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BAB IV 

ANALISA 

 

IV.1. Identifikasi Sampel Penelitian 

 

Iklan KitKat berjudul “Mentok The Legend: Pendekar Golok Emas” ini 

merupakan iklan yang menerapkan unsur humor dalam iklannya. Dimana 

melalui humor tersebut, iklan KitKat ini menjadi lebih mudah diingat oleh 

masyarakat dan terbukti telah mampu menarik lebih banyak audiens. Berbeda 

dengan iklan KitKat yang lainnya, iklan Kitkat ini sukses menarik jumlah 

audiens hingga jutaan yang jauh melebihi jumlah audiens iklan KitKat lainnya 

hingga dibuat jilid kedua dari iklan ini yang diunggah beberapa waktu lalu. Sisi 

humor yang ditampilkan oleh KitKat disampaikan dengan cara yang unik, iklan 

tersebut menampilkan sebuah kisah legenda pendekar. Legenda pendekar ini 

jika digolongkan termasuk dalam legenda perseorangan, dimana legenda 

perseorangan mengisahkan suatu tokoh yang dipercaya sungguh ada dan 

benar adanya (Mana dan Samsiami, 2016). Sementara tokoh yang menjadi 

sorotan atau yang menjadi tokoh utama dalam iklan adalah pendekar. Tokoh 

ini juga yang menjadi tokoh utama dalam iklan jilid keduanya. Karakter tokoh 

utama pendekar tersebut disampaikan dengan metode showing yaitu melalui 

penggunaan penekanan suara tokoh, percakapan antar tokoh dan tingkah 

laku atau perbuatan tokoh (Minderop, 2005). Sementara untuk pengenalan 

siapa tokoh tersebut, disampaikan melalui setting lokasi dan pemanfaatan 

kostum. Penampilan fisik tokoh dari ujung kaki hingga ujung kepala 

digambarkan secara detail, tak hanya sekedar pakaian tapi juga riasan wajah 

dan rambut. Secara keseluruhan, tampilan visual dari iklan ini memiliki tanda 

– tanda adanya unsur budaya Cina. Dapat dilihat latar background atau 

settingnya dan juga dari tokoh utama dalam kisah legenda tersebut. Tanda – 

tanda visual budaya Cina ini akan dikaji secara konotatif dan denotatif 

berdasar dari teori semiotika milik Roland Barthes. Kajian akan terfokus pada 

tokoh utama yang menjadi sorotan dalam iklan tersebut.  

 

IV.2. Analisa 
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IV.2.1. Topi 

 

 
Gambar IV. 1. Topi Kerucut pendekar (tampak samping atas) 

(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 
Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 

 
Gambar IV. 2. Topi Kerucut pendekar (tampak bawah dalam) 

(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 
Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 

Dalam dua capture adegan ini tampak jelas topi kerucut 

pendekar, mulai dari bentuk kerucutnya, warnanya yang coklat kusam 

hingga teksturnya yang berupa anyaman daun kering. Berdasar dari 

ciri – ciri visual tersebut, topi ini merujuk pada topi kerucut terbuat dari 

anyaman bambu yang digunakan oleh para petani Asia. Di Cina, topi 

ini disebut dengan douli yang dapat terbuat dari kain, jerami atau 

bambu dan biasa digunakan oleh pemakainya yang mayoritas petani 



49 
 

untuk melindungi diri mereka dari panas terik matahari (Cohn, 2012). 

Sedangkan di Indonesia topi ini disebut dengan caping, topi berbentuk 

kerucut yang biasanya terbuat dari anyaman bambu atau daun kelapa 

dan digunakan oleh para petani terutama di daerah Jawa (Gerbono & 

Djarijah, 2004; Utomo, 2007). 

 
Gambar IV. 3. Topi Kerucut Cina (douli) 

(sumber gambar: https://ifajig.com/chinese-conical-rice-hats/) 

 

Secara konotasi, bentuk kerucut dari pada caping ini memiliki 

filosofi tersendiri. Dimana bentuk caping yang kerucut ini memiliki 

dasar bentuk gunung yang bentuknya mengerucut ke satu puncak. Hal 

ini menjadi penggambaran kehidupan manusia, dimana bagian dasar 

yang meluas / melebar merupakan kehidupan dunia sedangkan 

puncak dari kerucut merupakan tujuan akhir dari kehidupan itu sendiri 

(“Caping untuk “Pepeling”, 2015, May). Dimana dalam hal ini 

menggambarkan kehidupan manusia yang berjalan menuju pada satu 

tujuan kehidupan, yaitu Tuhan Allah, sang pencipta alam semesta. 

Dari pemaknaan caping, didapat bahwa penggunaan caping ini 

bertujuan untuk menggambarkan kesederhanaan dari diri sang 

pendekar. Selain itu juga ingin membangun pribadi pendekar yang 

menghargai kehidupan dan takwa pada Tuhan Allah. Pendekar terus 

maju menuju pada satu tujuan hidup yaitu Tuhan Allah sendiri. Pribadi 

pendekar yang terus bertindak maju mencapai satu tujuan hidup ini 

tergambar dalam kegigihannya berjuang mencari Pendekar Golok 

Emas. 
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IV.2.2. Rambut 

 

 
Gambar IV. 4. Pendekar di dalam sebuah angkutan umum 

(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 
Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 

Pada capture di atas tampak pendekar dengan rambut hitam 

terurai panjang sedang dalam angkutan umum. Terlihat pula 3 orang 

penumpang ibu – ibu yang sedang memandang aneh ke arah 

pendekar.  

 

 
Gambar IV. 5. Pendekar pada adegan sedang meneriakkan nama Pendekar 

Golok Emas 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 

Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 
Sementara dalam capture ini tampak lebih jelas tekstur rambut 

pendekar yang tebal, hitam dan terurai panjang dengan kumis dan 
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janggut yang cukup tebal. Di bagian atas rambut diikat berupa cepol 

yang diikat dengan seutas pita. 

 

 
Gambar IV. 6. Ikatan rambut pendekar yang terlihat dari samping 

(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 
Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 

Secara konotasi, rambut pendekar yang berwarna hitam dan 

memanjang ke bawah dan di bagian atas terikat hanya dengan sebuah 

pita ini memiliki makna tersendiri. Dimana sehelai pita yang mengikat 

rambut tersebut merupakan penggambaran dari masyarakat ekonomi 

kelas bawah. Pada masa pemerintahan Cina kuno, masyarakat 

ekonomi kelas bawah hanya menggunakan sehelai pita untuk 

mengikat sekaligus menghias rambut mereka, sementara masyarakat 

ekonomi kelas atas memakai banyak aksesoris mewah terbuat dari 

emas seperti lonceng emas dan mahkota emas sebagai penghias 

rambut mereka (Sherrow, 2006). Dalam tulisan medis Cina kuno, 

rambut yang terurai panjang ini menjadi tanda bahwa seseorang 

dalam kondisi yang sehat dan tidak sedang menderita penyakit 

tertentu baik di luar maupun di dalam pengaruh usia tua (Kieschnick, 

2003). Sedangkan berdasarkan filosofi Konfusius Cina, perawatan 

rambut sangat diharuskan dan menjadi kewajiban.  

 
Since body, hair, and skin have all been received from 

one's parents, one dare not do them any injury-this is the basis 
of filial piety. To establish oneself by acting morally, and to 
make a name that resounds to later generations, thus bringing 
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credit to one's parents-this is the final aim, of filial piety 
(Sherrow, 2006, p. 79). 

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa semua bagian tubuh, 

rambut dan kulit merupakan pemberian dari orang tua. Tidak melukai 

orang tua dan pemberian orang tua yang dalam hal ini berarti tidak 

memotong rambut merupakan suatu sikap dasar kesalehan. Menjaga 

sebaik – baiknya apa yang telah diperoleh atau diturunkan dari orang 

tua kepada anak merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih. 

Masyarakat Han sangat menghormati keturunan yang diterima dari 

orang tua hingga leluhur. Sikap kesalehan ini sangat dijunjung tinggi 

oleh masyarakat Cina pada masa itu. 

Melalui gaya rambut pendekar ini ingin dimunculkan sosok 

pendekar yang sederhana, hidup dalam kesederhanaan, dalam 

kehidupan sosial ekonomi rendah. Selain itu juga melalui filosofi yang 

telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak melukai bagian tubuh 

merupakan ungkapan rasa syukur, terima kasih dan penghormatan 

terhadap orang tua. Dimana dalam hal ini ingin membangun karakter 

pendekar yang sangat menjaga diri / merawat diri sebagai tanda 

penghargaan , penghormatan dan patuh pada orang tua, cinta akan 

orang tua, selalu melaksanakan kewajiban yang diberikan selama 

hidupnya. 

 Sementara secara umum, pemanjangan kumis dan janggut 

telah diketahui luas oleh masyarakat dunia, salah satunya masyarakat 

Indonesia sebagai tanda kejantanan atau kegagahan seorang pria. 

Kumis dan janggut tersebut dimunculkan untuk menggambarkan 

sosok pendekar sebagai pria yang gagah. Hal ini mendukung dari 

pada tampilan fisik pendekar yang kekar yang mana terlihat dari 

tangan pendekar pada capture sebelumnya. Selain itu sehubungan 

dengan budaya Cina, pada masa Cina kuno dikatakan bahwa cukup 

banyak pria memanjangkan rambut di bagian dagu, pipi dan kumis. 
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IV.2.3. Pakaian 

 

 
Gambar IV. 7. Pendekar di depan Pondok 

(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 
Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 

Adegan ini merupakan adegan terakhir pendekar yang pada 

akhirnya sampai di depan pondok dimana Pendekar Golok Emas 

berada. Ia tampak berdiri tegak menghadap ke arah Pendekar Golok 

Emas. Dalam capture ini, pakaian pendekar terlihat berwarna kusam, 

bertekstur kasar, longgar dan kain baju memanjang ke bawah 

menutupi seluruh bagian tubuh.  

Berdasarkan dari ciri – ciri visualnya, pakaian yang dikenakan 

pendekar tersebut memiliki pendekatan desain pakaian tradisional 

Cina yang disebut dengan hanfu. Desain pakaian hanfu memanglah 

berubah seiring perkembangan jaman pada masa Cina kuno, namun 

karakter hanfu yang longgar tidak pernah hilang meskipun desainnya 

berubah. Hanfu ini memiliki ciri khas yaitu bagian lengannya yang 

panjang dan lebar, serta potongan bajunya yang panjang dan luas 

menutupi area tubuh, yang kemudian dilipat memutar badan. Baju 

dikaitkan tidak menggunakan kancing, melainkan menggunakan 

seutas pita atau band. Hal ini nampak pada pakaian yang dikenakan 

pendekar yang terlihat terikat dengan sebuah pita. Pakaian utama 

pendekar sendiri memiliki bentuk desain pakaian yang menyerupai 

salah satu jenis pakaian hanfu yang disebut dengan shenyi (475-221 

SM), sedangkan jubah yang merangkap pakaian utama dari pendekar 
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menyerupai desain zhaosan, sebuah jubah panjang yang terbuka 

tanpa pengait berupa tali, pita ataupun kancing. Sementara celana 

yang dipakai oleh pendekar menjadi inner-garment yang terlihat 

memiliki bahan kain yang sama dengan baju pendekar. (A publication 

of the Patrons of the Arts, 2015) 

 

 
Gambar IV. 8. Zoom in celana pendekar 

(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 
Legend: Pendekar Golok Emas”)  

 

 
Gambar IV. 9. Jubah zhaosan, sebuah jubah panjang dan terbuka 

(sumber gambar: http://tc.wangchao.net.cn/baike/detail_826024.html) 

 

http://tc.wangchao.net.cn/baike/detail_826024.html
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Gambar IV. 10. Shenyi 

(sumber gambar: httphebei.sina.com.cnwenhuaauction2015-04-
1307002553.html) 

 

Secara konotasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya 

mengenai pakaian pendekar bahwa pakaian pendekar tersebut 

memiliki pendekatan desain dari pakaian hanfu yang mana merupakan 

pakaian tradisional Cina. Pakaian hanfu tersebut banyak dikenakan 

oleh orang – orang Cina pada masa pemerintahan dinasti Han. 

Pakaian ini berupa satu potong kain jubah yang dibalutkan pada tubuh. 

Hanfu memiliki bagian lengan yang panjang dan longgar, kainnya 

terurai panjang menutupi seluruh area tubuh. Yang mana di dalam 

Buku Adat Konfusian mengatakan bahwa jubah haruslah dalam 

ukuran panjang dan cukup luas untuk mampu menutupi area tubuh 

yang merupakan sebuat adat tradisional Cina. (Lynch & Strauss, 2014). 

Hal ini di samping dapat memberikan kenyamanan pada si pemakai, 

desain hanfu ini juga menerapkan nilai moral positif yaitu kesopanan / 

kesantunan. Dimana tidak mengumbar keindahan tubuh seperti 

desain pakaian Manchu yang ketat dan berlengan sempit yang 

memperlihatkan keindahan lekukan tubuh (Zulaikha, 2017). 

Keindahan yang ingin ditunjukkan dalam hanfu ini lebih kepada inner 

spirit yang ada dalam diri si pemakai. Dan berdasar dari filosofinya, 

https://limaumandarin.com/author/intan-zulaikha/
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hanfu mewakili cita – cita kehidupan masyarakat Cina, yaitu sebuah 

kehidupan bersama yang harmonis antara Konfusius, Budha dan Tao, 

dimana hidup saling berbagi antara manusia dengan alam semesta ini 

(Lin, 2015, May). Sementara tekstur dan warna kusam yang muncul 

dari pakaian pendekar merupakan cerminan status sosial. Pada masa 

Cina kuno, orang - orang miskin hanya memakai rami, kain kasar yang 

terbuat dari tenunan serabut tanaman sebagai bahan dasar pakaian 

mereka (Greenblatt, 2005). 

Melalui hanfu, karakter yang ingin dimunculkan dalam 

pendekar adalah pribadi yang santun, sesuai dengan nilai kesantunan 

yang ada dalam hanfu. Menghormati orang – orang di sekitarnya dan 

hidup dalam kebersamaan/kekeluargaan.  

Penggunaan hanfu juga telah banyak digunakan oleh tokoh – 

tokoh pendekar dalam film - film dan teater Cina. Salah satunya adalah 

karya film berjudul “Pendekar Rajawali” yang ditayangkan di Indonesia 

beberapa tahun lalu pada stasiun televisi Indosiar dan sempat 

digemari banyak penonton Indonesia pada waktu itu. Pendekar 

Rajawali mengangkat kisah legenda Cina dengan tokoh utama 

seorang pendekar bernama Yo Ko. Secara visual, karakter tokoh 

utama “Yo Ko” ini mengenakan pakaian yang memiliki pendekatan 

desain yang sama dengan pakaian tokoh utama pendekar dalam iklan 

KitKat.  
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Gambar IV. 11. Pendekar Rajawali (kanan) bersama dengan gurunya (kiri) 

(sumber gambar : https://udn.com/news/story/8/2238398) 

 

Selain dalam adegan tersebut, penggunaan pendekatan 

desain hanfu juga diterapkan dalam adegan saat pendekar berlatih 

ilmu bela diri bersama dengan teman – temannya. 

 

 
Gambar IV. 12. Pendekar dan teman – temannya berlatih ilmu bela diri 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 

Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 

Gestur dari gerakan latihan ilmu bela diri yang dilakukan 

pendekar dan teman – temannya tersebut menyerupai gerakan dalam 

ilmu bela diri kungfu. Gerakan ini disebut dengan gerakan “horse 
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stance” dimana posisi atau sikap kaki memasang kuda – kuda, 

rentangan kaki sejajar selebar bahu dan kepala yang menghadap 

lurus ke depan. Sementara background setting lokasi dimana mereka 

sedang berlatih ilmu bela diri bersama menyerupai salah satu bentuk 

kuil terkenal di Cina yaitu Kuil Tian Tan. Terlihat dari bentuk strata 

bangunannya yang melengkung ke dalam seperti bentuk lingkaran, 

dan satu anak tangga yang berada di tengah sebagai jalan masuk ke 

kuil. Hanya saja bangunan kuil yang utuh tak ditampilkan dalam visual 

setting tersebut. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan agar fokus 

audiens tertuju pada pendekar. 

 

 
Gambar IV. 13. Kuil Tian Tan, salah satu kuil di Cina yang dijuluki sebagai 

Kuil Surga 
(sumber gambar : 

http://www.spiralinternational.org/sites/default/files/ckfinderimages/ttnnn118
90330n8.png) 

 

Secara konotasi, gerakan horse stance ini diketahui 

merupakan salah satu gerakan favorit dalam ilmu bela diri kungfu. 

Horce stance ini dilakukan untuk melatih disiplin tubuh (Tegner, 1968). 

Horce stance merupakan latihan paling dasar dalam ilmu bela diri Cina 

dimana menekankan beban tubuh pada kedua kaki yang direntangkan 

selebar bahu dengan posisi seperti sedang duduk. Masing - masing 

kaki secara seimbang menopang setengah dari beban tubuh (Allen & 

Zhang, 2007). Dapat dikatakan bahwa gerakan latihan dasar ilmu bela 
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diri ini melatih tak hanya kekuatan kaki, tapi juga konsentrasi, dan 

keseimbangan. 

Kungfu sendiri merupakan salah satu ilmu bela diri tertua asal 

Cina yang sampai saat ini dilestarikan. Berdasar dari sejarah yang ada, 

kungfu diajarkan dalam sebuah sekolah khusus yang dikenal dengan 

istilah Shaolin pada abad 5M. Sekolah ini terletak di daerah 

pegunungan dimana murid – muridnya berlatih keras dan tekun dari 

pagi hari hingga menjelang malam hari (Meutia, 2009). Inti dari ajaran 

kungfu tak hanya pada pertahanan dan kekuatan fisik saja tapi juga 

kekuatan mental dan rohani untuk menciptakan suatu keseimbangan 

fisik dan mental. Titik ajaran ilmu bela diri kungfu ini adalah pada 

kesehatan dan wawasan diri yang baik dimana seni bela diri ini 

mengajarkan nilai – nilai filosofi dan moral seperti sikap rendah hati, 

sikap saling menghormati, saling percaya, dan kesabaran di samping 

pelatihan fisik (Anggoro, 2011). Sehingga mampu membangun pribadi 

yang kuat baik secara fisik (raga) maupun rohani (jiwa), hormat, 

rendah hati dan bijaksana. Seorang pendekar sejati tetap rendah hati, 

sabar dan tenang menghadapi segala halangan dan rintangan, tak 

kenal dendam, dan selalu berusaha membela negara dan 

masyarakatnya (Setiawan, 2015). 

Sementara kuil yang digunakan sebagai background setting 

dalam adegan tersebut merujuk pada kuil sebagai salah satu tempat 

suci, pusat dari ajaran ilmu bela diri pendekar (kungfu). Kuil sendiri 

merupakan tempat melakukan ritual keagamaan dan memuja para 

dewa (tempat suci) yang identik dengan kepercayaan umat Tionghoa 

yang berasal dari negeri Cina. 
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Gambar IV. 14. Latihan bela diri Jackie Chan dalam film Drunken Master 

(1978) 
(sumber gambar : http://chopinandmysaucepan.com/wp-

content/uploads/2015/04/jackiechanhorsestance.jpg) 

 

Tokoh pendekar dalam iklan ini ingin dimunculkan 

sebagaimana pendekar yang merupakan seorang murid Shaolin 

(sekolah kungfu) yang berkarakter kuat, tak hanya fisik namun juga 

jiwa yang kuat, berwawasan dan bermoral / berakhlak baik. 

Fisik kuat dari pendekar juga nampak jelas dalam adegan 

pendekar berikutnya saat gurunya tengah pingsan (jatuh sakit) di 

pangkuan pendekar. Tampak tangan pendekar yang kekar, dengan 

otot bisep yang menonjol, sedang menggenggam kuat gulungan 

kertas pemberian dari gurunya sebelum akhirnya jatuh pingsan. 
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Gambar IV. 15. Pendekar menopang guru yang jatuh pingsan di 

pangkuannya 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 

Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 

Sementara dari penggunaan hanfu dengan desain sleveeless 

ini bukanlah sebuah penggambaran hanfu yang sempurna dimana 

dalam hal ini ingin mencerminkan diri pendekar yang masih memiliki 

banyak kekurangan sehingga ia masih harus belajar banyak. Hal ini 

terlihat dalam adegan pendekar yang sedang berlatih. Gerakan latihan 

horse stance merupakan gerakan latihan dasar kungfu. Pakaian 

pendekar pun nampak seragam dengan teman – temannya, hal ini 

menjadi pertanda bahwa pendekar memiliki level yang sama dengan 

teman – temannya. Level dalam hal ini adalah tingkat pendidikan, 

dimana pendidikan yang dimaksud adalah ilmu bela diri kungfu yang 

diajarkan oleh gurunya. Sedangkan secara umum desain sleeveless 

memberikan kesan lebih santai / rileks, seperti layaknya orang pada 

masa kini yang memakai pakaian longgar tak berlengan / tak 

berlengan panjang dalam situasi yang santai. 
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Gambar IV. 16. Pendekar dan Pendekar Golok Emas 

(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 
Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 

Adegan di atas merupakan adegan terakhir dalam iklan. Dalam 

adegan ini terlihat pendekar memberikan kertas pemberian gurunya 

kepada Pendekar Golok Emas. Mereka berdua berada di sebuah 

ruang dengan sebuah papan sign bertuliskan Depot Obat Golok Emas, 

dimana ini berarti ruang tersebut merupakan toko obat milik Pendekar 

Golok Emas. Keseluruhan adegan yang ditampilkan ini ingin 

menyampaikan bahwa pendekar hendak membeli obat – obatan dari 

Pendekar Golok Emas yang mana jenis obat yang hendak dibutuhkan 

telah tertulis di atas kertas tersebut.  

 

 
Gambar IV. 17. Detail baju Pendekar Golok Emas 

(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 
Legend: Pendekar Golok Emas”) 
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Sama halnya dengan pakaian yang dikenakan oleh pendekar, 

pakaian Pendekar Golok emas memiliki pendekatan desain pakaian 

hanfu. Namun dari segi pemakaiannya berbeda dengan pendekar, 

Pendekar Golok Emas membiarkan pakaian tersebut terbuka 

sehingga tubuh bagian depannya terlihat. Hal ini memang tampak 

disengaja dibuat tidak sesuai dengan bagaimana pemakaian 

seharusnya untuk menyampaikan visual karakter tokoh yang humoris. 

Selain dari segi pemakaian, pakaian Pendekar Golok Emas juga 

memiliki perbedaan pada bagian warna, corak / pola pakaian dan 

tekstur kain. Pakaian Pendekar Golok Emas berwarna kuning dengan 

motif corak menyerupai corak burung phoenix. Corak tersebut memiliki 

lekukan sulur – sulur yang panjang dan menyebar seperti ekor dari 

burung phoenix. Tekstur kainnya juga jauh terlihat lebih halus daripada 

pakaian pendekar. 

Gambar IV. 18. Corak burung phoenix 
(sumber gambar : dok. pribadi) 

 

Secara konotasi, tekstur pakaian yang halus tersebut merujuk 

pada bahan kain pakaian yang halus. Kain yang halus berarti kain 

yang baik, kain yang baik berarti kain tersebut berasal dari bahan 

berkualitas baik. Dimana salah satu kain bertekstur halus dan 

berkualitas baik adalah kain sutra. Sutra sendiri pada masa Cina kuno 

dipakai sebagai bahan tekstil, namun hanya oleh masyarakat dengan 

status ekonomi menengah ke atas (orang kaya) (Greenblatt, 2005). 

Sedangkan untuk pewarnaan, warna kuning seringkali mewarnai 

benda – benda yang digunakan pada hari raya Imlek di masa kini. 

Dalam sejarah kebudayaannya, warna kuning merupakan lambang 

kekaisaran Cina. Warna kuning dipercaya sebagai warna keagamaan 
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dan melambangkan kebesaran (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2006). 

Warna dan tekstur pakaian ini ingin menunjukkan bahwa sosok 

Pendekar Golok Emas memiliki status sosial yang lebih tinggi dari 

pendekar. Namun di samping  itu, Pendekar Golok Emas adalah 

pribadi yang beribawa dan bertanggung jawab layaknya kaisar Cina. 

Burung phoenix atau juga disebut dengan hong ini merupakan 

hewan seperti burung menyerupai merak. Burung merupakan 

perlambang dunia atas, yang mana burung phoenix sendiri 

menggambarkan kebahagiaan (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2006). 

Penerapan burung phoenix sebagai corak hanfu yang dikenakan 

Pendekar Golok Emas adalah untuk menyampaikan sosok yang 

penuh dengan kebahagiaan dan suka berbagi kebahagiaan dengan 

orang lain. Dalam hal ini berarti menggambarkan sifat ramah dan 

rendah hati dari sosok Pendekar Golok Emas. 

 

IV.2.4. Sepatu 

 

 
Gambar IV. 19. Pendekar menangkap senjata tajam dengan sepatunya 

(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 
Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 

Pada adegan ini tampak pendekar menangkap 4 senjata tajam 

dengan kedua tangan ditambah dengan kedua kakinya yang sedang 

mengenakan sepatu. Sepatu yang dikenakan pendekar tampak 
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berwarna hitam bertekstur kasar dan memanjang ke atas hingga 

menutupi mata kaki seperti sepatu bot. 

Secara konotasi sepatu bot berwarna hitam yang dipakai oleh 

pendekar memiliki pendekatan desain sepatu bot era Cina kuno yang 

mana sepatu bot ini berwarna hitam dan terbuat dari bahan kulit hewan 

(Zhu, Zhang, Cai & Wang, 2016). Sepatu bot ini juga banyak 

digunakan sebagai kostum pendekar Cina dalam beberapa karya film 

Cina. Pada era pemerintahan Qiandao, sepatu bot ini populer 

digunakan. Para pejabat menambahkan ornamen sebagai penghias 

sepatu bot yang disesuaikan dengan pakaian resmi mereka. Dalam 

pemakaiannya, sepatu bot memiliki kesan resmi dan serius, berbeda 

dengan sepatu biasa yang memiliki kesan santai. Pada era Dinasti 

Tang, para sarjana mengenakan sepatu bot saat menghadap 

Penasehat Agung. Sementara itu pada era masa kini banyak sarjana 

di Cina yang memakai sepatu bot saat hadir dalam pertemuan resmi. 

Pemakaian sepatu bot ini menjadi perwakilan sikap menghormati 

orang – orang dengan posisi sosial / ekonomi yang lebih tinggi, dimana 

dalam hal ini yang dimaksud adalah para pejabat. (Zhu, Zhang, Cai & 

Wang, 2016). 

Pemakaian sepatu ini ingin membangun dan mendorong 

identitas diri dan karakter pendekar sebagai rakyat biasa yang hidup 

dalam kesederhanaan. Sepatu hitam polos tak berornamen 

menandakan pendekar bukanlah pejabat atau kalangan rakyat kelas 

sosial atas yang memiliki tingkat jabatan tertentu. Selain itu juga 

membangun karakter pendekar yang rendah hati dan tak berkecil hati 

dengan yang ia miliki. Meskipun memiliki status sosial ekonomi yang 

rendah, ia tetap menghormati orang – orang dengan status lebih tinggi 

darinya. 

Sementara aksi dalam adegan ini menampilkan pendekar yang 

mampu menangkap dengan cekatan senjata yang dilemparkan ke 

arahnya. Dari kecekatan dan kemampuan pendekar menangkap 

senjata tajam tersebut, dapat diperoleh bahwa pendekar merupakan 

sosok yang tak biasa. Dalam adegan ini karakter pendekar yang ingin 

dimunculkan adalah sosok yang menguasai ilmu bela diri, sosok yang 
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berani, mampu melawan segala rintangan yang ada, kuat dan tak 

terkalahkan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa ilmu bela 

diri yang dikuasai oleh pendekar adalah kungfu. 

 

IV.2.5. Tongkat 

 

 
Gambar IV. 20. Pendekar Berkelana Mencari Pendekar Golok Emas 
(sumber gambar : capture screen dari iklan KitKat versi ”Mentok The 

Legend: Pendekar Golok Emas”) 

 

Capture adegan ini menampilkan pendekar sedang berjalan 

melewati pegunungan dengan setengah dari bagian wajah yaitu 

hidung dan mulut tertutup dengan kain untuk melindunginya dari debu 

dan pasir yang behamburan diterpa angin. Pendekar menutupi seluruh 

area tubuh dengan kain tersebut. Di samping itu juga ia berjalan sambil 

memegang sebuah tongkat yang digunakan pendekar untuk 

membantu dirinya berjalan di dataran pegunungan yang berbatu – 

batu tersebut. Dilihat dari visual tongkat yang panjang, berwarna coklat 

menyerupai toya. 

Secara konotasi, toya merupakan tongkat panjang terbuat dari 

bambu, rotan atau kayu lilin yang digunakan dan diajarkan 

penggunaanya dalam ilmu bela diri kungfu (Nawi, 2016; Untara, 2013). 

Kehadiran toya ini memperkuat unsur kungfu pada karakter tokoh 

pendekar dalam iklan Kitkat tersebut Kehadiran kungfu, shaolin dan 

toya pada diri pendekar menegaskan jati diri pendekar sebagai 

pendekar Cina. 
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Toya pada iklan ini berperan penting membantu pendekar 

mengembara dalam perjalanannya mencari Pendekar Golok Emas. 

Toya ini menguatkan sosok pendekar yang berasal dari masyarakat 

ekonomi kalangan bawah. Toya seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya bahwa toya merupakan tongkat panjang terbuat dari 

bahan kayu. Kayu merupakan bahan alam yang dekat dengan 

masyarakat tradisional yang jauh dari kemewahan duniawi. 

Masyarakat tradisional senang memanfaatkan bahan alam sebagai 

bahan perabotan. Toya ini juga memiliki bentuk yang tumpul / tak 

meruncing seperti tombak, hal ini berarti toya merupakan senjata yang 

tidak bertujuan untuk melukai atau bahkan membunuh lawan. Ini 

mendorong karakter pendekar yang rendah hati, tidak memiliki jiwa 

pendendam, mencintai hidup damai / kedamaian, bukan sebuah 

penaklukan atau penindasan. 

 

Tokoh utama dalam iklan KitKat ini digunakan untuk mempromosikan 

produk KitKat melalui situasi mentok yang dialami sang tokoh utama. Melalui 

analisa makna dibalik visual tokoh utama dalam iklan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa KitKat secara tidak langsung ingin menyampaikan pada 

audiens bahwa tokoh utama tersebut memiliki karakter yang unik dan spesial. 

Karakter tersebut merupakan sosok pendekar dengan latar belakang budaya 

Cina yang menyimpan filosofi – filosofi bernilai positif yang patut untuk 

diteladani. Sosok pendekar tersebut dapat menjadi contoh yang baik dalam 

berkehidupan, yaitu menjadi pribadi yang kuat, beriman, rendah hati dan 

pemberani. Meski dalam status sosial ekonomi rendah, pendekar tak kenal 

menyerah, berjuang dengan segala yang ia miliki dan kekuatannya untuk 

mencapai satu tujuan. Selain itu iklan KitKat ini berbeda dengan iklan KitKat 

lain yang mana lebih mengutamakan penerapan unsur humor dan sedikit 

mengesampingkan keutuhan karakter utama dalam iklan secara visual. Iklan 

KitKat berjudul Mentok The Legend: Pendekar Golok Emas ini sangat 

memperhatikan karakter tokoh yang mana tampak terlihat secara visual dari 

bagaimana totalitas kostum tokoh diterapkan. 
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