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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian y ang tel ah di lakukan o leh p eneliti, dip eroleh beberapa 

ciri-ciri tekstual dan verbal dari bahasa klaim yang digunakan oleh iklan produk operator 

seluler Indosa t M3 dan XL. Pada penelit ian ini  dite mukan adanya persamaan dan  

perbedaan ciri-ciri bahasa klaim baik tekstual maupun verbal dari iklan Indosat M3 dan 

XL yang didasarkan pada aspek sinematografis, yaitu dari unsur visual image, audio, dan 

slogan/tagline. 

 Menurut h asil p enelitian, peneliti dapat mengkategorikan iklan d ari Indosa t M 3 

periode bulan Januar i sampai dengan Maret 2010 termasuk ke jen is bahasa k laim  The 

Water is Wet Claim, hal ini  dikarenakan iklan I ndosat M3 memiliki ciri-ciri dari aspek 

sinematografis yang memenuhi ciri-ciri dari jenis bah asa klaim in i. Seperti pada visual 

image y ang memeperlihatkan tingkah la ku model s elalu menunjukkan prod uk In dosat 

M3 berupa ka rtu perd ana, selai n itu pada jalan ce rita juga menceritakan keunggulan 

produk Indosat M3 termasuk bonus dan k emudahan fasilitas yang diberikan. Pada audio 

dari ik lan In dosat M3 memberikan penjelasan tentang kelebi han produknya, dan pad a 

tekstual memuat pernyataan tentang fakta yang ada dari produk Indosat M3.  

 Sedangkan ciri-ciri bahasa k laim yang dimunculkan ik lan Indosat M3 periode bulan 

Januari  sam pai deng an Maret 20 10 pada un sur t ekstual m aupun v erbal, me miliki 

kecenderungan p ada visual image m odel menjelaskan tarif m urah k epada konsu men, 

menggunakan prolog/dialog dan slogan/tagline  yang menjelaskan tentang produk untuk 

memperkuat klaim sebagai operator seluler d engan tarif paling murah. Ini dapat di lihat 

berdasarkan hasi l p enelitian, di mana ik lan Ind osat M3 d alam prolog/dialog terdapat 
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penjelasan ta rif murah dari produk Indosa t M3 se lain penjelasan tentang k elebihan 

produknya untuk menarik minat kh alayak. Pada slogan/taglin e juga berupaya 

menjelaskan klaim paling murah, dimana iklan dari Indosat M3  ingin menunjukkan ciri 

dan kesan yang khas tentang produk dan memuat pernyataan tentang fakta dari produk.  

 Hampir sama dengan iklan Indosat M3,  iklan d ari XL periode bulan Januari sampai 

dengan Maret 2010 kecuali p ada per iode bu lan Februari termasuk jenis  bahasa k laim 

The “Water is wet” Claim ka rena berdasarkan ha sil pe nelitian j uga memiliki ban yak 

kesamaan ciri-ciri d engan iklan In dosat M3, d imana visual image y ang menayangkan 

tingkah lak u model selal u menunjukkan kart u perdana d ari operator seluler XL, jalan 

cerita juga menceritakan keunggulan XL te rmasuk bonus dan kemudahan fasilitas yang 

diberikan, pada  audio  menunjukkan penjelasan tentang kelebihan-kelebihan produk XL, 

dan pada unsur tekstual juga memuat pernyataan tentang fakta dari produk XL. 

Pada iklan bulan Februari versi Teuku Wisnu terdap at perbedaan jenis bahasa klaim 

dengan versi iklan XL yang lain, yaitu termasuk pada jenis bahasa klaim The Unfinished 

Claim kar ena p ada versi ik lan ini memiliki ciri-ciri y ang a gak b erbeda, seperti pad a  

visual image tingkah laku model yang menunjukkan kartu perdana XL, pada unsur audio  

menunjukkan pen jelasan tenta ng kelebihan-kelebihan produk  XL, d an pada teksual  

membandingkan dengan produk kompetitor yang lain sebagai upaya untuk menunjukkan 

sebagai produk paling murah sesuai dengan klaim yang dibuat.  

 Mengenai ciri-ciri bahasa klaim berdasarkan tekstual dan verbal dari  iklan XL, dapat 

dilihat bahwa bahasa klaim pada iklan XL pada bulan Januari dan Maret 2010 memiliki 

persamaan deng an ciri- ciri tekstual dan v erbal dari iklan Indosat M3  yaitu pad a visu al 

image model yang menjelaskan tarif murah XL kep ada konsu men, k emudian 

menggunakan prolog/dialog dan slogan/tagline  yang menjelaskan tarif murah dari XL, 

terdapat percakapan  d an penjelasan te ntang prod uk XL. Pada slog an/tagline juga 
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memiliki persamaan dimana iklan dari XL juga  menunjukkan ciri dan kesan yang khas 

tentang produk da n m emuat pernyataan te ntang fa kta dari produk sehingga n antinya 

konsumen tidak merasa tetripu oleh klaim  yang dimunculkan. P ada iklan XL bu lan 

Februari terdapat sedikit perbedaan ciri-ciri tekstual dan verbal dalam bahasa klaim yang 

digunakan, hal in i dikarenakan pada versi iklan ini pada slogan/tagline membandingkan 

dengan produk lain untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor. 

Secara u mum terdapat banyak pers amaan ci ri-ciri b ahasa klaim teksual d an ve rbal 

antara iklan Indosa t M3 dan XL periode Januari sam pai d engan Maret 2 010, seperti 

misalnya pada tekstual y ang menunjukkan ciri dan kesan yang khas tentang p roduk dan 

memuat pernyataan tentang fakta dari produk, w alaupun pada salah satu versi iklan XL 

pada bulan Februari (versi Te uku Wisnu) terda pat p erbedaan y aitu pada te kstual 

membandingkan dengan produk lain, kemudian pada ciri-ciri verbal antara iklan Indosat 

M3 dan XL juga terdapat banyak persamaan yaitu model yang menjelaskan tarif murah 

kepada kon sumen, announcer yang m enjelaskan tarif m urah dan kelebihan produk, 

namun pada dua versi iklan d ari XL terd apat perb edaan deng an ik lan In dosat M3, 

dimana pada iklan XL terdapat percakapan tentang produk yang dilakukan oleh model, 

sedangkan pada iklan Indosat M3 tidak ada percakapan yang terjadi antar model untuk 

memperkuat pernyataan klaim paling murah . 

 Berdasarkan p erbandingan ciri-ciri bahasa k laim tekstual dan v erbal t ersebut dap at 

dilihat b ahwa ter jadi kemiripan dan keserag aman d alam penggunaan bah asa klai m 

sebagai produk operator seluler dengan tarif paling murah dari iklan Indosat M3 dan XL, 

padahal k edua p roduk o perator selu ler tersebut memiliki persaingan yang cukup k etat 

dalam u payanya untuk menjadi market leader pad a prod uk operator sel uler, d engan 

demikian k onsumen akan menjadi terlalu biasa dan cender ung bosan deng an bah asa 

klaim yang dinyatakan oleh iklan kedua produk operator seluler ini, sehingga diperlukan 
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variasi penggunaan bahasa k laim u ntuk kel uar dari  k eseragaman iklan y ang ada  untuk  

memenangkan persaingan pasar. 

B. SARAN 

1. Saran Praktis 

Merunut dari hasil penelitian dapat di lihat bahwa terdapa t pe rsamaan dan 

kemiripan ciri-ciri bahasa klaim baik tekstual maupun ve rbal yang digunakan oleh 

iklan dari Indosat M3 dan XL mengenai pernyataan klaim sebagai produk operator 

seluler paling  mura h yang  diperole h berd asarkan aspek  sine matografis, ba ik dari 

visual image, audio, maupun slogan/tagline. 

Variasi penggunaan baha sa klaim perlu di lakukan o leh pe ngiklan agar  iklan  

yang ditayangkan tidak monoton dan seragam dalam persaingan antar satu produk 

operator seluler dengan yang lain  sepe rti yang  terjadi pada iklan Indosat M3  dan 

XL. Hal ini perlu dilakukan agar khala yak mendapat taya ngan iklan yang lebih 

beragam dari  produk opera tor se luler, tidak hanya berupa  pernyataan maupun  

penjelasan tentang tarif murah s aja namun dengan kiat-k iat lain yang menggugah 

minat khalayak untuk membeli produk operator seluler yang diiklankan. 
 

2.  Saran  Akademis  

Peneliti menyadari ba hwa masih terdapat b anyak kekurang an yang a da pada 

penelitian i ni, oleh ka rena i tu pe neliti b erharap p ada pe nelitian berikutnya  untuk  

dapat  lebih  mengkaji  ciri-ciri bahasa klaim tekstual da n verbal dari produ k 

operator seluler yang lain, te rutama produk-produk  operator seluler  yang  masih 

terhitung ba ru dalam persaing an bisnis p roduk ope rator seluler  u ntuk melihat 

bagaimana upa ya yang dilakukan melalui  bahasa klaim yang  dinyata kan un tuk 

merebut pasar dalam persaingan antar operator seluler yang semakin ketat.   
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Nama:     Coding Book 

Pengisian Coding Sheet 

Penggunaan Bahasa Klaim dalam Iklan Televisi 

( Studi Komparatif Menggunakan Analisis Isi terhadap Iklan dengan Topik Klaim  

Iklan “Paling Murah”   dalam TVC Indosat M3 dan XL periode Januari-Maret 2010) 

 

No Aspek 
Sinema

to-
grafis 

Indikator  Iklan 
Indosat M3 

(periode 
Januari) 

Iklan XL 
(periode 
Januari) 

    Ya Tidak Ya Tidak 

1 Visual 
Image 

1. Tingkah laku 
model 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jalan cerita 
 
 

 
3. Suasana yang 

melatarbelakangi 
iklan 

a. Menggunakan 
handphone 

b. Menunjukkan produk 
c. Memperlihatkan 

ekspresi senang s aat 
menggunakan produk 

d. Menjelaskan tar if 
murah k epada 
konsumen   

a. Menceritakan 
keunggulan produk 

b. Menceritakan ten tang 
tarif murah 

a. Outdoor 
b. Indoor 
c. Warna-warni 
d. Ramai 

  

2 Audio 1. Prolog atau dialog 
 
 
 

 
 
 
 
2. Backsound 

 

a. Penjelasan tarif 
murah 

b. Percakapan tentang 
produk 

c. Penjelasan tentang 
kelebihan produk 

d. Membicarakan 
perbandingan dengan 
produk lain 

a. Menggunakan musik 
instrumental 

b. Menggunakan lagu 
c. Menggunakan jingle 
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d. Menggunakan suara 
sekitar 

3 Tekstu
al 

Slogan atau 
Tagline 

a. Menggunakan bahasa 
yang tidak tegas 

b. Membandingkan 
dengan produk lain 

c. Menunjukkan ciri dan 
kesan yang khas 
tentang produk 

d. Memuat pernyataan 
tentang fakta dari 
produk 

e. Berisi informasi yang 
dapat dipercaya, tapi 
tidak memberi I 
informasi keunggulan 

f. Menggunakan bahasa 
yang sedehana tapi 
tidak jelas maknanya 

g. Memuat bahasa yang 
memuji konsumen 

h. Menggunakan 
kalimat pertanyaan 
 
 

  

 

 

No Aspek 
Sinema

to-
grafis 

Indikator  Iklan 
Indosat M3 

(periode 
Februari) 

Iklan XL 
(periode 

Februari) 

    Ya Tidak Ya Tidak 

1 Visual 
Image 

1. Tingkah laku 
model 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jalan cerita 
 
 

 
3. Suasana yang 

a. Menggunakan 
handphone 

b. Menunjukkan produk 
c. Memperlihatkan 

ekspresi senang s aat 
menggunakan produk 

d. Menjelaskan tar if 
murah k epada 
konsumen   

a. Menceritakan 
keunggulan produk 

b. Menceritakan ten tang 
tarif murah 

a. Outdoor 
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melatarbelakangi 
iklan 

b. Indoor 
c. Warna-warni 
d. Ramai 

2 Audio 1. Prolog atau dialog 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Backsound 

 

a. Penjelasan tarif 
murah 

b. Percakapan tentang 
produk 

c. Penjelasan tentang 
kelebihan produk 

d. Membicarakan 
perbandingan dengan 
produk lain 

a. Menggunakan musik 
instrumental 

b. Menggunakan lagu 
c. Menggunakan jingle 
d. Menggunakan suara 

sekitar 

  

3 Tekstu
al 

Slogan atau 
Tagline 

a. Menggunakan bahasa 
yang tidak tegas 

b. Membandingkan 
dengan produk lain 

c. Menunjukkan ciri dan 
kesan yang khas 
tentang produk 

d. Memuat pernyataan 
tentang fakta dari 
produk 

e. Berisi informasi yang 
dapat dipercaya, tapi 
tidak memberi  
informasi keunggulan 

f. Menggunakan bahasa 
yang sedehana tapi 
tidak jelas maknanya 

g. Memuat bahasa yang 
memuji konsumen 

h. Menggunakan 
kalimat pertanyaan 
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No Aspek 
Sinema

to-
grafis 

Indikator  Iklan 
Indosat M3 

(periode 
Maret) 

Iklan XL 
(periode 
Maret) 

    Ya Tidak Ya Tidak 

1 Visual 
Image 

1. Tingkah laku 
model 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jalan cerita 
 
 

 
3. Suasana yang 

melatarbelakangi 
iklan 

a. Menggunakan 
handphone 

b. Menunjukkan produk 
c. Memperlihatkan 

ekspresi senang s aat 
menggunakan produk 

d. Menjelaskan tar if 
murah k epada 
konsumen   

a. Menceritakan 
keunggulan produk 

b. Menceritakan ten tang 
tarif murah 

a. Outdoor 
b. Indoor 
c. Warna-warni 
d. Ramai 

  

2 Audio 1. Prolog atau dialog 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Backsound 

 

a. Penjelasan tarif 
murah 

b. Percakapan tentang 
produk 

c. Penjelasan tentang 
kelebihan produk 

d. Membicarakan 
perbandingan dengan 
produk lain 

a. Menggunakan musik 
instrumental 

b. Menggunakan lagu 
c. Menggunakan jingle 
d. Menggunakan suara 

sekitar 

  

3 Tekstu
al 

Slogan atau 
Tagline 

a. Menggunakan bahasa 
yang tidak tegas 

b. Membandingkan 
dengan produk lain 

c. Menunjukkan ciri dan 
kesan yang khas 
tentang produk 

d. Memuat pernyataan 
tentang fakta dari 
produk 

e. Berisi informasi yang 
dapat dipercaya, tapi 
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tidak memberi  
informasi keunggulan 

f. Menggunakan bahasa 
yang sedehana tapi 
tidak jelas maknanya 

g. Memuat bahasa yang 
memuji konsumen 

h. Menggunakan 
kalimat pertanyaan 
 

 

Aspek Sinematografis Iklan TVC Indosat M3 dan XL : 

1. Visual Image 

Yaitu segala yang tertuang dalam frame yang komposional dalam satu 

shot. Be rupa pe rpaduan elemen di sain yang b erbeda, dan merupakan 

gambar bergerak. Terdiri dari kategori tingkah laku model, jalan cerita dan 

suasana yang melatarbelakangi iklan tersebut. 

Visual image atau gambar visual mencakup 3 hal, yaitu : 

i. Tingkah laku model dimana segala aktivitas atau kegiatan dari 

model atau sumber pesan dari iklan. 

a. Menggunakan handphone, diartikan m odel atau talent 
terlihat menggunakan handphone dalam iklan. 

b. Menunjukkan produk, dimana d apat dilihat bahwa model 
atau tale nt membawa atau  memperlihatkan produk yang 
diiklankan. 

c. Memperlihatkan ekspresi senang saat menggunakan  
produk, diartikan ketika sedang menggunakan produk, model 
atau talent telihat senang, gembira, atau puas atas penggunaan 
produk. 

d. Menjelaskan tarif murah kepada konsumen, bahwa model 
atau talent melakukan aktivitas yang berusaha memperlihatkan 
tariff murah kepada khalayak.   

 
ii. Jalan cerita yang terjadi dalam iklan.  
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a. Menceritakan keunggulan produk, artinya bahwa d alam 
iklan  berisi cerita mengenai produk, keunggulan-keunggulan 
produk, dan fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh dari produk 
yang diiklankan. 

b. Menceritakan tentang tarif murah, artinya bahwa iklan 
menceritakan t arif ya ng d itawarkan, berikut de ngan 
penjelasan-penjelasan serta ketentuan dan perbandingan  tariff 
dengan produk lain. 

 

iii. Suasana yang melatarbelakangi iklan.  

a. Outdoor : menggunakan set ting di luar ruangan, se perti di 
taman, lapangan, halaman rumah, jalan raya,dll. 

b. Indoor : menggunakan setting di dalam ruangan, misalnya di 
studio, dalam rumah, kamar, dll. 

c. Warna-warni : latar belakang terlihat penuh warna sehing ga 
timbul kesan ceria, gembira, muda. 

d. Ramai : terdapat lebih dari 2-3 or ang dalam  satu tay angan 

iklan. 

2. Audio atau sumber suara 

Suara dapat menampilkan ekspresi dari karakteristiknya, sebagaimana 

referensinya terhada p konteks si nematografis secara  k eseluruhan. Suara 

akan membawa implikasi dan efek emosional tersendiri, serta makna dari 

isi sebuah sinematografis. 

Terdapat 2 hal y ang menjadi bag ian dari audio atau su mber suara dari 

sebuah iklan televisi, antara lain:  

i. Prolog atau dialog yaitu kata-kata yang diucapkan melalui dubbing 

suara untuk menjelaskan klaim, maupun dialog-dialog y ang terjad i 

antara beberapa sumber pesan yang dapat mempengaruhi khalayak 

terhadap iklan. 

a. Penjelasan tarif murah :  announcer menyampaikan narasi 
yang menjelaskan tarif murah atas produk yang diiklankan 

b. Percakapan tentang produk : t erdapat dialog diantara talent 
yang sedang membicarakan mengenai produk yang diiklankan. 
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c. Penjelasan tentang kelebihan produk :  anno uncer 
menyampaikan narasi y ang m enjelaskan kelebihan-kelebihan 
produk yang diiklankan 

d. Membicarakan perbandingan dengan produk lain : 
announcer m aupun talent membandingkan produk yang 
diiklankan dengan produk sejenis yang lain. 

 

ii. Backsound dapat b erupa suara gemuruh, m usik instr umental, 

maupun lagu-lagu dari penyanyi atau band yang tentunya digunakan 

untuk mendukung klaim. 

a. Menggunakan musik instrumental : musik y ang berup a 
permainan satu atau beberapa alat music tanpa nyanyian.  

b. Menggunakan lagu : m usik y ang di nyanyikan oleh  seor ang 
vokalis maupun dibawakan oleh band. 

c. Menggunakan jingle :  merupakan p erpaduan antara music 
instrumental dan lagu yang berdurasi pendek dan biasanya berisi 
tentang slogan dari suatu perusahaan atau produk. 

d. Menggunakan suara sekitar : su ara-suara yang bi asa kita 
dengar sehari-hari, seperti : suara air, suara kendaraan bermotor, 
suara orang berjalan, suara gemuruh,dll. 

 

3. Teks Tertulis atau Written Text 

Merupakan suat u oby ek ata u produ k dari suatu  proses. K ebanyakan 

teks tertulis tid ak memperlihatkan pro ses produksin ya; dan b iasanya 

ditampilkan pada bentuk terakhirnya,  dalam sebuah iklan terdapat sebuah 

slogan ata u tagline y ang da pat dij adikan oby ek d ari p esan y ang ak an 

disampaikan.  

a. Menggunakan bahasa yang tidak tegas : t erdapat ketidakjelasan 
informasi ata u tid ak berani menjelaskan secara tegas mengenai  
produk yang diiklankan. 

b. Membandingkan dengan produk lain : mengandung upay a 
membandingkan keunggulan sebuah produk dengan produk lain. 

c. Menunjukkan ciri dan kesan yang khas tentang produk : 
menyatakan bahwa tidak ada produk lain yang sama dengan produk 
yang diiklankan.  
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d. Memuat pernyataan tentang fakta dari produk : ber isi 
pernyataan tentang fakta yang melekat pada produk dan tidak dapat 
dipungkiri oleh konsumen. 

e. Berisi informasi yang dapat dipercaya, tapi tidak memberi 
informasi keunggulan : kata -kata yang dim unculkan mengenai 
produk dapat dipercaya oleh konsumen, akan tetapi kemudian akan 
memunculkan pe rtanyaan ba ru “ lalu apa” ata u “so wh at” dari 
konsumen yang lebih aktif dan kritis.  

f. Menggunakan bahasa yang sedehana tapi tidak jelas 
maknanya:  kata-kata y ang dip akai cukup akrab d engan trend 
maupun telinga masyarakat akan tetap i tidak m emiliki a rti yang 
jelas dalam hubungannya dengan produk.  

g. Memuat bahasa yang memuji konsumen : ba hasa yang 
digunakan bersifat menjilat dan serba berlebihan kepada konsumen. 

h. Menggunakan kalimat pertanyaan : di bangun dalam bentuk 
pertanyaan yang menuntut s ebuah respon dari ko nsumen untuk  
menjawab pertanyaan tersebut. 
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Nama:      Coding Sheet 

Penggunaan Bahasa Klaim dalam Iklan Televisi 

( Studi Komparatif Menggunakan Analisis Isi terhadap Iklan dengan Topik Klaim  

Iklan “Paling Murah”   dalam TVC Indosat M3 dan XL periode Januari-Maret 2010) 

 

No Aspek 
Sinema

to-
grafis 

Indikator  Iklan 
Indosat M3 

(periode 
Januari) 

Iklan XL 
(periode 
Januari) 

    Ya Tidak Ya Tidak 

1 Visual 
Image 

1. Tingkah laku 
model 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jalan cerita 
 
 

 
3. Suasana yang 

melatarbelakangi 
iklan 

a. Menggunakan 
handphone 

b. Menunjukkan produk 
c. Memperlihatkan 

ekspresi senang s aat 
menggunakan produk 

d. Menjelaskan tar if 
murah k epada 
konsumen   

a. Menceritakan 
keunggulan produk 

b. Menceritakan ten tang 
tarif murah 

a. Outdoor 
b. Indoor 
c. Warna-warni 
d. Ramai 

  

2 Audio 1. Prolog atau dialog 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Backsound 

 

a. Penjelasan tarif 
murah 

b. Percakapan tentang 
produk 

c. Penjelasan tentang 
kelebihan produk 

d. Membicarakan 
perbandingan dengan 
produk lain 

a. Menggunakan musik 
instrumental 

b. Menggunakan lagu 
c. Menggunakan jingle 
d. Menggunakan suara 

sekitar 
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3 Tekstu
al 

Slogan atau 
Tagline 

a. Menggunakan bahasa 
yang tidak tegas 

b. Membandingkan 
dengan produk lain 

c. Menunjukkan ciri dan 
kesan yang khas 
tentang produk 

d. Memuat pernyataan 
tentang fakta dari 
produk 

e. Berisi informasi yang 
dapat dipercaya, tapi 
tidak memberi  
informasi keunggulan 

f. Menggunakan bahasa 
yang sedehana tapi 
tidak jelas maknanya 

g. Memuat bahasa yang 
memuji konsumen 

h. Menggunakan 
kalimat pertanyaan 
 

  

 

 

No Aspek 
Sinema

to-
grafis 

Indikator  Iklan 
Indosat M3 

(periode 
Februari) 

Iklan XL 
(periode 

Februari) 

    Ya Tidak Ya Tidak 

1 Visual 
Image 

1. Tingkah laku 
model 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jalan cerita 
 
 

 
3. Suasana yang 

melatarbelakangi 
iklan 

a. Menggunakan 
handphone 

b. Menunjukkan produk 
c. Memperlihatkan 

ekspresi senang s aat 
menggunakan produk 

d. Menjelaskan tar if 
murah k epada 
konsumen   

c. Menceritakan 
keunggulan produk 

d. Menceritakan ten tang 
tarif murah 

e. Outdoor 
f. Indoor 
g. Warna-warni 
h. Ramai 
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2 Audio 1. Prolog atau dialog 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Backsound 

 

a. Penjelasan tarif 
murah 

b. Percakapan tentang 
produk 

c. Penjelasan tentang 
kelebihan produk 

d. Membicarakan 
perbandingan dengan 
produk lain 

a. Menggunakan musik 
instrumental 

b. Menggunakan lagu 
c. Menggunakan jingle 
d. Menggunakan suara 

sekitar 

  

3 Tekstu
al 

Slogan atau 
Tagline 

a. Menggunakan bahasa 
yang tidak tegas 

b. Membandingkan 
dengan produk lain 

c. Menunjukkan ciri dan 
kesan yang khas 
tentang produk 

d. Memuat pernyataan 
tentang fakta dari 
produk 

e. Berisi informasi yang 
dapat dipercaya, tapi 
tidak memberi  
informasi keunggulan 

f. Menggunakan bahasa 
yang sedehana tapi 
tidak jelas maknanya 

g. Memuat bahasa yang 
memuji konsumen 

h. Menggunakan 
kalimat pertanyaan 
 

  

   

No Aspek 
Sinema

to-
grafis 

Indikator  Iklan 
Indosat M3 

(periode 
Maret) 

Iklan XL 
(periode 
Maret) 

    Ya Tidak Ya Tidak 

1 Visual 
Image 

1. Tingkah laku 
model 
 
 

a. Menggunakan 
handphone 

b. Menunjukkan produk 
c. Memperlihatkan 
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2. Jalan cerita 
 
 

 
3. Suasana yang 

melatarbelakangi 
iklan 

ekspresi senang s aat 
menggunakan produk 

d. Menjelaskan tar if 
murah k epada 
konsumen   

a. Menceritakan 
keunggulan produk 

b. Menceritakan ten tang 
tarif murah 

a. Outdoor 
b. Indoor 
c. Warna-warni 
d. Ramai 

2 Audio 1. Prolog atau dialog 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Backsound 

 

a. Penjelasan tarif 
murah 

b. Percakapan tentang 
produk 

c. Penjelasan tentang 
kelebihan produk 

d. Membicarakan 
perbandingan dengan 
produk lain 

a. Menggunakan musik 
instrumental 

b. Menggunakan lagu 
c. Menggunakan jingle 
d. Menggunakan suara 

sekitar 

  

3 Tekstu
al 

Slogan atau 
Tagline 

a. Menggunakan bahasa 
yang tidak tegas 

b. Membandingkan 
dengan produk lain 

c. Menunjukkan ciri dan 
kesan yang khas 
tentang produk 

d. Memuat pernyataan 
tentang fakta dari 
produk 

e. Berisi informasi yang 
dapat dipercaya, tapi 
tidak memberi 
informasi keunggulan 

f. Menggunakan bahasa 
yang sedehana tapi 
tidak jelas maknanya 

g. Memuat bahasa yang 
memuji konsumen 

h. Menggunakan 
kalimat pertanyaan 
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