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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1. Kesimpulan 

 

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

merupakan salah satu iklan KitKat Indonesia yang mengangkat kisah legenda 

pendekar sebagai tema iklan tersebut. Iklan ini disampaikan dengan unsur 

humor yang mampu menarik lebih banyak perhatian audiens. Tak hanya 

mengangkat kisah legenda, iklan ini memunculkan unsur budaya Cina melalui 

setting, dialog dan tokoh. Iklan KitKat ini kemudian sukses menarik jutaan 

penonton dan bahkan oleh karena kesuksesan tersebut, KitKat merilis jilid 

kedua dengan memunculkan kembali tokoh pendekar yang sama sebagai 

tokoh utama. 

Tokoh pendekar dalam iklan tampak memiliki posisi penting dalam 

kesuksesan iklan tersebut. Dan tanda – tanda visual budaya Cina dalam diri 

pendekar mengarah pada sebuah representasi budaya Cina. Untuk itu analisa 

dilakukan secara semiotik pada visual karakter tokoh utama pendekar. 

Analisa dilakukan untuk mengulas makna dibalik visual karakter tokoh utama 

dalam iklan melalui teori semiotika Roland Barthes mengenai makna denotatif 

dan konotatif. 

Visual tokoh pendekar dalam iklan terikat dengan unsur budaya Cina 

yang dalam tataran makna denotatif dari permukaan terlihat mewakili budaya 

Cina yang mana berarti pendekar merupakan sosok pendekar Cina. Namun 

secara lebih mendalam melalui tataran makna konotatif, visual tokoh 

pendekar memiliki makna yang tidak secara langsung tersampaikan. Mulai 

dari apa yang sedang dilakukan tokoh hingga penampilan tokoh dari ujung 

rambut hingga ujung kaki memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan 

representasi tokoh terhadap kebudayaan Cina. Dalam tataran denotasi, tanda 

– tanda visual budaya Cina tampak dari apa yang ada pada diri pendekar. Di 

antaranya adalah topi anyaman douli, gaya rambut, pakaian hanfu, sepatu bot 

dan tongkat toya. Selain itu ada beberapa visual lain yang mendukung budaya 

Cina dalam diri pendekar, yakni setting sebuah kuil, aktivitas latihan bela diri 

kungfu, dan kehadiran sosok Pendekar Golok Emas. 
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Sedangkan dari pemaknaan tataran konotasi dapat diketahui bahwa 

pendekar mewakili budaya Cina yang ada dalam dirinya. Pendekar ingin 

ditampilkan sebagai pribadi yang kuat dan penuh wawasan. Hal ini didapat 

dari pemaknaan konotasi kungfu dalam salah satu visual pendekar yang 

tengah melakukan salah satu gerakan kungfu yang mengajarkan tak hanya 

pelatihan ilmu bela diri secara fisik tapi juga wawasan moral seperti 

kerendahan hati dan kesabaran. Melalui kungfu juga dibentuk sebuah pribadi 

dengan jiwa yang kuat, jiwa yang berani. Ada keseimbangan kekuatan yang 

terbentuk antara fisik dan batin (jiwa). Kesederhanaan pendekar didorong dari 

pemaknaan konotasi yang diperoleh dari gaya rambut, douli (caping), hanfu 

dan toya yang mana douli, hanfu dan toya terbuat dari bahan alam yang mana 

alam dekat dengan masyarakat tradisional, masyarakat dari kelas ekonomi 

rendah yang dekat dengan alam dan jauh dari kemewahan / kekayaan duniawi. 

Selain itu melalui gaya rambut pula membangun pribadi yang sangat 

menghargai / menghormati orang tua. Hal ini merupakan sebuah pribadi saleh 

yang menjadi karakter pendekar. Sementara pribadi santun disampaikan 

melalui hanfu dan sepatu bot yang mana memiliki kesan tertutup dan berdasar 

dari filosofi masyarakat bahwa kedua hal tersebut menjunjung tinggi nilai – 

nilai kesopanan / kesantunan. Kemudian juga melalui douli, pendekar ingin 

dimunculkan sebagai sosok dengan pribadi yang percaya dan takwa pada 

Tuhan Allah yang menjadi tujuan hidupnya. Sementara hanfu membangun 

pribadi pendekar yang mencintai keharmonisan, kekeluargaan, dan 

kedamaian hal ini didapat dari filosofi hanfu yang mengajak manusia hidup 

dalam keharmonisan. Sedangkan melalui kumis dan janggut ingin membentuk 

fisik pendekar yang tampak gagah yang didukung dari tampilan fisik tubuhnya 

yang berbadan kekar.  

Namun hal ini berbeda dengan sosok Pendekar Golok Emas yang 

memiliki pribadi dengan status ekonomi sosial yang lebih tinggi dimana hal ini 

didapat dari pemaknaan konotasi pakaian yang dikenakan memiliki corak dan 

pewarnaan khusus serta tekstur kain yang halus. Dimana warna kuning 

mewakili kebesaran & kekaisaran Cina. Dan tekstur kain yang halus merujuk 

pada tekstur kain sutra yang mana digunakan olek masyakat ekonomi kelas 

atas (kaya). Tokoh pendekar dan Pendekar Golok Emas menunjukkan visual 



70 
 

perbedaan strata ekonomi sosial yang terdapat pada masa Cina kuno sebagai 

salah satu peninggalan budaya Cina. 

Kesimpulan dari pemaknaan konotasi didapat bahwa di samping dari 

pandangan positif orang Indonesia terhadap sosok seorang pendekar, sosok 

pendekar digambarkan sebagai pribadi yang berkarakter positif seperti apa 

yang terdapat dalam nilai – nilai filosofi kebudayaan Cina yang ada pada diri 

pendekar. Pendekar dalam iklan digambarkan sebagai pribadi yang penuh 

semangat, pantang menyerah, kuat dan tak terkalahkan. Namun meskipun 

begitu ia tak menyombongkan akan seberapa kuat dirinya, ia tetap takwa, 

saleh, rendah hati, dan menjaga sopan santun serta saling berbagi dan terus 

belajar untuk memperluas wawasan diri sesuai dengan filosofi budaya Cina. 

Selain itu dengan kehadiran Pendekar Golok Emas juga ingin menampilkan 

suatu strata ekonomi yang berbeda. Perbedaan strata ekonomi ini 

disampaikan melalui perbedaan makna visual Pendekar Golok Emas & 

Pendekar sebagai tokoh utama. Perbedaan ada pada penggunaan busana 

kedua tokoh tersebut. 

Kemudian secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa iklan KitKat ini 

memberikan motivasi yang cukup baik melalui sosok tokoh utama dalam iklan 

kepada audiens dengan cara yang fun. Hal ini sesuai dengan target audiens 

dari iklan yang membawa konten humor yang sesuai dengan selera humor 

remaja di Indonesia. Dan sebagaimana iklan ini ditayangkan di youtube, 

penonton yang menjadi target adalah pengguna youtube usia remaja muda. 

Selain untuk meningkatkan ketertarikan audiens pada produk KitKat melalui 

karakter tokoh utama, hal ini juga ingin menyampaikan pesan sosial pada 

masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjadi pribadi yang positif seperti 

pendekar. Seperti yang telah diuraikan dalam analisa bahwa pendekar 

memiliki karakter yang pantang menyerah dan terus berjuang dalam 

mencapai tujuan dengan kekuatan dan segala yang ia miliki, meskipun ia 

berada dalam kondisi ekonomi yang tak berkecukupan. Dan melalui produk 

KitKat yang dikonsumsi, KitKat ingin menyampaikan pesan bahwa semua 

masalah pasti selalu ada jalan penyelesaiannya.  

Selain itu seperti yang diketahui bahwa budaya Cina masuk ke 

Indonesia melalui hubungan yang bersahabat (perdagangan) bukan melalui 

penaklukan atau penjajahan Cina terhadap Indonesia. Hal ini bermula dari 
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sikap terbuka bangsa Indonesia terhadap budaya asing (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2006). 

Melalui budaya Cina yang dimunculkan dalam iklan, KitKat mengajak 

masyarakat Indonesia untuk sadar, menerima dan tetap menghargai 

perbedaan budaya yang hadir di tanah air, terutama budaya Cina dan etnis 

Cina. Dan karena Indonesia kaya akan budaya yang berbeda – beda dan tak 

lupa bahwa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti 

berbeda – beda tetapi tetap satu. 

 

V.2. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya penulis berharap bahwa penelitian ini 

dapat berguna dan membantu dalam pengerjaan penelitian yang 

berhubungan dengan pemaknaan semiotika visual mengenai karakter tokoh. 

Dan semoga di penelitian dengan lingkup analisa yang serupa selanjutnya, 

dapat menambah sumber literasi terkait untuk kemudian dapat digunakan 

untuk mengulas dan memahami lebih dalam mengenai obyek visual penelitian.
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