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ABSTRAK 

Felicia Wongso Susilo NRP. 1423013027. Konstruksi Kecantikan 

Perempuan dalam Iklan Cahaya Cantik Raisa by Pond’s.  

Penelitian ini mengungkap bagaimana iklan Cahaya Cantik 

Raisa by Pond’s mengkonstruksikan kecantikan perempuan. Peneliti 

menggunakan metode analisis semiotika model Charles Sanders Peirce, 

yaitu dengan segitiga makna terdiri dari representament/sign (tanda), 

object (sesuatu yang dirujuk), dan interpretant (“hasil” hubungan 

representamen dengan objek). Konstruksi kecantikan perempuan tersebut 

akan dilihat dari tanda-tanda yang terlihat dalam iklan tersebut. Tanda 

dibagi menjadi tiga tipe – ikon, indeks, dan simbol. 

Dengan analisis menggunakan semiotika yang dikembangkan 

oleh Charles Sanders Peirce, peneliti menemukan gambaran tentang 

konstruksi kecantikan perempuan. Konstruksi kecantikan perempuan 

dalam iklan televisi Cahaya Cantik Raisa by Pond’s adalah kecantikan 

yang tidak hanya bersumber pada bagian luar atau fisik, tetapi juga dari 

kecantikan dalam atau inner beauty. Dalam iklan tersebut, warna kulit 

putih menjadi ukuran kecantikan perempuan. Melalui tanda-tanda yang 

muncul pada iklan ini (baik berupa ikon, indeks, maupun simbol), iklan 

Cahaya Cantik Raisa by Pond’s mengkonstruksikan kecantikan 

perempuan sesuai dengan apa yang ada dalam media massa bahwa 

kecantikan perempuan dilhat dari kulit yang identik kulit putih. 

Kata Kunci: Konstruksi, Analisis Semiotika, Kecantikan Perempuan, 

Iklan Televisi.  
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ABSTRACT 

Felicia Wongso Susilo NRP. 1423013027. The Construction of Ladies 

Beauty in “Cahaya Cantik Raisa” Television Commercial by Pond’s. 

This research reveals the television commercial of “Cahaya 

Cantik Raisa by Pond’s” interprets the ladies beauty. The researchers use 

the semiotic analysis method developed by Charles Sanders Peirce, in 

which using the triangle meaning consists of sign, object, and 

interpreting. The construction of ladies beauty will be seen in the signs 

represent in that commercial. The signs are divided into these three types- 

icons, index, and symbols. 

With the semiotic analysis developed by Charles Sanders Peirce, 

the researchers have founded the portrait of ladies beauty construction. 

The ladies beauty construction in Cahaya Cantik Raisa by Pond’s 

television commercial is the beauty that is not only seen from the outside 

or the physical appearance, yet it is depicted from within, in which it is 

called as inner beauty, the beauty from the inside. In this television 

commercial, having white skin is the symbol of beauty. From the signs 

appear in this commercial (icons, index, as well as symbols), the 

commercial Cahaya Cantik Raisa by Pond’s describes the ladies beauty 

based on the mass media is identically having white skin.    

Keywords: Construction, Semiotic Analysis, Ladies Beauty, Television 

Commercial 
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