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ABSTRAKSI 

Kelas soslat ada dalam fiap sistem stratifikaSI masyarakat Kelas sosial 
merupakan salah satu demen renting yang menemukan POStSl seseorang daiam 
masyarakat dan berpcngarub pada penggunaan barang-barang ekonomis, 
Bt:rdasarkan hal ter<.;.:but scgmentasi produk kontt.">f3iaJ didasarkan satah satunya 
pada kelas sosiaL Begttu pula dengan iklan produk komcrsial yang juga hams 
mempertlf'flbangkan unsur kclas sosial tersebut. 

Iklan komersial yang mcnjadi obyek penclitian 1m adalah fklan Sampoema 
HiJau seri "Kondangan" dan seri ""NaSI Goreng", Penulihan terhadap ikJan 
Sampoema Ihjau seri "Kondangan" dan sed 'Nasi Goreng' ioi dida$;arkan atas 
keunikan serm konsep kehersamaan dalam Geng Hijau yaitu sekelompok anak 
muda yang menjadl tokoh utama serial iklan Sampoema HiJau im. Berdasarkan 
latar belakang masalah tersebut, rnaka perumusan masalah penelitian mi adalaf't 
bagaimana representasi kelas sosial masyarakat dalam iklan rokok Sampoerna 
lIijau dl televisi sed "Kondangan" dan seri "NaSI Goreng", lintuk itu, tinjauan 
pustaka yang digunakan berkaitan dengan ulasan dan teori-tcori dari ('OtlAUmer 

Tkhavinur. studi semiotlka dan pcnkhman, 
Penehtlan ini menggunakan metode semiotik yaitu metode yang berfungsi 

untuk mcnganaJisis tanda-tanda pada teks seperti drama, th"hiot1, film termasuk 
iklan televisi. Kajian semiotik yang digunakan mcngacu pada leoTi tanda PClfce. 
Sedangkan pacta unit anahsis, peneliti menggunakan konsep paradigma dan 
sintagma yang dlgunakan untuk menganaJisis tanda p-ada level realitas, level 
represcntasi, dan level ideologi. 

Tcknik pengumpulan data dilakukan dengan pcngamatan langsung pada 
lI·dan Sampoema HiJau :::;cri "Kondangan" daTI sen "Nasi Goreng" dalam tonnat 
VeD, Analisis terhadap kedua sen tersehut dilakukan dcngan O1engamati 
sintagma paradlgma yang muncul pada level realitas, levd representasi serta level 
ideo]ogi, kcmudian diinterpretasj Icbih dalam untuk mClljawab bagaimana 
penggambaran kclas sosial direpresentasikan datam iklan Sampoerna Hijau seri 
'"Kondangan'" dan seri "Nasi Goreng" tersebut Seianjutnya, peneliti juga 
menggunakan refercnsi dari internet, buku, dan majalah untuk memperkuat 
analisls dan interpretasi data. 

Berdasarkan seluruh uraian anahsis dan interpretasi data. penditi 
mcnYlmpulkan kelas sosuil masyarakat yang dircpresentasikan dalam iklan mkok 
Sampoerna Hijau di televisi scrl"Kondangan'" dan seri HNasl Gore-ng' adalah kelas 
sosiaJ masyarakal menengah, Kesimpulan tersebut berdasarkan selling, kostum 
dan make up. kalimat -kalimat V.ida dialog serta mu..<.;ik dan makna tagline yang 
ada dalam iklan Sampoerna seri "'Kondangan"' dan seri "Nasi Gorcng" 
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