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ABSTRACT

ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œ Local Wisdom Aceh dalam Iklan Media Baliho di Aceh (Analisis Semiotika Terhadap Iklan Baliho
Kartu As Versi Aktifkan Paket 500 dan Iklan Im3 Versi Gratis 30 Menit Nelpon). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui local
wisdom Aceh dalam iklan media baliho Kartu AS versi Aktifkan Paket 500 dan iklan Im3 versi Gratis 30 Menit Nelpon. Penelitian
ini menggunakan Teori Charles Sander Peirce. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Pengumpulan data digunakan
dengan observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan segitiga makna yang dikemukakan oleh Peirce yaitu tanda
objek dan interpretant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerapan local wisdom Aceh pada iklan Kartu As
versi Aktifkan Paket 500 dan iklan Im3 versi Gratis 30 Menit Nelpon. Pada jenis tanda ikon, model wanita pada iklan Im3 dan
Kartu As terlihat sudah mengikuti local wisdom Aceh hal ini terlihat dengan tidak bercampurnya antara laki-laki dan perempuan
pada iklan Kartu As dan penggunaan kerudung serta pakaian tertutup pada model wanita dari kedua iklan tersebut. Pada jenis tanda
indeks dimana iklan Im3 menggambarkan model wanita dengan hijab dan pakaian yang lebih tertutup dibandingkan iklan Kartu As,
pada iklan kartu As penutup kepala yang digunakan oleh model wanita tidak sempurna karena masih memperlihatkan aurat. Pada
jenis tanda simbol iklan Kartu As menggunakan logo yang tidak sesuai dengan local wisdom Aceh yaitu penggunaan kartu remi.
Teks headline pada kedua iklan ini mempunyai interpretant yang sama yaitu pemberian hadiah dari perusahaan untuk konsumen,
pemberian hadiah di dalam Islam tidak ada larangan apabila kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Sedangkan penggunaan
warna iklan Kartu As terlihat lebih baik dengan menggabungkan warna merah dan warna putih sehingga terkesan netral, berbeda
dengan iklan Im3 yang hanya menggunakan warna yang mencolok yaitu warna kuning yang tidak di perkenankan dalam Islam. 
Kata kunci : Local wisdom, Media baliho, Kartu As, Im3


