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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Melalui penyajian data dan uraian pembahasan yang peneliti lakukan 

atas data yang telah diperoleh di penelitian yang berjudul Representasi 

Generasi Milenial dalam Iklan AXE Men’s Grooming di Media YouTube 

(Analisis Semiotika Roland Barthes), maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Iklan YouTube AXE Men’s Grooming yang diunggah di platform 

media sosial YouTube, tempat berbagi video, AXE mempromosikan 

produk seri Men’s Grooming-nya yang terdiri dari produk face wash, 

body wash, hair styling, dan body spray. Iklan yang dipromosikan AXE 

disajikan dengan gaya yang kekinian, merepresentasikan kehidupan 

generasi milenial namun tetap mempertahankan karakteristik dan ciri 

khas produk AXE yang maskulin dan macho. 

2. Dalam iklan YouTube AXE Men’s Grooming, diperoleh simbol-simbol 

berupa gaya hidup yang mencakup cara berpakaian, perilaku dalam 

bergaul, hingga masalah-masalah yang kini dihadapi generasi milenial. 

3. Peneliti menemukan makna denotasi, makna konotasi, dan makna mitos 

yang merupakan teori semiotika dari Roland Barthes di iklan YouTube 

AXE Men’s Grooming ini. 

4. Terdapat kesamaan makna yang peneliti dapatkan dengan yang 

dibagikan berbagai artikel di internet. Makna-makna tersebut antara 

lain tentang bagaimana laki-laki dan perempuan berperilaku, apa 

makna dari sebuah warna, seperti apa karakteristik generasi milenial, 

apa yang sedang menjadi tren di masyarakat khususnya generasi 

milenial, hingga perkembangan yang sedang terjadi di masyarakat 

khususnya generasi milenial. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada iklan 

YouTube AXE Men’s Grooming, maka peneliti mempunyai beberapa 

saran yang ingin disampaikan, saran tersebut adalah sebagai berikut: 

 

5.2.1 Saran Akademis 

1. Untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian, khususnya 

yang menggunakan analisis semiotika, pilihlah aliran semiotika 

yang cocok dengan objek penelitian. Setiap aliran semiotika, 

masing-masing tokohnya memiliki pandangan masing-masing 

dan dapat disesuaikan dengan objek penelitian yang kita pilih. 

2. Bagi para akademisi, cobalah untuk peka dengan perkembangan 

yang ada, karena dunia ini bergerak begitu cepat. Setiap 

pembaruan dari perkembangan yang ada akan memengaruhi 

banyak aspek kehidupan. Seperti yang peneliti lakukan dalam 

penelitian ini, bahwa perkembangan sebuah generasi pun dapat 

memengaruhi perkembangan dunia periklanan. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Kepada AXE, diharapkan untuk tetap konsisten dalam 

menyajikan iklan yang kini semakin kreatif. Meskipun AXE 

merupakan produk perawatan pria yang mengutamakan sisi 

maskulinitas, tetapi jangan lupa bahwa selera konsumen kini 

semakin beragam. 

2. Bagi para pembuat iklan, harap untuk lebih detail lagi dalam 

menghadirkan visual, teks, hingga suara dalam iklannya. Karena 

penggambaran yang detail akan menghasilkan iklan yang 

berkualitas. Penggambaran iklan yang asal akan memengaruhi 

kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk atau jasa yang 
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kita iklankan. Apalagi seperti yang telah disebutkan sebelumnya 

bahwa selera konsumen kini semakin beragam, maka sangat 

memungkinkan bahwa konsumen akan melihat secara rinci iklan 

yang kita paparkan. 
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