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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penggalian makna pesan moral yang terdapat pada scene terpilih
iklan Tokopedia versi Berikan Yang Paling Berarti Untuk Yang Berarti. Judul dari penelitian ini
adalah analisis semiotika iklan Tokopedia di Yotube (Analisis Semiotika Roland Barthes Makna
Pesan Pada Iklan Tokopedia versi Berikan Yang Paling Berarti Untuk Yang Berarti). Komposisi
yang baik pasti mampu mendukung tersampainya pesan yang terkandung di dalam iklan. Peneliti
tertarik untuk merepresentasikan makna pesan yang terkandung dalam scene terpilih iklan
Tokopedia Versi Berikan Yang Paling Berarti Untuk Yang Berarti.
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Sehingga data yang di berikan tidak berupa
angka-angka atau bilangan. Sebagai sebuah penelitian deskritif, maka penelitian ini hanya
memaparkan situasi atau wacana, tidak mencari hubungan, dan tidak menguji hipotesis atau
membuat prediksi. Sehingga data bersifat kategori substansif yang kemudian diinterpretasikan
dengan rujukan, acuan, dan referensi-referensi ilmiah.
Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah semiotika Roland Barthes dengan
menganalisis melalui teknik sinematografi dalam bidang fotografi, lalu di maknai dengan denotatif
konotatif dan mitos. Semiotika Roland Barthes mempunyai dua signifikasi, yang pertama tahap
denotasi yaitu makna yang paling nyata dari tanda, dan tahap kedua adalah konotasi yang nantinya
akan di uraikan makna pesannya.
Berdasarkan analisis yang telah di lakukan pada iklan Tokopedia versi Berikan Yang
Paling Berarti Untuk Yang Berarti dapat di tarik kesimpulan bahwa beberapa tanda denotatif
konotatif yang di dapatkan dalam iklan tersebut saling berhubungan mengikuti alur cerita dan
memberikan makna pesan moral tentang, memberikan sesuatu untuk yang paling berarti tidak
harus dengan membuang waktu yang sangat lama sehingga menghargai waktu dengan orang
terkasih adalah hal yang penting, dan kesederhanaan. Jika di lihat di dalam iklan tersebut terdapat
tanda–tanda tentang sifat negatif egois, dan emosional lalu tanda pesan moral saling tolong
menolong serta keiklasan, pada dasarnya cerita iklan ini sutradara ingin menunjukkan hal tentang
kebahagiaan dengan kesederhanaan dengan memberikan moment yang tak terlupakan, dan
keikhlasan dalam menanggapi suatu masalah.
Kata kunci : Analisis Semotika, Semiotika Roland Barthes, Iklan Tokopedia versi Berikan
Yang Paling Berarti Untuk Yang Berarti

ABSTRACT
This research is an exploration of the meaning of the moral message contained in the
selected scene of the Tokopedia advertisement version of Give The Most Meaningful For the
Meaningful. The title of this research is semiotic analysis of Tokopedia advertisements on Yotube
(Roland Barthes Semiotics Analysis of Message Meaning in Tokopedia advertisement version
Give the Most Meaningful to Meaningful). A good composition must be able to support the
delivery of the message contained in the advertisement. Researchers are interested in representing
the meaning of the messages contained in the selected scene of the Tokopedia advertisement, Give
the Most Meaningful For Meaningful Version.
This research is descriptive qualitative. So that the data provided is not in the form of
numbers or numbers. As a descriptive research, this research only describes the situation or
discourse, does not look for relationships, and does not test hypotheses or make predictions. So
that the data are substantive categories which are then interpreted with references, references, and
scientific references.
The theory used in this research is Roland Barthes' semiotics by analyzing it through
cinematographic techniques in the field of photography, then interpreting it with denotative,
connotative, and mythical meanings. Roland Barthes' semiotics has two significances, the first is
the denotation stage, which is the most tangible meaning of the sign, and the second stage is the
connotation which will explain the meaning of the message.
Based on the analysis that has been done on the Tokopedia ad version of Give The Most
Meaningful For Meaningful, it can be concluded that some of the connotative denotative signs
found in the ad are interconnected following the storyline and give meaning to the moral valuing
time with loved ones is important, and simplicity. If you see in the ad, there are signs about
negative, selfish, and emotional traits then a sign of a moral message of mutual help and sincerity,
basically the story of this ad the director wants to show things about happiness with simplicity by
providing unforgettable moments, and sincerity in responding to a problem.
Keywords: Semotic Analysis, Roland Barthes Semiotics, Tokopedia Advertisement Version
Give the Most Meaningful to Meaningful
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