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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini ingin mencari representasi maskulinitas yang 

terdapat pada iklan Axe Black versi Chico Jericho Jadilah Tenang 

menggunakan metode semiotika Charles Sanders Peirce. Maskulinitas pada 

iklan Axe Black versi Chico Jericho digambarkan sebagai maskulinitas 

baru, dimana pandangan mengenai sosok pria maskulin pada jaman dahulu 

berbeda dengan apa yang ada saat ini. Pria yang ada dalam iklan ini 

ditampilkan sama dengan pandangan feminisme yakni sifat wanita yang 

kalem, lembut serta tenang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan 

umum maskulinitas yang selama ini beredar dalam masyarakat dan 

dipercaya bahwa sosok seorang pria adalah seorang yang lekat dengan sifat 

agresif, kuat, superior, dominan dan sebagainya. Maskulinitas pada saat ini 

juga ditampilkan dengan tanda-tanda seperti penampilan yang rapi, rambut 

pendek yang rapi, kulit wajah bersih serta aroma tubuh yang wangi seperti 

yang terdapat dalam iklan Axe Black versi Chico Jericho Jadilah 

Tenang.Berdasarkan temuan data dari iklan Axe Black versi Chico Jericho 

Jadilah Tenang dapat diketahui bahwa sosok Chico Jericho 

merepresentasikan sosok pria maskulin pada saat ini, mulai dari cara 

berpakaian, penampilan, kepribadian, bentuk tubuh, serta rambut.  
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V.2 Saran 

V.2.1 Saran Akademik 

 Berikut ini adalah saran akademik dari peneliti yang ingin peneliti 

sampaikan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan iklan, 

khususnya yang bertema maskulinitas. Iklan Axe Black versi Chico Jericho 

adalah iklan mengenai salah satu produk perawatan pria dan masih banyak 

iklan lain betemakan maskulinitas yang layak diteliti dengan berbagai 

metode selain metode semiotika Charles Sanders Peirce, seperti Rolland 

Barthes, Stuart Hall dan sebagainya.  

 

V.2.2 Saran Praktis 

 Iklan Axe Black versi Chico Jericho Jadilah Tenang adalah iklan 

produk perawatan iklan yang mencerminkan sosok pria maskulin masa kini. 

Sosok pria yang dianggap maskulin akan terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan jaman, sehingga dengan kemunculan iklan Axe Black yang 

merupakan versi terbaru ini maka hendaknya akan ada Iklan Axe versi yang 

lain yang memperlihatkan sosok maskulinitas yang lain sehingga dapat 

menjadi referensi bagi penelitian. 

 

 


