat 

yang bersamaan. Iklan berupa video ini biasa ditayangkan pada media 

elektonik televisi yang saat ini telah dipakai oleh hampir seluruh masyarakat 

dunia. Sementara media lain yang saat ini sedang mendunia yaitu internet, 

melalui media ini, orang mampu mengakses berbagai konten baik berupa 

gambar, teks maupun video yang diunggah oleh banyak orang dari berbagai  

belahan dunia. Banyak pengetahuan dan informasi yang bisa kita lihat melalui 

internet, dan salah satunya adalah iklan. Iklan dalam dunia internet ini dapat 

ditemui di berbagai situs pengunggah video. Saat akan atau saat tengah 

menonton sebuah video dalam sebuah situs, tak jarang muncul video singkat 

yang secara otomatis ditayangkan dalam durasi pada 5 – 30 detik. Video inilah 

yang merupakan sebuah iklan dimana digunakan untuk suatu pihak untuk 

memperkenalkan atau mempromosikan produknya. Video yang muncul 

tersebut terhubung dengan salah satu channel dalam situs berbagi video yang 
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sama dengan situs tempat menonton video tadi. Situs berbagi video yang 

paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia dan dapat dikatakan 

mendunia saat ini adalah YouTube. YouTube sudah ada sejak 12 tahun yang 

lalu, tepatnya Mei tahun 2005. YouTube mampu menjadi tempat untuk 

mencari, menonton dan berbagi video kreasi sendiri yang dapat terkoneksi 

dengan banyak orang di dunia. YouTube sendiri merupakan produk hasil dari 

karya perusahaan teknologi multinasional ternama dunia yang terikat dengan 

jaringan internet yaitu Google. YouTube dianggap sebagai tempat berpromosi 

melalui video yang paling efektif di dunia saat ini. Hal ini dikarenakan hampir 

seluruh masyarakat dunia menggunakan akses jaringan internet. Salah satu 

produk industri yang aktif menggunakan YouTube sebagai tempat 

menampilkan iklan adalah KitKat. KitKat merupakan produk snack coklat yang 

pertama kali dibuat oleh Rowntree asal Inggris yang kemudian diambil alih 

oleh Nestle dan sampai sekarang ini pun produksi KitKat berpusat di Swiss. 

Negara – negara lain yang sampai saat ini sudah turut mengimport dan 

memproduksi produk KitKat adalah Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, 

Kanada, Kolombia, Ekuador, Mesir, Libia, Sudan, Prancis, Georgia, Jerman, 

Yunani, Inggris, Italia, Jepang, Malta, Meksiko, Timur Tengah, Filipina, 

Polandia, Portugal, Afrika Selatan, Lesotho, Namibia, Swaziland, Botswana, 

Spanyol, Belanda, Selandia Baru dan Indonesia. Iklan yang dihasilkan oleh 

tiap negara dalam mempromosikan produk KitKat selalu menggunakan unsur 

humor yang tentu saja disesuaikan dengan lingkungan dan selera humor 

masing – masing negara. Penggunaan humor memang sudah banyak 

diterapkan dalam banyak iklan karena humor dianggap efektif untuk menarik 

perhatian audiens dalam menonton dan memahami sebuah tayangan iklan. 

Namun untuk tagline kitkat “Have A Break, Have A KitKat” tidaklah berubah, 

hanya saja diterjemahkan sesuai dengan penggunaan bahasa masing – 

masing negara.  

Di Indonesia, KitKat menerjemahkan tagline ini menjadi “Ada Break, 

Ada KitKat. Di dalam video iklannya, KitKat selalu menampilkan kisah yang 

berbeda – beda yang menceritakan suatu kisah dengan memasukkan unsur 

humor di dalamnya. Salah satu serinya dengan hash tag miniBREAKvideo 

berjudul “Mentok The Legend : Pendekar Golok Emas” menceritakan sebuah 

kisah mengenai seorang pendekar yang pergi berkelana mencari seorang 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rowntree%27s&action=edit&redlink=1
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pendekar bernama Pendekar Golok Emas demi menyelamatkan gurunya. Di 

awal kisah ditampilkan seorang pendekar mendatangi sebuah pondok rumah 

makan yang penuh dengan sekelompok pria sedang berkumpul dan minum – 

minum bersama. Pendekar tersebut kemudian secara langsung bertanya 

pada sekelompok pria tersebut dimana Pendekar Golok Emas. Namun 

sekelompok pria tersebut tiba – tiba saja marah dan empat orang di antara 

mereka melempar senjata tajam yang berupa seperti celurit ke arah pendekar. 

Dengan cekatan si pendekar berhasil menangkap semua pedang tersebut 

dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Sekelompok pria pun menyerah 

ketakutan. Sekali lagi si pendekar bertanya dimana Pendekar Golok Emas 

dan salah seorang dari pria – pria tersebut menjawab “Di kota”. Segera si 

pendekar keluar dari pintu masuk pondok tersebut dan berjalan memulai 

perjalanannya mencari Pendekar Golok Emas. Kemudian scene berubah 

pada adegan sebelumnya terjadi (flashback). Pendekar tersebut sedang 

berlatih ilmu bela diri bersama dengan teman – temannya, namun tiba – tiba 

terdengar suara batuk dari arah berlawanan. Si pendekar berteriak “Guru!”. 

Dan dari arah datangnya suara, tampak seorang kakek tua sedang terbatuk – 

batuk,  kesulitan berjalan dan akhirnya terjatuh. Dengan cepat si pendekar 

menolong gurunya. Tampak guru tersebut sebelum jatuh pingsan 

memberikan gulungan kertas dan membisikan sesuatu ke arah telinga 

pendekar. Kemudian dengan wajah yang penuh amarah, pendekar 

meneriakkan nama  Pendekar Golok Emas. Kemudian setelah itu scene 

kembali pada scene dimana pendekar berkelana menyusuri berbagai tempat 

untuk mencari Pendekar Golok Emas.  

Pendekar dalam iklan KitKat ini merupakan tokoh utama dalam kisah 

ini. Sosok pendekar tervisualkan sebagai seorang laki – laki muda yang gagah 

dan bertubuh kekar dengan pakaian yang tampak sederhana. Dalam adegan 

menyelamatkan guru, guru diperlihatkan dalam sosok pria tua yang tampak 

sudah seperti kakek – kakek dengan janggut dan rambut panjang berwarna 

putih. 
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Gambar III. 1. Tampak lengan pendekar yang kekar 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The Legend: 

Pendekar Golok Emas”) 

 

Gambar III. 2. Pendekar berdiri menggenggam tongkat di depan pondok 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The Legend: 

Pendekar Golok Emas”) 

 

Pakaian yang dikenakan oleh pendekar terlihat kusam dan lusuh, 

panjang dan berlapis, menutupi tubuh pendekar. Pakaian tersebut memiliki 

desain yang tampak terinspirasi dari pakaian tradisional penduduk Cina yang 

sampai sekarang masih dilestarikan penggunaannya meskipun tak sebanyak 

dahulu. Terkhusus dalam karya film bertemakan legenda, pakaian ini sering 

digunakan sebagai kostum para tokoh pemainnya khususnya para tokoh 

pendekar.  
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Gambar III. 3. Pakaian Pendekar Cina 
(sumber gambar : http://www.china-

cart.com/d.asp?a=Outlaws+of+the+Marsh+Opera+Ancient+Chinese+Kung+Fu+Men
+Costumes+and+Hat&d=19661) 

 

 

Gambar III. 4. Ilustrasi rakyat Cina dan prajurit Jepang dalam salah satu adegan film 
City of Life and Death 

(sumber gambar : https://media.npr.org/assets/img/2011/06/20/citylifedeath-2_wide-
5de41655fb1d6e117569906460ebf16a2e767c94.jpg) 

 

http://www.china-cart.com/d.asp?a=Outlaws+of+the+Marsh+Opera+Ancient+Chinese+Kung+Fu+Men+Costumes+and+Hat&d=19661
http://www.china-cart.com/d.asp?a=Outlaws+of+the+Marsh+Opera+Ancient+Chinese+Kung+Fu+Men+Costumes+and+Hat&d=19661
http://www.china-cart.com/d.asp?a=Outlaws+of+the+Marsh+Opera+Ancient+Chinese+Kung+Fu+Men+Costumes+and+Hat&d=19661
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Sedangkan tokoh Pendekar Golok Emas digambarkan dengan 

seorang pria dewasa yang berambut dan berjanggut hitam panjang dengan 

mengenakan pakaian dengan desain yang lebih mewah. Penggunaan warna 

kuning emas pada pakaian memberikan kesan yang mencolok. Dasar desain 

baju ini sama dengan pendekar, hanya saja tampak bahan kain yang 

digunakan berbeda dengan yang dikenakan pendekar, serta terdapat motif 

khusus pada kain yang dikenakan Pendekar Golok Emas. 

 

 

Gambar III. 5. Wajah Pendekar Golok Emas 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The Legend: 

Pendekar Golok Emas”) 

 

 

Gambar III. 6. Tubuh Pendekar Golok Emas yang sebagian tertutup jubah  
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The Legend: 

Pendekar Golok Emas”) 

 

Di samping karakter utama, terdapat beberapa karakter yang memiliki 

peran pendukung dalam iklan KitKat ini. Di antaranya adalah sekelompok pria 

dimana 5 memiliki konflik dan terlibat langsung dengan pendekar, sosok 
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perempuan, 2 pekerja salon dan 1 pelanggan, penumpang angkutan umum, 

dan seorang lagi dengan gigi tonggos yang berlapis emas. Beberapa karakter 

tersebut itulah yang menyebabkan adanya ketimpangan visual dalam iklan. 

Karakter – karakter tersebut muncul dalam adegan - adegan di saat pendekar 

mencoba memasuki salah satu rumah penduduk kota untuk menanyakan 

dimana Pendekar Golok Emas berada. 

 

 

Gambar III. 7. Sekelompok pria yang sedang minum – minum bersama 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The Legend: 

Pendekar Golok Emas”) 

 

 

Gambar III. 8. Guru pendekar saat terbatuk – batuk dan jatuh di pangkuan 
pendekar 

 (sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The Legend: 
Pendekar Golok Emas”) 
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Gambar III. 9. Pendekar dan 3 orang penumpang angkutan umum 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The Legend: 

Pendekar Golok Emas”) 

 

 Terlihat seorang penumpang yang sedang membawa sekeranjang tas 

penuh dengan barang dan 2 wanita lagi memandang aneh ke arah pendekar. 

Baju yang dikenakan ketiga wanita tersebut tampak sangat berbeda dengan 

pendekar. Baju masa kini dengan motif yang sudah biasa ditemui dan dipakai 

oleh banyak orang pada jaman sekarang. Selain itu juga angkutan umum yang 

merupakan sarana transportasi yang ada pada masa kini.  

 

 

Gambar III. 10. Sosok wanita penjaga toko emas 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The Legend: 

Pendekar Golok Emas”) 

 

Seorang wanita dengan 2 kuncir cepol di atas kepala, mengenakan 

pakaian berwarna merah dengan motif khusus pada pakaian. Wanita tersebut 
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terlihat ramah dengan posisi duduk yang elegan menawarkan produk emas 

pada pendekar di dalam sebuah toko perhiasan emas.  

 

 

Gambar III. 11. Dua pria pekerja salon dan seorang wanita pelanggan salon 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The Legend: 

Pendekar Golok Emas”) 

 

Seorang wanita sedang duduk dan seorang pria tampak tengah 

mencuci rambut wanita tersebut dalam suatu ruangan salon. Sementara 

muncul satu pria lagi yang telah siap mengeringkan rambut wanita tersebut. 

Tampak pakaian, property, dan ruangan menggunakan kombinasi berbagai 

macam warna. Jenis pakaian yang dikenakan juga tidak terlihat tradisional, 

melainkan jenis pakaian yang umum  dipakai banyak orang di masa kini. 

 

 

Gambar III. 12. Seorang pria bergigi tonggos berlapis emas 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The Legend: 

Pendekar Golok Emas”) 
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Seorang pria bergigi tonggos yang berlapis emas dengan ekspresi 

wajah yang tampak datar dan sedikit kebingungan menatap ke arah pendekar 

yang hendak masuk ke ruangan tersebut dari arah berlawanan. Ruangan 

tersebut tampak seperti klenteng, tempat ibadah orang Tionghoa. 

 

 

  


	13.13.0009 Caecilia Marry Pramono LAMPIRAN

