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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Melalui pembahsan iklan rokok U Mild edisi kode cowok dengan 3 versi yang 

berbeda yaitu tiap luka punya cerita, pinter bagi waktu, tau kapan harus bohong dapat 

diketahui beberapa hal. Iklan televisi U Mild edisi kode cowok menggunakan 

komunikasi visual berupa elemen visual dalam penyampaian pesannya. Elemen 

visual dalam iklan U Mild edisi kode cowok lebih berperan dalam penyampaian pesan 

adalah karakter pria dewasa awal (cowok). Hal ini didasari atas karakter pria dewasa 

awal selalu menjadi fokus utama dalam setiap iklan dimana mereka dapat 

memberikan solusi atas masalah yang terjadi dalam suatu hubungan dengan cara 

mereka sendiri.  

Elemen visual pria dewasa awal dalam iklan ini berkaitan langsung dengan 

calon konsumen rokok. Konsumen rokok dimulai dari umur 18 tahun ke atas dan di 

dominasi oleh konsumen cowok. Hal ini dapat diartikan bahwa U Mild memiliki target 

pasar dewasa awal. Pria dewasa awal adalah seseorang yang berusia 18 tahun 

sampai 40 dan berorientasi pada pencarian pasangan hidup yang diharapkan akan 

berujung pembentukan rumah tangga.  

18 tahun ke atas merupakan masa dimana seorang cowok menuju dewasa 

awal yang identik dengan hubungan dengan lawan jenis. Dalam suatu hubungan 

tidak selalu berjalan mulus, ada saja berbagai masalah yang akan menghadang. 

Akan tetapi pria dewasa awal memiliki cara mereka sendiri untuk menyelesaikannya. 

Tiap luka punya cerita dimana cowok yang di kenal menyukai hal – hal yang memacu 

adrenalin dan beresiko mendapatkan luka di tubuh juga merasakan sakit pada 

perasaannya. Hal tersebut terkadang diceritakan pada cowok lain guna meringankan 

perasaan dan bertukar pendapat atas masalah yang sedang dihadapi. Pria dewasa 

awal pintar membagi waktu dimana mereka dapat menggabungkan antara waktu 

bersama pasangan dengan hobbi yang di miliki oleh cowok. Pria dewasa awal juga 

tahu kapan harus bohong, dimana ia berbohong pada saat pasangannya sedang 

berusaha untuk menjadi pasangan yang ideal. Cewek yang pintar memasak adalah 

cewek yang ideal dan cowok berbohong agar cewek senang dan berusaha untuk 

berusaha mencoba memasak lagi di kemudian hari.  
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Berdasarkan hasil analisis aspek sinematografis iklan rokok Umild edisi kode 

cowok untuk mengkaji ekspresi yang terkandung dalam ketiga iklan rokok Umild, 

untuk memperlihatkan pria dewasa awal dalam menyikapi permasalahan yang sering 

muncul dalam suatu hubungan dengan lawan jenis pada iklan rokok Umild ini. Pada 

aspek sinematografis ekspresi cowok dalam menyikapi permasalahan terlihat dari 

gerak kamera, dimensi jarak (shot). 

Ekspresi cowok dalam menyikapi masalah dalam suatu hubungan dari aspek 

gerak kamera terlihat dari 3 iklan penggunaan variasi gerak kamera untuk 

menunjukan ekspresi cowok dalam menyikapi masalah yang berbeda – beda dalam 

suatu hubungan dengan lawan jenis, menggambarkan situasi dan suasana lokasi. 

Pada adegan yang melibatkan cowok dalam 3 versi iklan terdapat gerakan kamera 

yang berkombinasi yaitu panning, tracking dan crane shot. Hal ini ingin membantu 

audiens untuk mengikuti cerita yang ada pada 3 iklan ini. 

Ketiga versi iklan rokok Umild menggunakan variasi shot, mulai dari long shot, 

medium long shot, medium shot hingga medium close up untuk menunjukan ekspresi 

wajah, gesture cowok dalam menyikapi masalah dalam suatu hubungan dengan 

lawan jenis. Menyikapi masalah dalam suatu hubungan dengan lawan jenis semakin 

terlihat seiring dengan semakin dekatnya subjek dengan kamera. Iklan pertama 

scene 1 yang memperlihatkan 3 cowok bersama di ambil dengan shot LS. Iklan kedua 

scene 1 yang memperlihatkan cowok dan kekasihnya di restoran di ambil dengan 

shot LS. Hal itu menunjukan bahwa iklan pertama dan kedua terjadi interaksi yang 

santai. Sebaliknya frame – frame yang memperlhatkan 2 orang, biasanya diambil 

dengan medium long shot, medium shot, hingga medium close up untuk menampilkan 

emosi , dari gesture serta ekspresi wajah cowok dalam menyikapi masalah dalam 

suatu hubungan tetap dapat terlihat baik dalam shot long shot maupun medium shot 

hingga medium close up. 

Jadi U Mild memanfaatkan sifat pria dewasa awal yang berkaitan erat dengan 

produk yang diiklankan yaitu rokok U Mild untuk pria 18+. Komunikasi visual iklan 

televisi U Mild edisi kode cowok di dasari atas tanda – tanda yang memiliki pesan 

dengan bantuan gerak kamera dan shot. Dengan demikian makna atas tanda yang 

terdapat dalam iklan televisi U Mild edisi kode cowok merupakan representasi pria 

dewasa awal. Pesan yang ingin di sampaikan iklan televisi U Mild edisi kode cowok 

versi tiap luka punya cerita, pinter bagi waktu dan tau kapan harus bohong bahwa 
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rokok U Mild merupakan rokok bagi usia 18+ yang dapat mengatasi masalah dalam 

suatu hubungan. 

V.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan iklan – iklan serupa yaitu 

iklan rokok. Iklan rokok yang dipilih tidak harus dari produk Umild karena setiap iklan 

rokok itu unik. Keunikan dari setiap iklan rokok yang ada tidak terlepas dari makna 

yang tersembunyi di dalamnya. Akan tetapi sudut pandang yang diangkat tidak harus 

sama, misalnya penelitian iklan televisi yang diteliti melalui kajian semiotika dengan 

bantuan audio visual. Diharapkan banyaknya sudut pandang dapat memberi refrensi 

khususnya di bidang semiotika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


