
Daftar pertanyaan untuk audiens 

Nama  : Mumammad ikbal 

Usia  : 20 Tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa 

1. Menurut anda apakah makna pesan iklan ini? 

Jawab: sedang berlangsungnya diskon di dunia bangunan 

2. Menurut anda apakah arti warna hijau sebagai warna dasar iklan ini? 

Jawab: warna hijau pada dasar iklan ini hanya pewarnaan biasa pada iklan cetak 

3. Menurut anda apa makna garis terbelah yang berwarna merah dan kuning? 

Jawab: garis terbelah hanya hiasan yang menghiasi dan mengerucut ke inti dari iklan 

ini yaitu tuliusan diskon 

4. Menurut anda apakah makna merah pada tulisan mega pada iklan ini? 

Jawab: warna merah pada tulisan mega adalah hasil penyocokan warna pada iklan ini. 

Itu pun terjadi pada tiap font pengombinasian warna agar cocok dan menarik untuk di 

baca 

5. Kenapa warna tulisan diskon berwarna putih menurut anda? 

Jawab: sudah terjawab pada no 4 

6. Kenapa tulisan cat dan perlengkapan berwarna hitam? 

Jawab: sudah terjawab pada no 4 

7. Menurut anda kenapa ada gambar kaleng cat berbagai merk dikanan iklan ini? 



Jawab: gambar kaleng cat menurut saya sebagai bentuk penggambaran yang 

menunjukan apa yang di diskon kan  

8. Menurut anda kenapa warna bagian kanan dan kiri berwarna kuning? 

Jawab: karena warna kuning adalah warna yang sangat cocok untuk berbagai tulisan 

9. Kenapa ada logo berbagai brand pada kanan iklan ini? 

Jawab: sebagai pemberitahuan brand-brand yang tergabung dalam dunia bangunan 

10. Menurut anda kenapa ada promo roman & kia dikanan bawah iklan ini? 

Jawab: hanyalah bentuk promosi 

11. Menurut anda Mengapa tulisan dan pada tulisan cat dan perlengkapan memakai 

simbol (&)? 

Jawab: lambang dan pada iklan ini dipakai agar pesan tersebut terlihat seingkat dan 

padat dalam ruang iklan ini 

12. Menurut anda apakan arti logo Dunia Bangunan? 

Jawab: menurut saya logo dunia bangunan sangat cocok karena logo dunia bangunan 

berbentuk segitiga rumah yang warnanya cukup dominan 

13. Menurut anda kenapa ada logo muri pada iklan ini? 

Jawab: untuk menambah keyakinan masyarakat bahwa dunia bangunan sudah 

mencapai rekor terbaik 

14. apakah anda mengetahui iklan ini hanya untuk bulan juni saja? Dan apakah jangka 

waktu terlihat? 



Jawab: menurut saya jangka waktu promo ini saya rasa kurang jelas karena 

ukurannya kurang besar. Batas waktu promo adalah hal yang paling sering dilihat 

menurut saya 



Daftar pertanyaan untuk audiens 

Nama  : Dahlan Malvinas 

Usia  : 25 Tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa 

1. Menurut anda apakah makna pesan iklan ini? 

Jawab: menurut saya makna pesan iklan ini adalah sebuah iklan yang memberitahukan 

kepada masyarakat luas tentang diskon yang besar-besaran di dunia bangunan 

2. Menurut anda apakah arti warna hijau sebagai warna dasar iklan ini? 

Jawab: warna hijau murupakan warna alam yang menyejukan, sehingga dijadikan 

warna dasar iklan ini 

3. Menurut anda apa makna garis terbelah yang berwarna merah dan kuning? 

Jawab: garis terbelah yang berwarna merah dan kuning itu sebagai sebagai corak agar 

member kesan ramai dalam iklan itu sendiri 

4. Menurut anda apakah makna merah pada tulisan mega pada iklan ini? 

Jawab: Warna merah menurut saya warna yang meriah sehingga digunakan dalam 

kata mega untuk mendongkrak kata diskon pada iklan ini 

5. Kenapa warna tulisan diskon berwarna putih menurut anda? 

Jawab: putih melambangkan kesejukan agar terkombinasi dengan unsur warna lain 

6. Kenapa tulisan cat dan perlengkapan berwarna hitam? 

Jawab: karena dengan produk yang diberikan diskon dalam dunia bangunan adalah 

cat dan perlengkapan. Jadi menurut saya warna hitam pada tulisan cat dan 

perlengkapan dirasa sangat tepat karena menegaskan apa yang akan di beri diskon 



7. Menurut anda kenapa ada gambar kaleng cat berbagai merk dikanan iklan ini? 

Jawab: hanya sebagai hiasan yang menggambarkan dunia bangunan berisikan cat dan 

perlengkapan 

8. Menurut anda kenapa warna bagian kanan dan kiri berwarna kuning? 

Jawab: warna kuning adalah warna matahari yang terang dan cerah 

9. Kenapa ada logo berbagai brand pada kanan iklan ini? 

Jawab: layaknya sebuah pameran yang akan dipamerkan, dunia bangunan mengikut 

sertakan beberapa logo brand yang akan di berikan diskon dalam promo bulan juni 

2011 

10. Menurut anda kenapa ada promo roman & kia dikanan bawah iklan ini? 

Jawab: mungkin untuk menarik minat masyarakat yang kebanyakan warga Negara 

kita menyukai hal-hal yang murah dan gratis 

11. Menurut anda Mengapa tulisan dan pada tulisan cat dan perlengkapan memakai 

simbol (&)? 

Jawab: merupakan bentuk penghematan bidang dalam iklan ini 

12. Menurut anda apakan arti logo Dunia Bangunan? 

Jawab: menurut saya logo dunia bangunan adalah symbol keutuhan bangunan, dimana 

atap rumah tampak segitiga yang menegaskan bahwa dunia bangunan benar-benar 

perusahaan yang dapat melengkapi kebutuhan bahan-bahan bangunan masyarakat 

luas 

13. Menurut anda kenapa ada logo muri pada iklan ini? 



Jawab: menurut saya hanya sebagai sebuah pesan singkat dan jelas, bahwa dunia 

bangunan sudah terjamin mutu dan kualitasnya 

14. apakah anda mengetahui iklan ini hanya untuk bulan juni saja? Dan apakah jangka 

waktu terlihat? 

Jawab: sangat jelas tertera pada iklan ini 



Daftar pertanyaan untuk audiens 

Nama  : Willy Edi Pramono 

Usia  : 45 Tahun 

Pekerjaan : Karyawan Kompas Gramedia 

1. Menurut anda apakah makna pesan iklan ini? 

Jawab: Makna dari pesan iklan ini menurut saya memberitahukan kepada masyarakat 

luas bahwa sedang berlangsungnya diskon di Dunia Bangunan 

2. Menurut anda apakah arti warna hijau sebagai warna dasar iklan ini? 

Jawab: Warna hijau disini mengambarkan kesejukan dan membuat iklan ini sangat 

cerah 

3. Menurut anda apa makna garis terbelah yang berwarna merah dan kuning? 

Jawab: menurut saya garis ini memberikan penegasan  yang membawa kearah tulisan 

diskon . warna merah dan kuning hanyalah sebuah hiasan tapi mungkin juga sebagai 

wakil dari warna cat.  

4. Menurut anda apakah makna merah pada tulisan mega pada iklan ini? 

Jawab: Menurut saya hanya sebuah kombinasi warna yang sama juga seperti warna 

putih untuk diskon dan warna hitam untuk cat dan perlengkapan, yang mungkin 

dibuat bervariasi oleh pembuat iklan. 

5. Kenapa warna tulisan diskon berwarna putih menurut anda? 

Jawab: sudah tgerjawab pada no 4 

6. Kenapa tulisan cat dan perlengkapan berwarna hitam? 

Jawab: sudah terjawab pada no 4 



7. Menurut anda kenapa ada gambar kaleng cat berbagai merk pada iklan ini? 

Jawab: ini adalah bentuk visualisasi dari tulisan cat, tapi saya agak bingung, kenapa 

bentuk visualisasi dari perlengkapan tidak ada. 

8. Menurut anda kenapa warna bagian kanan dan kiri berwarna kuning? 

Jawab: Tidak Tahu 

9. Kenapa ada logo berbagai brand pada kanan iklan ini? 

Jawab: menurut saya logo berbagai merk mengambarkan isi dari Dunia Bangunan 

10. Menurut anda kenapa ada promo roman & kia dikanan bawah iklan ini? 

Jawab: hanya bentuk promosi 

11. Menurut anda Mengapa tulisan dan pada tulisan cat dan perlengkapan memakai 

simbol (&)?  

Jawab: hanya penyingkat kata 

12. Menurut anda apakan arti logo Dunia Bangunan? 

Jawab: logo dunia bangunan terlihat sangat sederhana.  Logo dunia bangunan hanya 

dua garis merah dan hitam yang berbentuk atap rumah walaupun tulisan dunia 

bangunan dan teks line dibawahnya ikut menjadi logo dunia bangunan. Garis merah 

dan hijau yang membentuk atap rumah mengartikan, merah sebagai kuat hijau sebagai 

sejuk. Dengan kata lain dunia bangunan ingin menjual bahan bangunan yang 

berkualitas 

13. Menurut anda kenapa ada logo muri pada iklan ini? 



Jawab: memberikan tambahan keyakinan  untuk tulisan outlet keramik terbesar, 

terlengkap, dan termurah di Indonesia 

14. apakah anda mengetahui iklan ini hanya untuk bulan juni saja? Dan apakah jangka 

waktu terlihat? 

Jawab: saya tidak terlalu melihat jangka waktu pada iklan ini. Mungkin bila saya tidak 

punya waktu banyak untuk melihat iklan ini atau saya melihat di jalan, mingkin saya 

tidak akan melihat jangka waktu yang tertera disana. 



Daftar pertanyaan untuk audiens 

Nama  : Septian 

Usia  : 21 Tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa 

1. Menurut anda apakah makna pesan iklan ini? 

Jawab: memberitahukan pada masyarakat luas bahwa sedang ada diskon di dunia 

bangunan 

2. Menurut anda apakah arti warna hijau sebagai warna dasar iklan ini? 

Jawab: warna hijau sebagai warna dasar sebagai warna dasar yang selau berubah-ubah 

setiap versinya 

3. Menurut anda apa makna garis terbelah yang berwarna merah dan kuning? 

Jawab: garis terbelah yang berwarna merah dan kuning sebagai pendukung sebuah 

kata yaitu mega yang juga mendukung tulisan diskon yang biasanya dipakai untuk 

sebuah kata yang menunjukan besar atau lebih dari biasanya 

4. Menurut anda apakah makna merah pada tulisan mega pada iklan ini? 

Jawab: Warna merah pada tulisan Mega adalah sebagai penguat kata. Warna merah 

berarti berani. Dengan kata lain, pembuat iklan ingin meneriakan sebuah kata untuk 

mendukung bintang utamanya yaitu diskon 

5. Kenapa warna tulisan diskon berwarna putih menurut anda? 

Jawab: karena putih melambangkan kepolosan yang artinya, diskon ini benar-benar 

jujur dan tidak ada kecurangan seperti menaikan harga terlebih dahulu 

6. Kenapa tulisan cat dan perlengkapan berwarna hitam? 



Jawab: menurut saya hiatam pada tulisan cat dan perlengkapan hanya sebagai warna 

solid untuk apa yang di diskon kan 

7. Menurut anda kenapa ada gambar kaleng cat berbagai merk dikanan iklan ini? 

Jawab: bentuk visualisasi dari apa yang di diskon kan 

8. Menurut anda kenapa warna bagian kanan dan kiri berwarna kuning? 

Jawab: warna kuning adalah warna yang terang dan mencolok. Biasanya warna dasar 

kuning dipakai di markan jalan yang memberikan peringatan. Jadi untuk menaruh 

logo perusahaan saya rasa sangat cocok 

9. Kenapa ada logo berbagai brand pada kanan iklan ini? 

Jawab: dari apa yang biasa saya lihat selama ini, kebanyakan supermarket selalu 

mencantumkan supplier pada iklannya 

10. Menurut anda kenapa ada promo roman & kia dikanan bawah iklan ini? 

Jawab: hanya bentuk promosi 

11. Menurut anda Mengapa tulisan dan pada tulisan cat dan perlengkapan memakai 

simbol (&)? 

Jawab: karena iklan ini iklan billboard maka menurut saya apa yang ditulis dalam 

iklan ini harus sesingkat singkatnya, jika terlalu panjang yang harus dibaca maka tidak 

akan sempat membaca iklan tersebut hanya dengan satu kali melihat, jadi menurut 

saya hanya sebagai penghematan kata 

12. Menurut anda apakan arti logo Dunia Bangunan? 

Jawab: menurut saya logo dunia bangunan hanya terdiri dari garis dan beberapa kata. 

Dua garis seakan membentuk atap rumah. Itu karena yang dijual dunia bangunan 



adalah bahan bangunan. Saya tidak terlalu paham makna warna merah dan hijau 

disini . warna merah melambangkan kekuatan tapi saya tidak mengerti kenapa ada 

warna hijau. Mungkin hanyamengaitkan dengan warna tulisan yang ada di logo. 

13. Menurut anda kenapa ada logo muri pada iklan ini? 

Jawab: menurut saya muri adalah lambing kehebatan dan tak ada yang menyaingi. 

Jadi menurut saya pasti ada kehebatan pada dunia bangunan yang tidak dimiliki oleh 

perusahaan sejenis 

14. apakah anda mengetahui iklan ini hanya untuk bulan juni saja? Dan apakah jangka 

waktu terlihat? 

Jawab: tertera dengan jelas jangka waktu promo 


