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PENGARUH TERPAAN IK-LAN TELEVISITERHADAP 

PERlLAKU KONSURfTIF IBU RUMAH TANGGA 

DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT 

Oleh : 

Susi Evanita, Afnidarti AR, dan Armida. S 

2002 : 181 

Kontroversi iklan televisi melatar belakangi penelitian ini, yang dirumuskan 

dalam rnasalali umum "sejauhmana pengmh terpaan iklan televisi terhadap sikap 

dan perilaku konsumtif ibu rumah tangga". Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh iklan televisi terhadap perilaku konsumtif ibu rumah tangga di 

kota Padang Sumatera Bard. Analisis menggunakan teori pengaruh selektif, dengan 

variabel berbas terpilih slogan iklan, model iklan, repetisi iklan, motivasi, umur, 

pendidikan, pendapatan dan kelompo k acuan, variabel antara sikap pada produk, dan 

variabel terikat perilaku konsumtif 

Penelitian ini menggunakan metode survei analisis. Populasi penelitian adalah 

ibu rumah tangga yang berdomisili di kota Padang Sumatera Barat. Pengambian 

sarnpel dilakukan dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling 

berdasarkan daerah administratifJ dengan mempertirnbangkan ukuran sarnpel minimal 

dan tabel hejcie, maka ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 390 

orang. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner penelitian yang I 

dirancmg sesuai dengan keperluan penelitian, wawancara clan observasi. Data 

sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi. Pengolaban data menggunakan 

andisis jalur, nntuk rnelihat pengaruh simultan dan parsial variabel slogan iklan, 

model iklan, repetisi iklan, motivasi, umur, pendidikan, pendapatan, dan kelompok 

acuan terhadap sikap pada produk dan peril& konsumtif. 



Hasil Penelitian mengindikasikan bahwa. slogan iklan, model &!an, repetisi 

iklan, motivavi, umur, pendidikan, pendapatan, dan kelompok acuan secara bersama- 

sama berpengaruh signifikan terhadap ~ i k a p  p d a  produk Besatnpa konstri busi 

pengaruh tersebut adalah 73 $4. Secara parsial hanya pendapatan yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap sikap pada produk, Slogan iklan model iklan, 

repetisi iklan, motivasi, umur, pendidikan, pendapatan, dan kelompok acuan, dan 

sikap pada produk, secara bersama-sarna berpengeruh signifikan terhadap perilaku 

konsumtif Bersarnya konstribusi pengaruh tersebut adalah 63.5 %. Secara parsial 

umur dan kelompok acuan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif 

Berdassrksn ternuam di atas direkomendasikan kepada ibu mmah tzngga agar 

berperilaku sebagai konsumen yang bijak dm menjadi diri sendiri. 
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SUMMARY 

T 9 E  EFPE CT OF TELEVISION COMMERCIALS EXPOSURE ON 

HOUSEU'IVE'S COMSUMPTIVE BEHAVIOR IN PADANG WEST 

SUbiATERA 

By : 

Snsi Evanita, Afnidarti AR, dan Armida. S 

2002 : 181 

The televition comercials cor?troversion forms thc background of this study. 

The problem is "haw f x  the effect of  television commercials exposure, toword the 

attitude to the product and coisurntive behavior of the hausewove's in Padang West 

Sumatera". This study aims at analiyzing the influence of television comertials on the 

consumptive behavior of the h~osewive's in in Padang, West Sumatera This analysis 

used the selective influence theory with selected independent variables, such as the 

slogan, model, and repetition advertisement, and motivation, age, education, income, 

and reference group as welI. Attitude to the product is as the intervening variable, and 

the consumptive behaeiour is as the dependent variable. 

This research uses analytical mwey methgd with the population are 

housewives living in Padang. The sample was taken through cluster random 
/- -- 

sampling technique based on administrative area There were 390 housewives as the 

sample size taken with the consideration as the minimum amount of sample and , 

'Krejcie Table. The primary data were obtained through questionaire which was 

designed in accordance with the needs of  the research, interview, and observation. 

Documentation was the source of secondary data To see the simultaneous and 

partial influence of slogan, model, repetition, motivation, age, education, income, and 

reference group toward attitude to the product and consumptive behaviou., the 

researcher used path analysis. 



'fie findings show that advertisements of slogan, model, repetition, 

motivation, age, education, income, and group reference wholly iduence 

significantly toward the attitude to the product The contribution of effect is 73 %. 

Partially the income doesn't influence significantly toward attitude to the product. 

The Slogan, model, repetition, motivation, age, education, income, group reference, 

and attitude to the product wholly influence significantly toward consumptive 

behaviour. The contribution of effect is 63.3 %. Partially the age and group reference 

doesn't influence significantly toward consumptive behaviour. 

Base on the finding recommended to hausewive's in order to have behavior as 

smart conssmer and self-confidence. 
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BAB I 

PEND AHULUAN 

1.1 Latar BeIakang Masalah 

1.1.1 Kontroversi Ikian Televisi 

Semenjak pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan 

No. IW1989 tentang izin operasionai televisi swasta, dunia pertelevisian di n e w  

kita menjadi semakin semarak dengan lahirnya beberapa stasiun televisi swasta, yaitu 

RCTI, SCTV, TPI, ANTEVE, INDOSIAR, METRO "rV, TRANS TV, dan 

sebagainya Kehadirannya menambah alternal.if media hiburan masyarakat di 

  am ping TVRI. 

Seiring dengan lahirnya televisi swasta tersebut, secara otomatis iklan kembali 

dihalalkan mengisi jam tayang televisi (kecuali TVRI). Padahal, semenjak 

pemerintah menghapuskan Siaran Niaga TVRI pada tanggal 1 April 1981, iklan di 

televisi seakan-akan tabu ditayangkm Bahkan Harmoko menyatakan bahwa iklan di 

televisi bisa dikakk&-"infotmasi aegatif7 ( K o m p s ,  19 Jsnuari 1987). Selain itu 

iklan dianggap dapat menyesatkan pemirsa dan mempengaruhi emosi konsumsinya 

(Kasali, 1995:6,185). 

Namun pengecuaiian bagi TVRI inipun akhimya dihapuskan juga dengan 

munculnya RUU Penyiaran baru tahun 2001 tentang perubahan status TVRI dari 

televisi pemerintah menjadi TV publik, di mana iklan diperbolehkan untuk 

ditqangkan (TV Mlik ,  02/01:3). Dengan demikian iklan pada medium televisi 
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tidak ada batasnya lagi, iklan hadir di tengah-tengah pemirsa baik di kota maupun di 

desa Bagaimana dengan kekhawatiran selama ini; Apakah hal ini sudah dianggap 

lidak bei rrrwdah. Yang jelas sarnpai saat ini pro dm kontra tentang permasalrlhan ini 

masih tetap berlanjut. 

Renpataan yang tidak bisa dipungkiri adalah, bahwa iklan di televisi tidak 

mungkin dihapuskan, karena iklan merupakan sumber pendapatan terbesar untuk 

membiayai aktivitasnya, dan meraih untung Oleh sebab itu tidaklah berlebihan kalau 

Rakhrnat (1997:23 1) menyatakan bahwa iklan adalah jantungnya televisi, tanpa iklan 

televisi tidak bisa hidup. Hal ini menyebabkan pemirsa tidak bisa menghindari 

terpaan iklan 

1.1.1.1. Argumentasi Pro Man Televisi 

Televisi dengan segala dimensi keunggulannya (audio-visual dengan gambar 

yang bergerak clan benvarna) lebih mampu untuk memvisualisasikan pesannya 

menjadi lebih menarik dan realistik, sehingga @at menyentuh totalitas pribadi 

pernirsanya, serta disukai semua orang (Russell dan h e ,  1990: 143, 169, dan Bovee 

dan Arens, 1986:436-437). Keunggulan ini memberikan keluwesan para produsen 

dan kreator ikl an untuk mengembangkan kreativitasnya dalam mengidormasi kan 

produknya pada calon konsumen 

Di samping itu, keunggulannya tersebut menyebabkan orang Indonesia suka 

menghabiskan waktu luangnya dengan menonton televisi, hanya 22% penduduk 

Indonesia yang menyisihkan waktunya untuk membaca (Biro Pusat Stalistik ddam 

Manajemen, Edid November-Desember 1996:13). Sejalan dengan itu Primadi 
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((falam Kompas, 24 Agustus:13) menyatakan bahwa orang sering berkumpul di depan 

televisi sepanjang hari tanpa memilah-milah acara yang disodorkan pihak televisi 

kepadanya Pernyataan tersebut mengesankan bahwa karakqer budaya kita lebih suka. 

mendengar dan melihat daripada membaca Iieadaan ini m e n j a d i h  medium 

televisi berkembang dengan pesat di Indonesia 

Dengan pertimbangan keunggulan tersebut, c u k q  berdasan bila pihak 

produsen menjadikan televisi sebagai primadona untuk mengiklankan produknya 

Hal ini terbukti dengan semakin besarnya perolehan kue iklan yang diraih televisi 

dibanding media massa lainnya (CakPam, September, 1997: 11; TV PubIiX; '2001:4). 

Selain itu munculnya iklan televisi akan menumbulikenibangkan kembali peluang 

usaha dan peluanq kerja berupa biro iklan, dari dapat memacu pertumbuhan ekonomi. 

Aaker d m  Myers (1987503) menyaiakan bahwa iklan dalam ekonomi malcro dapirt 

melahirkan kornpetisi, produk baru, dan mensubsidi media rnassa 

Selanjutnya kalau di tinj au dari tujum iklan itu sendiri, maka tujuannya. adalah 

untuk memperkenalkan produk pada calon konsurnen, dan diharapkan d q a t  memilki 

dampak; a) menarik calon konsumen~ menjadi konsumen yang loyal, dan b) 

mengembangkan sikap positif calon konsumen untuk menjadi pembeli potensial pada 

masa yang akan datang (Aaker dan Myers, 1987:94). 

Dengan memaharni pernyataan tentang tujuan ikian di atas, sebetulnya 

terkandnng sisi positif yang bisa dimarofaatkan pemirsa dari siaran iklan, yaitu dengan 

adanya iklan para pemirsa akan memilk. pengetahuan tentang produk sebelum 

membelinya Iklan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan produk 

3 



(Bovee dan Arens, 1986:34; Aaker dan Myers, 1987:1987:306). Jadi pada dasarnya. 

iklan dapat berfunpi sebagai pembimbing konsumen dalarn berbelanja, karena iklan 

telah memberitahukan bahwa ada suatu produk yang bisa memuaskan suatu 

kebutuhan, tempat mendapatkan serta keunggulan dari produk yang ditawarkan. 

1.1.12. Argumentasi Kontra Iklan Televisi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh 

peningkatan perekonomian telah rnembawa dunia usaha ke tingkat persaingan yang 

semakin tajam terutama bagi produsen yang menghasilkan produk yang3 sejenis. 

Keadaan ini membawa perubahan yang signifikatl dalam mensosialisasikan hasil 

produksi, sehingga distribusi barang dan jasa mulai bergantung pada strategi 

pemasaraa moderen melalui iklan. Keadaan ini menyebabkan para produsen semakin 

berlomba dalarn mengiktankan produknya, terutama melalui i klan. 

Dalam perjalanannya sebagai alat promosi dan semakin ketxtnya persaingan 

terutama antar produk yang sejenis, perang pernasaran lewd iklm televisi semakin 

gencar. Apa saja acara yang ditayan&& televisi semakin s a d  dengan muatan iklan 

yang selalu menampilkan ajakan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang 

ditawarkan. Man bukan lagi dianggap sekedar memperkenalkan atau mengumumkan 

keberadaan produk, tapi hams mampu membekaskan kesan yang bmakna di benak 

calon konsumen agar selalu dapat diingat dan dibutuhkatt 

Untuk itu, para h a t o r  iklau dituntut sernakin kreatif dan imajinatif dalarn 

mengekspresikan tarnpilan produk Tuntutan ini menyebabkan pesan persuasif iklan 



lebih menga.cu pada psikografis konsumen (ruang emosi, seperti: ketidakbahagiaan, 

kekhawatiran, kecemasan, dan penderitaan karena kekurangan pada pribadi) yanq 

lebih banyak menampilkan realitas semu (Bauman ddam Lull, 1998:122). Tanpa 

disadari iklan telah berubah menjadi aIat propaganda baru dalarn bentuk komunikasi- 

kesenangm, yong menyenarigkatl bagi diri sendiri dan berbicna bagi kepentingan 

kita. (Combs dan Dan Nimmo, 1994:36). Bahkan lebih ekstrim lagi Fahmi 

(1997:178) memandang iklan sebagai bujukm maut, dan menjdi diktator baru yang 

secara. sadar atau tidak sadar telah memaksa pemirsa untuk melakukan perintahnya, 

yaitu "belilah dan habiskan". Aaker dan Myers (19875 13-5 14) mengemukakan efek 

iklan terhadap nilai-nilai dan g a p  hidup materialisme, streotip gender, dan gaya 

hidup tidak sehnt (alcoholism) serta kekhawatiran pengaruhnya terhadap anak-anak 

Hal inilah yang mendasari kerisauan pihak YLKT akan efek negatif iklan 

klevisi, yaitu tumbuh kembangnya pola hidup konsumtif di kalangan pemirsa, 

khususnya ibu rumah tangga (JVarta Kon~vnen tahun XIX, Februari 1993:7). 

Sebetulnya kekhawatiran tentang efek negatif iklan ini bukanlah permasalahan yang 

baru dirasakan, jauh sebelumnya pada tahun 1930-an, kritik atas kehadiran iklan ini 

telah mulai di sudan .  Pada akhir 1950-an diperdengmkan kembali, yaitu tentang 

pefmyaan mendasar tentang pengaruh iklan terhadap konsumerisme (Emery dan 

Smythe, 1989:151). Sekarang sikap hidup ini disinJralir rnerupakan salah satu 

mwalah sosid yang cukup serius untuk ditanggulangi. 



1.2. Identifikavi Dan Perurnusan MaxaIah 

Efek iklan terhadap pemirsa dapat dijelaskan dengan menggunakan teori 

pengaruh selektif Pemirsa ymg dimaksild dalam penelitian ini addah ibu rumah 

tangga di Kota Padang Sumatera Barat. Definisi Ibu rumah tangga dalam penelitian 

ini adalah perempuan yang sudah menikah. Dengan pertimbangan bahwa ibu rumah 

tanwa sangat berperan &lam penentuan barang yang akan dibeli dalarn sebuah 

keluarga, memiliki emovional yang tinggi, dan rentan terhadap bujukan (Wattlr 

Konsumen, 1993: 10). Berdasarkan teori pengaruh selektif' dapat ditmnkan beberapa 

identifikasi dan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Sejauhmana pengaruh slogan, model, repetisi, motiwsi, umur, pendidikan, 

pendapatan, dan kelompok acuan secara bersarna-sama maupun secwa individual 

terhadap sikap pemirsa ibu rumah tangga pada prodak y m g  diiklankan televisi di 

Kota Padang Sumatera Barat. 

2. Sejwhmana pengaruh slogan, model, repetisi, motivasi, umur, pendidikan, 

pendqatan, kel~mpok muan, dan sikap pada produk secara bersama-sama 

maupun secara individual terhadap perilakw konsumtif pemirsa ibu mm~-tangga 

pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

13. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan perurnwan masalah di atas, dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 



Hipotesis Pertama 

Terdapat pengaruh pang signifikan dari slogan, model, repetisi, motivasi, 

umur, pendidikan, pendapatan, dan kelornpok acuan secara. bersama-sama terhadap 

sikap pemirsa ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang 

Sumatera Barat. 

Sub-hipotesis Pertarna 

1) Terdapat pengaruh yang signifikan dari slogan iklan televisi terha- 

dap sikap pemirsa ibu rumah tangsa pada produk j a g  diiklankan televisi di 

Kota Padang Sumatera Barat. 

2) Terdapat p e n p h  yang signifikan dari model iklan televisi tehadap s ikq 

pemirsa. ibu rumah tangga. pada produk yang diiklankan televisi di Kota Pdmg 

3) Terdapat pengaruh yang signifikan dari repetisi iklan di televisi terhadap sikap 

pemirsa pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

4) Terdapat pengaruh yang signifrkan dari motivasi terhadap sikap pernirsa pada 

produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

5) Terdapat p e n p h  yang signifikan dari usia terhadap sikap pemirsa pada produk 

yang diiklankan televisi di Kota P d m g  Sumatera Barat. 

6) Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendidikan terhadap sikap pemirsa pada 

produk yang diiklankan telavisi di KotaPdang SumaieraBrtrat. 

7) Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan terhadap sikap pemirsa pada 

produk yang dii klankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 
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8) Terdapat pengaruh yang signifikan dari kelompok acuan terhadap sikap pemirsa. 

pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padmg Sutnatera Barat 

Hipotesis Kedua 

Terdapat pengaruh yang signifikan dari slogan, model, repetisi, motivasi, 

umur, pendidikan, pendapatan, kelompok acuan, dan sikap pada produk secara 

bersama-sama. terhadap perilakw konsurntif ibu rumah tangga pada produk yang 

diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

Sub- hipotesis Kedua 

1)  Terdapat pengaruh yang signifikan dari slogan iklan televisi terhadap perilaku 

konsumtif ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan teievisi di Kota Padang 

Sumatera Barat, 

2) Terdapat pengaruh yang signifikan dari model iklan televisi terhadap perilaku 

konsumtif ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang 

Sumatera Barat. 

3) Terdapat pengaruh yang signifikan dari repetisi iklan di televisi terfiadap 

peri!aku konsumtif ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di 

Kota Padang Sumatera Bard 

4) Terdapat pmgaruh y m g  signifikan dari motivasi terhadap perilaku konsumtif ibu 

rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota Pada~g Sumatera 

Barat. 



5) Terdapat pengaruh yang signifikan dari usia terhadap perilaku konsumtif ibu 

rurnah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera 

Barat. 

6) Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendidikan terhadap perilaku konsumtif 

ibu rumah tang.9 pada produk yang diiklankan televisi di Kota Pdang Suniatera 

Barat. 

7) Terdapat p e n p u h  j7ang signifikan dari pendapatan terhadap perilaku konsumtif 

ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera 

Barat. 

8) Terdapat pengaruh yang signifikan dari kelompok acuan terhadap perilaku 

konsumtif ibu rumah tangga pada produk yang diikiankan televisi di Kota Padang 

Sumatera Barat. 

9) Terdapat pengaruh yang signifikan dari sikap pada produk terhadap perilah 

konsumtif ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang 

Sum atera Barat. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada dasamya tujuan penelitian ini adalah untuk rnembahas 

permasalal~an tentang efek komunikasi massa (terpaan iklan televisi) 

terhadap pemirsa Efek yang dimakwld adalah perilaku konsurntif pemirsa 

akibat terpaan iklan dan opininya terhndap iklan. Masalah ini layak 

dipersoalkan dalarn penelitian komunikasi, karena sebagai individu kita 

tidak bisa menghindari kehadiran media mama (iklan) di sekeliling kita 

Secara sadar atau tidak sadar lingkungan telah membentuk perilaku kita 

banyak dipengaruhi media Dengan dernikian ada beberapa konsep yang 

rnendukung gnna. pembahasan masalah penelitian ini, yaitu iklan, televisi, 

efek media massa, persuasif, persepsi, sikap, dan perilaku konsumen. 

2.1. Iklan 

Iklan dalam penelitian ini merupakan stimulus yang merierpa 

pemirsa televisi. Menurut Kotler (1997:637) iklan adalah "semua bentuk 

penyaj ian non-personal mengenai ide, barang, dan j asa, yang dilakukan 

oleh sponsor dm membayar". Selznjutnya Stanton (1989:186) 

Periklarlan terdiri da i  sernua kegiatan yang terlibat ddam 
penyajian suatu pesan non-personal (tidak tertuju kepada. seseorang 
tertentu), disuarakan atau divin~alkan secara terbuka untr~k suatu 
produk, jasa, atau ide, disiarkan oleh satu atau lebih media dan 
dibayar oleh sponsor yang diketahi  oleh umum. 



Tidak banyak berbeda dengan kedua pendapaf di atar, Bovee dan Arens 

(1 9865) menpatakan bahwa: 

Periklanan adalah suatii bentuk komuni kasi non-pribadi yang berisi 
irii'ormasi, Liasanya dikenaka~ biaya tertentu, dan seringkali bentpa 
pembujukan mengenai suatu produk, jasa, atau ide dari suatu 
sponsor tertentu yang dikenal, densan men~gunakan beberapa jenis 
media 

Ketiga pendapat tersebut di atas saling melengkapi mengenai iklan, 

dimana dari ketiganya d q a t  dianlbil maku kesimpulan bahwa iklan addah 

suatn bentuk komrinikasi non-pribadi yang menyebarkan informasi 

mengenai suatu produk, jasa, ide, rnenggunakan pesan persuasif yang 

mengarahkan pada tindakan tertentu sesuai dengan kehendak pengiklan, 

nenggunakan beberapa jenis media massa yang dikenai biaya tertentu. 

Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui bahwa iklan pada dasarnya 

adalah persuasif 

Sebagairnana juga di kemukakan Tilman dan Krrkpafrick 

(1972:174) yang menyatakan bahwa periklanan merupakan komunikasi 

massa yang menawarkan janji kepada konsumen. Melalui pesan yang 
_- -- 

informatif dan yersuasif iklan menjanjikm tentang; 1) adanya barang d m  
I 

jasa yang dapat memenuhi kebutuhan; 2) tempat mamperclehnya; 3) 

kualitas dari barang dan jma Pesan yang disampaikan memungkinkan 

konsumen untuk mencoba suatu barang dan jasa yang baru 

Sejalan dengan pendapat di atas, Sandage (19755) menyatakan 

bahwa iklan tampil sebagai fungsi penerjemah dari mutu pernuasan 

kebutuhan dari barang, jasa, atau ide dalam kaitannya dengan kebutuhan 



dan keinginan pemakainya Pernyataan ini rnengandung maksud yang 

lebih dari sekedar pernyataan yang menerangkan fingsi iklan yang 

informatif tapi juga sekaligus untuk mernbujuk konsumen agar membeli 

obyek yang diiklankan meldui pendekatan psikografis yang mengacu pada 

pernuasan kebutuhan konsumen. 

Pendekatan psikografis ini sangat terkait dengan perilalcu 

konsumen yang dituju Priosoedarsono (dalam Ibrahim dan Suranto, 

1998:306) menyatakan bahwa perilaku konsumen Indonesia mengarah 

pada eksistensi diri. Artinya konsumen berpikir "kalau saya beli saya jadi 

apa, bukannya k i  saya beli saya dupd apa". Pemyataan ini 

menyiratkan begitu pentingnya sentuhan psikogradis dalam rancangan 

pessn iklan. Dengan demikian orang yang membeli sabun mandi tidak 

saja untuk membersihkan badan tapi h n a  sabun mandi itu membuat 

mereka lebih ferninin, awet muda, diterima ddam pergaulan, mempesona 

Jadi membeli sabun mandi kini merupakan pengalaman emosional. 

Berarti bukan hanya menjual sabun mandi tapi sebenamya adalah menjual 

,--- pesona 

Uraian di atas lebih menegaskan bahwa komunikator hams 

memformulasikan apa yang hanrs disarnpaikan kepada khalayak sasaran 

mpaya dapat tanggapan yang diinginkan Forrnulasi tersebut berupa 

semacam janji dari pemasang iklan yang berkaitan dengan obyek iklan 

kepada calm pembeli. Pesan iklan ini amat penting dalam pencapaim 



tujuan i klan yang dlrnaksud, karena pesan i klan akan mendrikung kekuatan 

daya tarik i klrtll. 

Kleppner (1992:314) menyatakan bahwa daya tarik iklan adalah 

penlyataan yang dir=mcalg untuk rnendorong seseorang untuk membeli 

sesuatu. Agar seseorang mau membeli produk, maka pemasang iklan 

hrus  memberi imbauan berulang-ulang agar orang bertindak, misalnya 

keirlaitlatl untuk terpenuhi sebuah harapan, anlbisi, kebutuhan, 

ketertarikan, atau suatri tujuan tertentu laJnnya Oleh sebab ihi pesan iklan 

selalu rnenjanjikan suatu keuntungan dari produk yang ditawarkan kepda  

pembeli produk tersebut. 

Ddam menyusun ikian untuk televisi, maka pesan iklan dikemas 

dengan teknologi televisi; teknik editing, siteni suma, nienampilkan pesan 

verbal dan nonverbal y m g  menonjolkan pemenuhan kepuasan terhadap 

kebutuhan berupa kenyamanan psikologis yang dapat mengarahkan 

pemirsanya pada suaku kebutuhan yang harus dipeuu hi. 

Rarena tayangan televisi lebih mengarah pada hiburan, maka 

rancmipi  iklan televisipun juga d i d k a n  untuk liiburan. Sehiagga iklan 

yang dixggap banyak orang sebagai gangyan, diproduksi begitu 

menarik, rnenyenangkan mata, dan diiringi oleh musik yang 

menggairahkan agar tidak membosankan. Declgan ini iklan yang 

kehadirannya selalu memotong acara yang sedang ditonton tidak dianggap 

sebagti pengganggu dan membosankan, sehingga bisa diterima 

sebagaimana adanya. 



Dengan mcngacu padri firmat hiburan, iklan teievisi tidak 

seluuhnya ber-cesita tentang sifat pl-oduk ydnp ditzv~arkati (informatif dm1 

ed~~katif), tetapi juga mengenai sifqt para pembelinya (persumif). Dengan 

(ayangan iklan yang dipnuhi (okoh-tokoh tei.kenal, aktor yang gagah dan 

artis yang cantik, cerita yang somantis dan hurnor, maka iklan berupaya 

membuat asosiasi produk dengau emosi kha1~ya.k yang ditirnbulkan lewat 

format iklm tersebut. 

Untuk itu iklan sering rnenonjolkan pesan yang dapat rnznyentuh 

psikologis (kecernasan, kebahagian, atau impian) rnereka yang akan 

membeli produk yang ditawarkan. Iklan bukan tlanpa berisi apa yang 

terbaik dari produk yang diiklankan, melainkan juga apa yang tidak 

diyunyai oleh calon pembeli dari bagaimana pembeli bisa rnemiliki 

perasaan-perasaan tersebut j ika menggunakan produk yang dii klankan. 

Iklan televisi tidak Iagi sekedar membuat produk bernilai akan tetapi 

betvpaya agar konsvmen merasa lebih bernilai (pseudo therapy). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa iklan pada hakehtnya adalah 
/- r - 

pengenalan dan pemupukan citra produk pada lubuk hati cdon pembeli. 

Semuanya .ini &an terpadu dalam teknik persuasif yang rnelekai pads 

iklan. Sehubungan dengan persuasif ini &an dijelakan ddam bagian 

tersendiri (sub bagian 2.4). 



2.2. Televisi 

Televisi merup~kan sdah s d u  bentuk media m.;tssa elekd~onik yang 

dapaf: digunakan rrntuk menyampaiksn pcsan iklan. Sebagai media. massa. 

elektronik televisi nier~ggabungkan Ieknologi mdio jbr.nntfcc7nst) clan film 

!movin:ppicturc). Kedua. bmtuk teknologi tersebut te l~adu secar-a sinkron 

daJan~  tayangan televisi. Unsur teknologi yang rnelekat pada televisi ini 

rnetlyebabkm televisi disebilt media. wdio-visual. 

Sehagai media. iklan, televisi harnpir tidak punya. tandingan herxti, 

kar-ena. efektivitas jar~gkauannya yang sangat luas sehingga. dapaf 

tnengantmkan secara lalgsuni '_ I_ suatu peristiwa cli suatu tempat kke berbagai 

tempat lainnya yang berjarak sangat jau h dalam waktu yang bersarnaan. 

Seiairi itu yang Iebih niendukung televisi sebagai media ter1etlg;kap adalah 

pesona. gambar dan suaranya. sinkron, se hingga. membel-ikan kemampuan 

komuniktif yang sempurna sebagai saluran komunikasi. 

Densan cirinya yang audio-visual, televisi tnetniliki keunfigulan 

dalarn ha1 menampilkan tayangan gambar yang bergerak (motion picture), 
/- *.- 

sehingga pemirsa lebih terlibat secara emosional dibandingkan dengan 

ketika mereka melihat garnbar mati seperti terpampang di koran dan 

majdilrl, atau me ndengar suara dari radio. Selain itrr padum vis~~al-verbal 

dapat meningkatkan daya serap dan daya ingat pemirsa terhadap informasi 

yang diterima dibandingkan dengan media lain yang hanya. mengandalkan 

saiu indra (telinga saja ntau mata saja). Den,pn melibatkan mata d m  

telinga dapd menyerap 83% informasi yang diterimanya, dan seteiah tiga 



jam informasi yang diterimanya masih dapat diingat 85%, dan setelah tiga 

hari idirmasi ymg masih diingat 65%. Jumlah ini jauh lebih besar 

dibandingkan dengan bila penerima intbrmasi hanya melibatkan indra 

telinga sqa, persentase jumlah informasi yang masih diingat masing- 

masing 70% dm 1W. Sedangkan bila hanya melibatkan indra nmta saja, 

hasilnya masing-masing 72% dan 20% (Saragih, 198414; Prabowo, 

2001:lO). Itulah kelebihan yang sekaligus menjadi daya tarik utama 

televisi yang tak perlu diragukan lagi, sehingga telah menjadi teman 

keluarga dalam duka maupun suka, k m a  dia bisa diterima oleh semua 

anggota keluarga mulai dari anak-anak satnpai orang tua 

Televisi dalarn penyampaian pesannya lebih menonjolkan lambang 

berupa gambar hidup yang rnenggambarkan realita Dengan teknologi 

tinggi realita yang digambarkan dapat melebihi kenyataan sebenmya, 

sehingga apa yang tidak mungkin terjadi di M a  nyata dapat terjadi di 

televisi. Dalam ha1 ini televisi dianggap media yang paling ampuh dalam 

mengkontribusikan dunia peniruan (Hardjatno, 2002:102). Keunggulan 

tereebut telah berperan dalam menggiring pemirsa untuk memahami 

realitas menjadi dunia khayalan, clan sebaliknya dunia khayaIan seakan 

menj adi ken y a h  

Semua keunggulan televisi sebagaimana terurai di ates, tentu saja 

dihkung oleh ciri audio-visual yang melekat padanya, sehingga talc h e m  

media ini sedmg menjadi primadona bagi pengiklan dan MOT iklan. 

Kemampuan kreator iklan dalam memvisua l i sas~  imajinasinya menjadi 



realitas sesungguhnya mampu menyedot perhatian sedemikian rupa, 

yang ditsrimanya secara kritis karma.  semuanya bdangsung cepat dan 

be~xlang-ul~mg. Realita yang diciptaitan teievisi sering dipersepsi sebagai 

realita. sesunggulltlya. oleh pemirs9 sehingsa iltlm xkan terinternalisasi ke 

da.lam benak pemirsa Sernuanya ini telah rneqjdikan televisi memiliki 

Menurut hlar'at ((siulum Eflendy, 1993:192) acara televisi pada 
urnurtlnya mempengarulii s i k q ,  pandatlgwl, persepsi dm pv Prmaatl 
penonton; ini 'adalah ha1 rang wajar. Jadi, jika ada hal-ha1 yang 
mengakibatkan penonton terharu, terpesona, ata.11 layah bukanlah 
sesuatu yang islimewa, sebab sdah satu pen,qruh psikologi dwi 
televisi ialah ' seakan-akan nlenghipnotisir penonton, sehingga 
penonton tersebut diltanyutkat~ dalarn suasana pertunjukan televisi. 

Kutipan di atas semakin memperkuat aggapan hahwa t-elevisi ruemiliki 

kemampuan . yang lebih dibanding media massa laimya dalarn 

mempenpuhi  audiensnya 

Di Indonesia penggunaan teievisi sebagai media iklan berkembang 

dengin pesat semerljak bermunculannya beberapa stasiun televisi swasta 

pada era 90-an. SemellJak hadirnya televisi wrasta belanja iklan tehanyak 

rnulai berdib p d a  televisi. Hal ini d q a t  dilihat pada perolehm belanja 

iklan televisi pada tahun 1994 mencapai Rp. 1,062 rniliar (46,596) 

sernentwa total media cetak hanya Rp. 89% juta (39,9%). Dua tahun 

berikutnya (19961, belanja iklan televisi meningkat rnenjadi Rp 2,203 

miliar (53,2%) dari totd belanja iMan selunlhnya, sementara media cetak 



turun menjadi Rp. 1,472 miliar (35,5%) ( C h a m :  September 1997:ll). 

Peniagkatatl per-olel~an belania iklan p d a .  media televisi irli nle~lunjukkan 

bilkti kepe1,cayaan pihak sponsor iklan &an keunggulan televisi sebagai 

media iklan. 

Di samping keunggulan tersebut di atas, televisi juga niempunyai 

kslemallar~. Kelemahan televisi adalah kecenderungannya untuk 

menernpalkan pemirsanya sebagai obyek yang pasif sebagai petlerit~ia 

pesan, media televisi juga mendorong proses alih nilai dan pengetahua.n 

yang cepat tanpa mernpertimbangka~l perbedaan latar belakmg 

pemirsmya, perkembangan teknologi penyiaran televisi sering bergerak 

lebih cepat mendahului perkembangx~ mayarakat dan budaya pemirsanya 

di berbagai wilayah yang berbeda ymg sering meial~irkat~ kontroversi 

ten tang i~nplikasi kultural yang dimggap bertentangan dengan budaya. 

lokal dari suah~ masyarakat. Selain itu kelemahan fisik ymg dimiliki 

televisi sebqai  media elektronik yang tergantung p d a  adanya tenaga 

listrik, dan sebagai medium yang mengutamakan efek gerak cukup 

menyita perhatian khalayaknya dan membutuhkan biaya produksi yang 

relatif mahal dibandingkan dengan media rnassa lainnyz (Fahmi, 1997: 

30-33) 

2 3 .  Efek Komunikasi Massa 

Efek adalah unsur terpenting dalam keseluruhan proses 

kornunikasi. Proses komunikasi di rnulai dari surnber yang menyampaikan 



pesan kepada penerima Agar pesan itu dapat disampaikan, maka terlebih 

dd~ulu hat-us diberi bentuk melalui hahasa dengall meng.gunakan simbol 

atau lambang-lambang yang berarti (verbal dan nonverbal). Kemndian 

pernyataan ini disa~npaikan secwa 1anpsull.g atau melalui media. 

Seterusnya pernyataan itu diterima oleh khalayak, densan terlebih dahulu 

diatikan dan kemudian ditdsirkan. Terakhir ti~nbullah efek pada setiap 

individu penerima pesm. Betltuk konkit efek dalanl komunikasi adaldl 

terjadinya penrbahan pendapat, sikap, atau perilk1 khalayak penerima 

akibat pesan yang diterimanya. Yen~bahan ini bukm hanya semata 

diakibatkan oleh pesan yang diterimanya, melainkan merupakan hasit 

perpaduarl sejum I ah ke kuatan yang be kerja ddam diri individu peneri ma, 

di marla sumber hanya dapat rnenguasai safu kekuatan sajq yaitu pesan 

yang disampaikan. Defigan demikan dapat dikatakan bahwa efek secara 

garis besarnya. dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Berikut ini dikelnukakatl bebet-apa teori yang dapat menjelaskan efek 

komuni kmi massa terhadap audiensnya. 
/--- 

23.1 Behaviorisme Dan Teori Belajar 
I 

Fondasi konseptual yang bisa dijadikan pe-mgan dalam 

membahas efek terpaan pesan media rnasga dapat dijelaskan dengan 

menggunakan grand theory BehavioPisme, dari psikologi yang 

diperkenalkan oleh John Watson, Clark Hull, dan B.F Skinner. Teori ini 

menje1aska.n bahwa perilaku manusia sebagai produk Iingkungan. 

Belakangan, teori ini lebih dikenal dengan nama teori belajar. Metode 



empiris pertama yang menggunakan teori belaja addah model S-R 

Menutur teori ini, proses belajar m e r u p h  tanggapan (response) 

seseorang terhadap suatu rangsangan (stimulus) yang dihadapinya. 

Tegast~ya, dengan pembelajaran akan terj adi proses perubahan perilaku 

dalarn diri si pembelajar melalui proses pemberian tanggapan tertentu 

terfiadap rangsangan yang datang dari luar secara langmng. Dengan 

demikian berarti persoalan perilaku manusia tidak terlepas dari adanya 

interaksi antara rangsangan dengan tanggapan dalam dirinya (ddm Stone, 

Secara t e p  para pendukung teori ini menyatakan bahwa semua 

peril& dapat diobservasi dm dijelaskm meldui variabel lingkungan 

Untuk mempelajari perilaku manusia ada tiga asumsi teori ini, yaitu : 1) 

perilaku dipelajai dengan membangun asosiasi, 2) manusia pada dasarnya 

bersifht hedonistik, dan 3) perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan 

(Stone, 1976:617). 

Berdasarkzm pernyataan tersebut dapat dik- bahwa proses 

pembelian yang dilakulcan konsumen menrpakan proses belajar, karens 

adanya interaksi antara manusia yang pada dasarnya bersifat individual 

dengan lingkungan khusus tertentu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan 

Bennet dm Kassarjian (1987:27.36) bahwa teori perilalcu konaumen 

dibangun melalui belajar. Selanjutnya Smith (1995:78) menyatakan bahwa 

pengetshuan tentang proaes belajar s q p t  berguna dalam memahami 



bagaimma konsumen rnemperoteh, menyimpan, dan memperoleh kembdi 

pesan-pesatl tentang produk, merek, dm perushaan. 

Untuk rnelihat liiibungan antara stimull~s dengan respons dapat 

di1:lkuka~i dua cma, yaitu; 1) Classical Cot7(7'iricxz1'rzg (Ivan P. Pavlov), 

yang mengkaii bagaimma stimulus di dalarn lingkungan menghasilkar~ 

respons ban1 di dalam organisme. Dengan kata lain perilaku di kontrol 

olrll stitnulus (S-~;'V'~~)P t.heo.ries). Konsep itli nlengisyaratkatl bahwa proses 

belajar Iehih mengutamakan faktor lingkungan daripada motivasi internal. 

2) teori instnlmental atau operan (B.F. Skinner), yang memlrsatkan 

perhatimnya pacia r.eit:forcement yang diperoleh dat-i tingkah laku (R-type 

theories), (Hall, 1983:178,183; Burger, 1986:324; DeFleur dan Eall- 

Rokeach, 1987:39; Ddlar,1989:23-2.4; Sudjana, 1990: 18-19 Bennet d m  

Kassarjian, 1987:28; Smith, 1995:78-79). 

Dalarn perkembangannya, Teori belajar S-R diperlnas oleh Clark 

L. Hull (1884-1952) men-jadi S-O-R (stirmlus - organism - response), 

yang pada. intinya menyatakan bahwa tingkah laku seseorang tidak dapat 

dhnalkan hanya dari stimulus saja, tetapi juga tergantung pada proses 

mental yang terjadi pada diri individu, yang rneliputi perhatian, pengertian 

dan penerimaannya terhadap stimulus (De Flew dan Ball - Rokea.ch, 

1987:205; Rakhmad, 1986:25; Mar'at, 1982:27). Selanjutnya teori belajar 

ini dikenal dengan teori belajar kognitif, yang menekankan pentingnya 

proses uji coba dan kernampurn berpikir. Oleh sebab itu konsep 

pemaknaan, motivasi, persepsi, pengetalluan dan pemecahan masalah 



merupakan konsep-konsep yang relevan dengan teori ini (Bennett dan 

Kassmjim, 1987:29; Smith, 1995: 80). 

Perluasan selanjutnya dari teori belajar ni atas dikembarigkan oleh 

Alberl. Eandura (1969), yang dikenal dengan (eori belajar sosial. Dalarn 

pandangan teori belajar sosial perilaku manusia tidak hanya didorong oleh 

kek.uatan-kekuatan dari dalarn, dan juga tidak hanya didorong oleh 

stimulus-stimalus lingkungan. Tetapi, futlgsi perilaku diterm,qkan sebagai 

interaksi yang kontiniu dan timbal balik dari determinan-determinan 

pribdi  clan determinan-determinan lingkungan (Bandura, 1977: 11-12; 

Burger, 1986:340-341). Teori ini memang tidak secara khusus 

mempsiajari pengaruh terpaan media. rnnssa, tetapi secara umum dapat 

menjelaskan bagaimaria ormg memperoleh perilakunya yanz b x u  dari 

masyarakat sekelilingiya. Disebut belajar sosial, kxena penektnannya 

pada bagaimana individu mengamati aMivitas orang lain kemndian 

mengadopsitlya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialaminya 

Aplikasi dari teori ini dikenal dengan nama modeling theory, yang 

menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh peri<iii& barn melalui 

proses pernodelan yang diamatinya dari media massa (DeFleur dan Ball - 

Rokeach, 1989:212,216; Tan, 1981:204). 

Lebih !rhusus Cornstock, et al., 1978 (dalam McQuail; dan 

Windahl, 1987:45-46) mengemukakan model tentang pengaruh psikologis 

televisi terhadap tingkah laku seseorang. Menurut modzl ini, televisi dapat 

disejajarkan dengan pengalaman atau observasi perorangan yang d q a t  



menimbulkan konsekuensi terhadap pemaharnan ataupun tingkah laku. 

Gambar-an mengenai proses penga~uh televisi nlenurut model ini adalah 

sebagai berikut: Apabila seseorang menonton suatu acara televisi yang 

menggambiu-kan tingkali laku te~tentu, Inaka :a mentlapatkan masukan 

yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Masukarr lainnya mencakup 

kesenangan, getaran, daya tarik, minat dan motivasi untuk bertingkah laku 

sesuai dengal apa yalg disaj ikar~ acara televisi tersebut, serta aksi-aksi 

alternatif atall bentuk-bentuk tingkah 1&1i lainnya yang ditayangkan 

televisi akari mendorong khalayak unluk mempelajarinya Semakin 

menonjol ~ambaran tinqkah I_ laku tersebut oleh seseorans, semakin kuat 

getaran yang muncul dan semAin kuat pula pengaruhnya terhadap 

pembentukan tingkah laku orang lersebut 

Sejalan dengan perkembangan teori belajar, maka pengaruh media 

terhadap individu maupun kelompok ini telah berhasil menumbuhkan 

pembaruan yancg berlanjut terus tentang teori komunikasi rang 

menyangkut hubungan antara media dengan massa Sejarah moderen 

tentang riset komunikasi dan teorinya dikembmgkan dengan cara 

memperbesar peran khalayak sebagai faktor yang mempengaruhi efek 

k~munikasi. Pembaruan ini dilakukan karena munculnya. kera.guan 

terhadap pengaruh komunikmi massa 

Asp (1986) menunjukkan dua dasar keraguan tersebut. Pertarna, 

hasil penelitan yang dilakukan kelompok peneliti universitas Yale, yang 

dipimpin oleh Carl I. Hovland, menemukan sejumlah faktor berkontribusi 



dalam proses pengaruh kornunika~i massa Pesan ternyata berpengaruh 

lebih kecil dibandingkan dengal faktos lainnyq seperti karakqeristik 

penerima pesan ternyata berperan penting d a l m  proses komunikasi mass& 

DeFleur d m  Ball-Rokeach menyebut niodel ini dengan psyho(~1narnic 

mode!. Kedua, hasil penelitian yans dilakukan oleh kelompok peneliti 

Universitay Columbia, yang dibimbing oleh Paul F. Lazarsfeld, 

rnenernukari bahwa publik selektif dalam menggunakan media, dan 

ternyata komunikasi interpersonal lebih efektif dalam mengubah 

keyakinan dran sikap dibandingkan dengan komunikasi m e s a  (dikenal 

densan komunikasi dua tahap). Berdasarkan temuan ini diketahui bahwa 

informasi yang diperoleh dari media massa digunakan para pemuka 

pendapat uatuk ~~leniyengarul~i anggota mn~yarakat lainnya dan berfungsi 

sebagai ko~nunikator yang potensial (dalam Windahl, el al. , 1992:192). 

Selanjutnya teori ini direvisi menjadi teori multi tahap, yang menyatakan 

bahwa pengaruh mengalir secara bolak-balik dari media ke khalayak (yang 

juga berinteraksi satu sama lain), (Tan, 19815; McQuail dan Windahl, 
c-C- 

1987:49-50; Infante, et al., 1990: 344-345; Windahl, et al., 199251-53). 
i 

Kedua hasil penelitian tersebut merupakan bukti yang 

rnenyebh kan berubahnya pandaqgan terhadap khalayak (audience). 

Perubahan tersebut menyangkut peranan khalayak, yang sernula dipandang 

sangat pasif menjadi pandangan baru, yang menganggap peranan khalayak 

sangat menentukan (aktif). Pandangan ini disebut dengan model pengaruh 

tarbatas. 



23.2. Teori Pengaruh Seiektif 

Paidangal baru yang melihat p e m  khalayak yang aktif tersebut 

melihat bahwa masyarakat akan memberi perhatiannya fiecara selektif 

terhadap pesan I<omunikasi yang sesuai tlengannya. Dalam pandangan ini 

selektivitas merupakan konsep kunci untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh komunikasi terhadap seseorang. Oleh sebab itu menurut 

pandangan ini j m l g  orang rnetnberikatl reaksi yang satna terhadap suatu 

rangsangan (stimulus), kecuali bila mereka memiiiki kepentingan yang 

sarna. Selain lial tersebut, faktor lainnya yang menyebabkan perbedaan 

sikap khalayak dalam 'bereaksi terhadap pesan-pesan yang ditujukan 

kepadanya adalah juga fddor rasa senang dan tak senang, pendidikan, raTa 

ingin tdlu, permasalahan yang diiniliki (Bauer, dcrlam Depari dan 

MacAndrews, 1985:34-37). 

DeFleur (1989:204) menyatakan bahwa teori S-R yang direvisi 

men. adi S-0-R ini mengakui adanya pengaruh variabel kepribadian dalarn 

merespons stimulus. Psikolog mengasumsikan kerangka S-0-R, dimana 0 

merupakan karakteristik dari organisme yang dapat menjelaskan tipe-tipe 

respons yang berbeda terhadap kategori rangsang tertentu. DeFlew telah 

nlembuktikan bahwa model tersebut harus dimodifikasi sesuai dengan 

makin banj~aknya pengalaman dalarn penelitian. Dalam ha1 ini DeFleur 

menegaskan bahwa perlu diperhitungkan perbedaan individu, karena 

sekalipun reaksi yang diharapkan telall tterlihat, tetapi reaksi itu besbeda- 

beda sesuai dengan perbedaan kepribadian, sikap, kecerdasan, rninat, 



motivaqi, dm sebagainya Selain itu kategori sosial seperti usia, pekerjaan, 

pendidikan, gaya hidup, jenis kelanlin, dan a p n a  serta llubungan sosial 

juga turut mewarnai reaksi yang terl ihat (DeFleur &lam McQuail, 

1994:234-235; dm dalarn hqcQuajl d m  Windahl, 198?:42-43). Berarti 

stinlulus d q a t  ditumbuhkan melalui media mass+, nanun tanggapan 

khalayak yang di hasi lkannya akan berbeda-beda Pandangan ini tergabung 

dalan~ teori pengwuh selektif 

Dengar1 adanya bukti perbedaan reaksi yang diberikan khalayak 

terhadap pesan-pesan yang ditujukan kepadanya, maka selayaknya teori- 

teori yang tergabung dalam teori pengaruh selektif dipnakan untuk 

menganalisis efek iklan terhzdap pemirsa Teori ini terdiri dari teori 

perbedaan individu, teori kategori sosial, dan teori hubungan sosial 

(DeRe~u dan Ball-Rokeach 1989: 171; Lowery dan DeFleur, 1995: 187). 

Untuk keperluan pe~ielitian ini penulis menggunakan teori ini, dengan 

memandang bal~wa sikap dan opini peroransan sebaqi efek dari 

komunikasi massa (dalam hal ini iklan) akan dimaknainya semai dengan 

individualitas, kategari sosial, dan hubungan sosial yang dirnilikinya 

Beberapa prinsip tentang bagairnana khalayak merespons pesan- 

pesan media rnassa dalam teori selective influence, menurut Tan 

(1981:168-175); DeFleur dan Ball-Rokeach (1989:195-198) adalah 

melalui; 1) selective mention; 2) selective perception, 3) selective recall, 

dm1 4) sejective action. Prinsip-ptinsip selective atrention yaitu; a) 

perbedaan individu sebenarnya rnerupakan hasil dari struktur kognitif 



seseorang yang berbeda dalarn menerima pesan-pesan media. Pesan-pesan 

media ymg silill tierpiti rnenerpa seseorang bersaing s h  sana  1;tinnya 

dm setiap orang hanya menerima pesan-pesan yang menurutnya sesuai 

derigali sikap, nilai, dm  kepercayaannyst. Ini beraxti bahwa setiap kita 

mempunyai kemampuan selektic b) keanggotaan seseorang pada berbagai 

kelompok sosialpun ikut berpengamh pada pilihan pesan; dan c) orang 

lebilk benninai kalau suatu informasi dapaf mernbmgun citra hubungannya 

dengan orang lain. Prinsip selective attenfion adalah suatu pengaruh yang 

kuat dari struktiu kognitif seseorang, kategori keanggotaan sosialnya, 

serta hubungan sosialnya sangat menetukan bapimana seseorang nlemilih 

pesan-pesan tertentu. 

Prinsip seiective pevreptior: adalah bahwa setiap orang bisa 

berbeda persepsinya pada pesan ymg sama karena hubungan sosialnya 

Seseorang yang memiliki perbedaan dalarn karakteristik psikologis, 

orientasi sub budaya, jaringan sosial, akan menginterpretasikan isi media 

yang sama dengan cara-cara yang berbeda. Prinsip selectiw recall 
/.- -- 

seseormg cende~ung memilih kembali hanya pesan-pesan yang 

diingatnya, dan memilih pesan yang paling berkesan baginya Prinsip 

selective action, pa& akhirnya tidak seorangpun bertindak persis sarna 

akibat terpaan pesan media massa 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori pengaruh selektif 

dijadikan acum dalam metlpalisis  pennasalahan ini (sikap konsumtif 

pemirsa akibat terpaan iMan). Dengan menggunakan teori ini berarti 



penulis mengasumsikan bahwa efek terpaan iklan pada pemirsa tidak 

sama, karena perbedaan individu, kategori sosial. d m  l~ubungan sosial 

ttmt berperan dalam proses penyeleksian setiap terpaan iklan y a ~ g  

dilerimanya Dengan ini berarti pandangan terhadap pemirsa sebagai 

konsumen po tensid dianggap &if (pandangan kognitii). 

Menurut Sumuel(1999: 17) pandangan kognitif terhadap konsumen 

adalaltll bila konsumen dipandang sebagai peniecali masalal~ yang belyikir 

(th~ngklng problem solver) dan sebagai information processors, yang 

berarti konsumen mencari dan mengevaluasi inforrnasi dalam rangka 

p e n p b i l a n  keputusan. Pemrosesan informasi akan memfbrmasikan 

preferensi yang pada akhirnya &an memberikan intensi tentang keputusan 

untuk rnenibeli atau tidak. Dalatn penelitian ini, informasi yang dimaksud 

adalah iklan komersial yang ditayangkan pada beberapa shsiun televisi 

swasta 

Berdavarkan asumsi di atas, penel itian mengenai dampak media 

tidak lagi menganggap bahwa khalayak bukanlah matu kelompok 

tnonolitas yatig atiggotanya senantiasa mempunyai t a n m a n  yang sama 

terhadap isi medium Prinsip mengenai atensi selektif serta persepsi 

selektif dibentuk berdasarkan perilaku kornunikasi dari khalayak. Setiap 

orang akan menanggapi isi media massa berdasarkan kepentingan mereka, 

disesuaikan dengan kepercayaannya serta nilai-nilai sosial mereka 



2.3.2.1 Teori Ptrhedaan Individu 

Teori ini sangat kuat dipengaruhi oleh paradi,gma psikologi, yang 

dikenal dengan pendekatan psikodinamik (DeFleur dalam McQuail dan 

Windahl, 1987:43). Paradigma ini memandang bahura perilaku seseorang 

diarahkan kepada suatu obyek didorong oleh motivasinya (Cutlip dan 

Center dalam Malik dan Iriantara 1994:120). Berarti orang yang 

meoliliki motivasi lebih &if dalanl menlproses iklan. 

Motivasi diknasai oleh stn~ktrlr kognitif yang dimiliki seseorang. 

Stnrktur kognitif ini berbeda antara seseorang dengan yang lainnya, yaitu 

kebutuhan, kebiasaan, persepsi, kepercayaan, nilai-nil ai, sikap (DeFleur 

dan Cali-Rokeach, 1989: 172). Anggapan-anggapan iniIah yang melahirkan 

teori perbedam individu. 

Pembahasan mengenai motiv~si mengacu pada kekuatan 

pendorong yang ada. dalam diri individu. Bennet dan Kassarjian (1972:60) 

nlenyatakan bahwa motif merupakan pendorong perilaku. Ada dua jenis 

kekuatan yang ada dalam diri seseorang yaitu kekuatan positif dan negatif 
---- -- 

yang selanjutnya mengawali dm m e n w k a n  perilalcunya (Krech, et al., 
I 

1562:69; Schifmm dan Kanuk 1994:97). Di sarnping  it^ Scifman dan 

Kanuk (1994:98) juga membedakan parilaku konsumen atas dua motlf, 

yaitu rasional dan emosional. Motif rasional diasumsikan dengan kehati- 

hatian dalarn mempertimbangkan keputusan (harga murah, daya tahan, 

kualitas, kemudahan). Sedangkan motif emosional meliputi subyektivitas 

seseorang dalam pengarnbilan keputusan (keingi nan individu, kebanggaan, 



takut, keinginan untuk berbeda, kesepian, dan status). Berdasarkan motif 

ini dapat diketai~ui keinginan dan tujuari seseorang dalarn melakukan 

tindakan tertentu. 

Atas dasar pengakuan bahwra. tiap individu tidak sama perhat.ian, 

kepentingan, kepercayaan maupun nilai-nilai yang diniilikinya, maka 

selektivitasnya terhadap komunikasi massa juga berbeda Anggapan inilah 

yang diujudkm dalam teot-i perbedaan individu Pada teori ini terlihat 

bahwa. efek media rnassa itu berbeda satu dengan yang lainnya karena. 

perbedaan struktur kognitif Struktur kognitif itu berbeda. akibat dari 

lingkungan maupun warisan sosial dari generasi sebelumnya atau 

perubahan dari ha1 yang bersifat naluriah ke pembentukan sikap. 

Berdasarkan penjelasan di atas, semaki ti  jelas bdlwa khalayak dari 

stiatu kornunitas bukanlah sriatu kelornpok yang monolitas yang anggota- 

anggotanya senantiasa mempunyai tanggapan yang sama terhadap isi 

medium. Prinsip-prinsip mengenai atensi selektif d m  persepsi selektif 

dibentuk berdasarkan perilaku komuni kasi dari khalayak. Setiap orang 

akan menanggapi isi media massa berdas;rrkan kepentingan mereka 

Dengan demikian dapat disirnpulkan bahwa pengaruh media terhadap 

individu akan berbeda satu sama lainnya disebabkan adanya. perbedaan 

psikologiv mtar individu. 

23.2.2. Tcori Kategori Sosial 

Perkembangan suatu masyarakat menyebabkan terbentuknya 

kategori sosial berdasarkan usia, jenis kelarnin, pendapatan, pekerjaan, 



pendidikan, suku, dan agama Qariabel-variabel karakteristik demografik 

i~ldividu tersebut diasumsikan turut menentukan selektivitas seseormg - 

terhadap isi medium. Orang-orang yang berarla dalam satu golongan sosial 

yang sama cenderung menanggq~i alau ~nemilih jellis pesan yang sama 

dan akhirnpa mempenganlhinya dalam mengambil keputusan (DeFleur 

dan Ball-Rokeach, 1989.181, 191; Blake dan Harioldsen, 1975 : 123). 

Dasar teori itli adalall teori sosiologi yang berhubungatl dengan 

kemaj emukan masyarakat moderen, dimana dinyatakan bahwa mas yarakat 

yang memiliki kategori yang sama akan membentuk sikap yang sama 

dalam menghadapi rangsangan tertentu. Persarnaan dalam orientasi serta 

sikap a k a  berpengaruh pula terhadap tanggapan mereka da!am menerima 

pesan komunikasi. Masyarakat yang memiliki orientasi yang sama akan 

~lleinilih pesai yang sarrla serta menanggapinva dengan cara yang sama. 

Dikaitkan dengan bidang pemasaran, m&a teori kategori sosial ini erat 

kaitarlnya detlgan segmentmi pasar. Dalarn ha1 ini hasil (barandjasa) 

disocokkan dengan pembeli khusus, yang biasanya didasari oleh satu atau 

lebih kategori sosial. Khusus dalam perilaku pemhelian konsumea Kotler 

(1997:179-180) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

perilaku pembelian adalah faktor personal, yang terdiri dari umur, jenis 

kelarnin, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, lokasi tempat tinggal, etnik, 

dan agama Bagi pemasar kategori sosial ciapat memprediksikan kebutuhan 

s e s e o r q  yang selanjuttlya akan mempengaruhi sikap, opini, dan perilaku 

seseorang. 



Beberapa perrryataan hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel 

kategori sosial ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Usia adalah salah satu variabel yang paling berguna untuk menentukan 

molivasi dan minat. Orang mengubah bat-mg clan jasa. yang mereka beli 

sepanjang kehidupan mereka (Kotler dan Armstrong, 1993: 131). Orang 

yang lebih tua cenderung lebih hati-hati dalarn berbelanja (Engel, et aI., 

1994;3 11). Freedman (1961) menyimpuka~ bahwa sernakin tua 

seseorang, semakin cenderung untuk membangun sikap yang lebih 

konservatif, karena kesanggupannya untuk beradaptasi dengan penlbahan 

l i n g k u n p  semakin berkurang dibandingkm dengan anak muda yang 

selalu bersedia menerima perubahan d m  bahkan menuntut perubahan 

tersebut (&am Applbaum dan Analol, 1974: 147). 

Orang yang perpendidikan tinggi atau intelektual dianggap lebih kecil 

kemungkinannya untuk dibujuk (Kotler, 1997:606). Peke jaan seseorang 

melnpeilgaruhi barmlg dan jasa yang dibeli orang itu (Kotler d m  

Armstrong, 1993:132). Keadaan ekonomi seseorang akan sangat besar 
-..--- 

pengaruhnya terhadap pilihan produk (Kotler d m  Armstrong, 1993:132). 

Pendidikan, pekejaan clan pendapatan cenderung memiliki h~bccgan  

sebab alcibat dan digunakan sebagai indikator klm sosial sesewmg 

(Schiffman dan Kanuk, 199457). Variabel ini merupakan penentu dari 

kebutuhan, pola konsumsi, dan pilihan produk (Wells, et d., 1989121- 

122; Kotler, 1997:179). 



2.3.2.3 Teori Huhungan Sosial 

Teori ini metiyalakan bahwa dalam menerinla pesan yang 

disampaik,~ media, massa, orang lebih banyak memperoleh pesan rnelalui 

h~ibungan atat: kantak dengan orang lain daripada langsung menerirna. dari 

media massa Hubungan sosial yang informal merupakan salah satu 

variabel yang turut menentukan besarnya pengaruh media Teori ini 

mengasumsikarl baliwa arus infot-masi &an berjalm ddua taliap. Pertanla, 

informasi berkembang rnelalui media kepada individu-individ~r yang 

memperoleh informasi secara langsung. Ked~ia, informasi tersebut 

kemudian berkembang 'dari mereka yang cukup informxi rnelalui saltran 

komunikasi antx pribadi ddam kelornpoknya, qcperti ks fwnrga, ternan 

dekat, h i  atlggota keloniyok laitltlya (DeFleu~- dan Ball-Rokeach, 

1989:190-191). 

Penelitian ymg dilakukan Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet (1948) 

metnbuktikan kekuatan pengaruh personal ini dalam penelitiannya tentang 

pengaruh media massa terhadap perilaku politik, yang melahirkan teori 

dua tally ddam proses komunikasi. Bahkan Kafz (1957) menyatakan 

bahwa kontak personal memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

dengan media massa (dalam Severin dan Tankard, 1992: 192). Hal ini juga 

dinyatakan Dyer (1996:76) bahwa pengaruh media massa terbatas. 

Dengan demikian dapat disimpulkm bahwa teori hubungan sosial 

menekankan pentingnya variabel hubungan antar pribadi sebagai sumber 

informsi maupun sebagai penguat pengaruh media komunikasi. Untuk 



selanjutnya teori ini telah dikembangkan menjadi teori mutli-tahap, yang 

sering digunakarl dalam riset difusi inovasi (Severin dan Tankard, 

1992: 197; Vivian, 1997:389). 

Dalan hubungannya. dengan pesan persuasif iklan, teori hr~bungan 

sosial ini dikenal dengan pengaruh personal, yang disebut juga wo~td-o,f- 

mouth ~~'vertisirzg. Konsep ini sangat terkai t dengan difusi (Aaker dan 

Myers, 1987:314; Benne1-t dan Kassarjiaq 1987:104). Pengaruh personal 

ini meliputi interaksi sosial seseorang dengan reference group. Smith 

(1995:83) menyatakan bahwa perilaku manusia khususnya perilaku 

pembelian dipengaruhi oleh kelompok referensinya Selaqjutnya Aaker 

dan Myers (1987:3 19) menyatakan bahwa pengaruh kelompok referensi 

ini secara khusus pentitig dan relevan dalatn pemilihan produk b m  

Schiffman dan Kanuk (1994:327-330) menyebutkan kelompok- 

kelornpok referensi tersebut addah keluarga, teman, kelompok sosial, 

kelotnpok belanja dan kelompok kerja Kelompok referensi d q a t  

dibedakan kelompo k referensi langsung dan tidak lansung (aspirasi). 
_>-c- 

Engel, et d., (1994:167) menptakan bahwa keIornpok referemi 

mernberikan norma dan nilai ymg dapat menjadi persprektif penentu 

rnengenai bagaimana seseorang berpikir atau berperilaku. Dengan 

demikian berarti b&wa kelompok referensi mempengaruhi keputusan 

seseorang dalarn pemilihan produk tertentu. Hal yang senada juga 

dinyatakan Kotler (1997: 177) bahwa kelornpok referensi mempenphi  

perilaku baru, gaya hidup, sikap dan konsep diri seseorang, yang 



selanjutnya mempengmhi pilihannya terhadap produk dan merek tertentu. 

Pengmh kelompok referensi dipelihakan secara jelas dalatn studi yang 

dilakukan Soloman E. Asc, Lee Ross, dan M. Venkatesan (dnlam Engel, et 

al., 1994: 167) yang ~nenunjukkan bahwa orang ehggall herbeda. dengan 

konserisus keiompoknya Besarnya pengaruh tersebut tergantung pada 

intensitas interaksi atau kontak seseorang dengan kelompok referensinya 

2.4 Persuasi 

Dalam mernbahas efek komunikasi maqsa. para ahli behaviorisme 

melihat bahwa area komunikasi yang bepm,gan~h dddl persuxsi. Sanlpai 

t d u n  1960-an salah szdu penelitian persuasi yang signiijkan dilakukan 

oleh proyek Yale. Penelitiar~ ini nlerigonalisis interaksi ymlg sangat 

kompleks di mtara variabel-variabel di d a l m  komunikasi, kecenderungan 

komunikator dan efek yang dapat diamati melalui teori helajar. 

Menurut Sitnons (1976: 112), teori belajar dari persuasi berasal 

dari model S-R yang memanclang manusia pada hakekatnya pasif Sedang 

S-0-R menambahkm 0 (0&&ism) rnenjadi kekuatan perantara di dalm 

individu yang bergemk menuju pesan-pesan untuk rnemastikan hasil 

persuasif. Kekuatan pemta ra  ini secara !angning dapat dihubungkan 

dengan stimulus yang berasal dari lum. Dengan derni kian hasil belaj ar 

persuasif merupakan ga5unga.n produk pesan yang diterima individu 

dengan berbagai kekuatan di dalam diri individu tersebut yang bergerak 



berdasarkan pesan-pesan iklaq (daIam Malik dan Iriantara, 1994:14-15). 

Pandalgan ini i l~u~lcul seteldl adanya ketidakpuasan pada paradigma S-R. 

Selanjutnya' Mc. Quail (1983:234) rnengemukakan bahwa efek 

menipakan reaksi tertentu (erhadap st i muhis tertentri sehin~ga orang dapat 

menduga atau rnemperkirakan adanya hubungan erat antara isi pernyataan 

dengan reaksi khdayak. Dalam penelitisul ini isi pernyataan (S) adalah 

p e s a ~  &la1 televisi. Dalan I~al ini pesan persuasi iklan televisi bisa 

dipandang sebagai salah satu cara belajar 

Pada dasarnya iklan merupakan komunikasi dari produsen kepada 

calon konsumen rang disampaikan melalui media, dengan tujuan akhir 

agar barang yang ditawarkan dibeli oleh konsumen dan diharaplcan akan 

l>el-lailljut terus (nzunculnya loyalitas konsumen). Oleh sebab itu dalam 

dunia periklanan, komunikasi pemiasif sangatlah dominan. Pesan yang 

dirancang, langsung maupun tidak langsung mencakup usaha untuk 

mempengaruhi omlg  agar mengubah sikap dan melakukan pembelian. 

Bem-ti komunikasi yang diidwkan pihak produsen adalah komunikasi 

persuasif 

Hovland, et al., 1953 (dalam Tan, 1981:93) mengemukak-an 

komunikasi persuasif sebagai suatu proses di mana individu memberikan 

rangsangan untuk memodifikasi perilaku individu lainnya Gerald R. 

Miller (dalarn Berger dan Chaffee, 1987: 451) menyatakan bahwa persuasi 

mengacu pada usaha untuk mengubah atau memperbaiki perilaku melalui 

penyampaian simbol dengan menonj olkan days tarik emosi terhadap orang 



lain. Selanjutnya dalam komunikasi persuasif, pesan merupakan salah satu 

urisur penti~lg yang perlu mendapat pel-hafial khusus. Rubben (1992: 14), 

menekankan hal tersebut ddam definisi kornunikasi yang 

dikeml.tkakannya, yaitu bahwa. komuni kasi adalah: "proses cii maria 

indivici~~~individu d i n g  berinteraksi ddam kelompok, ~uereka 

menciptakan d a i  merespons peaan dalam her-interaksi dengall 

Definisi cii atas, menyil-at.kan bahwa pesan yang disampaikan 

dalarn komunikasi persuasi mengandung simbol-simbol yang mengacu 

pada dimensi psiko~afis orang yang akan dipersuasi. Bettinghous dan 

Cody (1987:3) yang menegaskan bahwa persuasi merupakan komunikasi 

yatlg disancatig untuk menipengaruhi orang lair1 dengat1 usaha menguball 

keyakinan, ni!ai, atau sikap individu atau kelompok yang ditujn melalui 

penyampaian pesan yang mudah diingat pemirsa 

Dalam proses komunikasi, pesan rnerupakan sekumpulan simbol 

yang memiliki makna dan kegunaan dalam menyampaikan suatu ide atau 
_--- 

gagasan kepada orang lain. Pesan dirumuskan oleh komunikator untuk 

disampaikan kepada. kornunikan melalui media Pemmusan pesan 

(encoding) ini &an disesnaikan &cgan karakteristik media yang dipilih 

untuk menyampaikan pesan pada komunikan, karena media menentukan 

bagaimana suatu pesan dikemas. Dalani penelitian ini msdia yang 

digunakan adalah media audio visual, yaitu televisi. 



Selanjutnya pesan yang sampai pada komunikan akm diterima 

melalui proses decoding. Kedua bet~tuk perumusan pesan ini nlervpakan 

proses yang komple ks, karena. saling herIraitan satu sama. lainnya Bentr~k 

pesan yang disampaikan pada komuniltan pada dasarnya. merqjakan 

reileksi dai-i persepsi atau perilaku kon~unikan sendiri. Sumber dalam 

mengemas pesan berorientasi pada sasaran agar diinterpretasikan sama dan 

diharapkm dapat mempengat-uhi komut~ikm utltuk bersikap sesuai detlLpl 

komunikator. Namun tidak jarang terjadi pe rbedm interpretasi antara 

individu yang satu dengan yang lainnya terhadap pesan yang sama (hal ini 

didukung oleh teori pengaruh selektic y a n ~  dikemukakan DeFleur). 

Dengan ini berarti makna tidak melekat pada pesan, tetapi ada pada 

masing-masing benak individu melalui proses sosialisasi dari kelompok 

budayanya Jadi, dapat dikatakan bahwa pesan tidak mempunyai makna, 

tapi individulah yang memberikan makna terhadap suatu pesan (Ruben, 

1992:33). 

Walau bagaimmapun pesan akan dimaknai oleh komunikan, pihak 
--. 

komunikator selalu akan mengemas ke dalam bentuk lambang seefektif 

nui~gkin sesuai d e ~ g a n  media yang digunakan dan komuni~an yang 

dituju Lambang kolnunikasi diujudkan seefektif mungkin sesuai dengan 

media yang digunakan dan komuni kan yang dituju Lambang-lambang 

komunikasi ini akan dirzmu para kreator iklan sekreatif mungkin agar 

dapat membekas dan membentuk makna di benak konsumen Khusus 

untuk medium televisi kreativitas ini lebih dituntut, karena sebagaimana 



diketahui televisi adalah medium yang mengutamakan gambar, yang 

disebut juga dengm medium keterlibatark rendah (Schiff~nan dan Kanuk, 

19941222). Di sanlping itu prinsip selektivitas d a l m  penerimaan pesan 

iklal jugs. rnenuntut ia-eatiuilas rancangan pesan ikian, karena pada. 

basarnya tidak orang yang secara sengaja hanya untuk menonton iltlan 

di te'levisi, kecudi kalarl ada kebutuhan yang mendesak. (lleh karena itu, 

hanya iklm y;ttlg manpu nlenarik perhatian sajalatl yang akan dilihat 

pernirsa (Kasali, 199.5: 83, 117). Dengan demikian perhatian rnenlpakan 

langkah awal yang selanjutnya dapat rnengqerakkan sikap seseorang 

terhadap produk yang diiklankan, dan akhirnya akan melakukan 

pembelian. 

Untuk mencapai tujuan tersebut para pe~nasang iklm 

memperkenalkan produknya. dengan menggunakan merek dagang, 

kemasan dan slogan, menampilkan keunikan produk melalui proposisi 

penjualan yang khas (Jamieson dan Campbell, d a l m  Malik dan 1rianti-q 

1994: 134). Penelitian ini memfokus kan permasalahannya pada pengaruh 

slogan iklan televisi, model iklan televisi, dan repetisi iklan televisi 

terhadap sikap pada produk dan perilaku konsumtif pemirsa 

Slogan berasd dati bahasa Gael, yaib S&.ugh-ghairm, yang berarti 

teriakan perang. Slogan meringkaskm tema manfaat suatu produk, dan 

dalam beberapa kata menyampaikan pesan yang mudah diingat. S l o p  

ini lebih sering digunakan dalarn media televisi dan radio dibandingkan 

dengan media. cetak, d m  dapat dipadukan dengan nada-nada menarik yang 



rnernbentukjingle, yang berfungsi untuk rnengingatkan pembeli terhadap 

nama produk dari suatu perusahaan (Kleppner, 1992: 179-181). 

Bila diarnati dari iklan yang ditayangkan televisi saat ini, banyak 

di antaranya. menggunakan teknik 'kait' Man slogan ataupun proposisi 

peniualat~nya Teknik ini merupakan sebuah cara yang berusaha 

nlempengaruhi day a panggil memori konsumen dengan cara mengaitkan 

produk dengan atribut atau kata-kata tertentu (Wells, et d., 1989:201,353; 

Bovee dan Arens, 1986:274). 

Hasil yang diharapkan adalah kait tersebut menjadi akrab dan 

menjadi perbendaharaan kata dalam kebidupan masyarakat. Misalnya 

'siapa takut' (dari sampho Clear) atau 'nempel kayak prangko' (dari bedak 

BR. Harum Sari), 'untung ads helmnya (dari pepsodent), 'Lux memahami 

wanita aapa adanya' (dari lux), 'fiu bolek.. ke rja jdan terus.. (dari 

Sanaflu). Dengan akrabnya kata-kata ini dalarn kehidupan sehari-hari 

diharapkan konsumen juga akan mengingat, memikirkan dan 

membicarakan produk yang diiklankan. 
_.--. 

Bovee dan Arens (1 986: 274) mengemukakan ciri-ciri slogan yang 

efektif' adalah mudah dimengerti, mudah diingat dan mudah diulane. 

H w i r  sama dengan itu Kleppner (1992:182) mengemukakan bahwa 

secara idealnya slogan sebaiknya pendek, jelas, dan mudah diingat Kedua 

pendapat ini hampir sama dan kalau keduanya dipadukan akan saling 

melengkapi. 



Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalarn rancangan pesan 

iklan agar menwik perhatian petniss:~ adalah model iklan. Model 

menrpakan komponen yang harus dipe13imbangk:tn clalam pel-encan:i:tn 

iklan untuk menjawab pertanyam penting menyangkut ' n~hn ,.cr~s'. 

Rossiter clan Percy (1 997: 260) menyatakan bahwa presenter iklm 

rne~niliki pengaruh yang berarti terhadap sikap khalayak pada merek 

produk ymlg diiklankm. Sikap ini dqat berupa tingkat suka dau  tidak 

sr~ka terhadap pesan iMan, yang selanjutnya akan mempengxuhi 

pencapaian tujuan komunikasi dan posisi merek dari produk yang 

diiklankan 

Untuk mencapai maksud tersebut, model yang digunxkan dalam 

iklan hendaknya adalah orang yang dapat menggugah perhatian, mi nat, 

dan kepercayaan terhadap merek yang diiklankan. Pada umumnya model 

yang sering digunakan dalarn iklan adalah orang yang terkenal, ahli, 

pengguna dan penyair (Aaker dan Myers, 1987:301,303; Rossiter dan 

Percy, (1997~261). Schifman dan Kanuk (1994:335) mengemukakan 

bahwa penggunaan orang terkenal terutama bintang film, penyair , 

pahlawan olahraga, nemberikan daya tarik kelompok acuan yang populer. 

Pendapat ini didukung oleh temuan penelitian yang ciilakukan Charles 

Atkin dan Martin Block, 1983 ( d d m  Schifman dan Kanuk 1994:335) 

yang membandingkan pengaruh iklan yang menggunakan dan yang tidak 

menggunakan orang terkenal. Hasilnya menunjukkan bahwa iktan yang 



menggunakan selebriti dinilai lebih positif dibandingkan dengan i klan 

yang tidak didukung selebriti, terutmna untuk retnaja 

Hal yang hams dipertimbangkan dalam pemilihan sumber addah 

karakteristik yang dimilikinya, karena model iklan a k a  membentuk d m  

mempengaruhi citra perusaham dan merek produk yang diiklankan. Tan 

(1 98 1 : 104- 1 1) mengemu kakan beberapa karakteristik sumber yang hams 

dipe~tirnbangkatl adalall la-edibilitas (keahlian d m  kejujuran). daya tarik 

(kesamaan, keakraban, kesukaan, dan daya tarik fisik), dan kekuasaan 

surnber di mafa calon konsumen (Tan, 1981: 104-1 11). Burnett (1990:250) 

menjelaskan ciri lainnya dari kedibilitas sumber di mata calon konsumen 

yaitu keahlian (intelegensi, pengetahuan, kematangan, profesional, dan 

status sosial) surnber, dan obyaktivitas (kejujuran) surnber. Aaker dan 

Myers (1987:303-304) mengemukakaa tiga dimensi kredibilitas sumber 

yaitu prestise (reputasi, kekayaan, kekuatan politik, pandangan seseorang 

pada bebet-apa kelompok referensi), similaritas, dan daya tarik fisik. 

Bila diperhatikan begitu banyaknya ciri-ciri yang hams 

dipertimbangkan untuk men yatakan b b  sumb&-- yang digunakan 

terpercaya Tan (1981 : 105) menyatakan bahwa sumber dengan ciri - ciri 

sebagaimana yang telah dikemukakan di alas, d a l m  kenyataannya jarang 

ditemui. Namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber 

yang berkredibilitas t iqg j  lebih efektif dalam menciptakan perubahan 

opini dibandingkan dengan rmmber yang berkredibilitas rendah (Hovland 

dan Weiss, 1951; Kelman dan Hovland, 1953 dalam Tan, 1981:112-113; 



Severin dan Tankard, 1992: 153-154; Schiffman dan h u k .  1994 291). 

Hal yang sama juga dinyntakan BIII-nett (1990:251) b&wa a i n ~ b e r  yang 

sangat terpercayz cenderung menclptakan penibahan sikap Oleh sebab itu 

walau bagairnanap~u~ hedibilitas surnbel- pel-lu drupayakan ketepatannya 

dalarr~ pemiiihan sumber. 

Selanjutnya bila diperhatikan iklan-iklan yang d~tayangkan televisi 

swasta Indonesia, pada ulnumaya iklan dibir~ttatlgi oleh artis, d m  

kebanyakan di antaranya wanita. Wells, et a]., (1989:120) rnenyatakan 

bahwra artis da-pat menggugah atau membangkitkan keintjnan penerima 

pesan untuk bertindak. Dengan rnenggunakan model wanita diharapkan 

konsumen perem-puan merasa terlibat secara emosional, sehingga 

mernbentuk sikap yalg da-pat menimbulkan keinginal untuk bertindak 

(rnelakukan pembelian). Pernya-taan ini didukung oleh hasil penelitian 

yang dilakukan Handayani (1996), yang menyimpulkan bahwa iklan yang 

menggunakan model wanita dinilai lebih menarik dibandingkan dengan 

iklan yang menggunakan model pria atau iklan tanpa model (dalam 

_ - - -  Psikologika, 1997). Hasil studi Chaiken ( 1  979) menunj u k h  secara j elm 

bahwa komuni kator yang secara fisik menarik lebih persuasif 

dibandingkan dengan yang tidak m e n d  (dalarn Tan, 1981 : 127). Engel, 

et al., (19194:8?) rnenyirnpulkan dari beberapa hasil penelitian bahwa 

sumber akan lebih persuasif bila memiliki daya tarik fisik, disukai atau 

sma dengan khalayak target 



Selain slogan dan model yang menarik tersebut, cara lain yang 

hanlpir semua petnasar melakukannya adalah repetisi, yaitu tnengnlang- 

ulangi pesan yang disampaikan (U'ells, et al., 1989:201, 382). Repetisi 

dianggap merupakan teknik yang paling xnpoh untnk melekatkan pesan di 

benak konsumen. Hal ini didasari oleh prinsip teori belaiar classical 

conditioning yang banyak menkcxi  teori-teori pemasaran. Khususnya 

d a l m  periklanan dilallirkan t i p  konsep dasar, yaitu repetisi, generalisasi 

stimulus, dan perbedaan stimulus. Repetlsi didasari oleh adanya proses 

iupa pada khalayak. Dengan adanya repetisi diharapkan pernirsa a k a  

mengingat kembali pesan yang dihjukan padanya 

Namun berdwarkan hasil yenelitian: repetisi yang melebihi titik 

jenuh tertentu justru akan nlenlbosankan Beberapa studi yang dilakukan 

Robert E. Burnkrant (1987) menemukan bahwa tiga kali pengulangan 

sudah cukup un tuk mengingatkan konsumen pada merek suatu produk. 

Penelitian lain menyarankan 11-12 kali terpaan. Studi lain yang dilakukan 

Phil Gullen dan Hugh Johnson (1987) menunjukkan adanya hubungan 

pembelian produk oleh pembeli baru dengan periklanan dibandingkan 

dengan pengulangan pembelian dalam wnktu singkat (dalarn Schiffman 

dan Kanuk, 1994:205-207). Sedangkan studi yang dilakukan oleh Hellyer 

(daram Bennett dm Kassarjian, 1987:38-39) menyimpulkan bahwa 

repetisi iklan menimbulkan efek yang positif terhadap perilaku konsumen 

Kesimpulan tersebut sejalan dengan pemyata  Smith (1995178-79) bahwa 



pen_eular~~an yang terus menerus bisa mernbang~in kesan gabungan antara 

kebuluhat~. produk dm) tnrrek. 

Selanjutnya berdasarkan teori bela~ar clnssjcal condiror~rng, 

belajar lid& lianya lersantung pada repetisi, [etapi juga at%$ ketna~npuan 

individu untuk menggeneralisasikan terpaan pesan yang dihadaplnya 

Geileralisasi stimulus meujelaskan mengapa produk tiruan sukses 

dipasarkan. Sedangkan konsep perbedaan stitnulus kebalikm dari 

generalisasi stimulus, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan produk 

pemimpin pasar dalam mempertahankan posisinya di mata konsumen 

melalui keunikan penampilan produknya (Schitf'man dan Kanuk, 1994 : 

210-211). 

Sedangkan melalui teori belajar operan yang dikemukakan 

Skinner, belajar teijadi melalui kontrol lingkungan yang mendapat 

ganjaran. Pengalaman menyenangkan akan menyebabkan konsumen 

melakukan pembelian ulang Promosi penjualan biskuit secara aktlf 

mengundang pembeli untuk berpartisipasi, memberi ganjaran, dan 

akhirnya menghubungkao produk-khusus dengan stimulus khusus 

(Schiffman dan Kanuk,. 1994:211; Smit, 1995991, 

Repetisi lebih diutamakan untuk medium televisi, karena televisi 

merupakan medium keterlibaian rendah Menurut teori keterlibatan 

rendah, perubahan sikap terhadap produk tejadi  meldui proses belajar 

pasif, yang dapat dicapai melalui pengnlangan terpaan iklan, untuk 



selanjutnya mencapai perubahan perilaku konsumen (Schiffman d m  

Kar~uk, 1994:222). 

2.5. Perseysi 

Iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi persuasif akan diterima 

pemirsa melalui proses pemaknaan pesan (decoding), yang terjadi dalarn 

dirinya finrrap~rsonal'). Proses ini terjadi setelah seseorat~g melihat, 

mendengar, atau melihat dan mendengar iklan, untuk selanjutnya pesan 

iklan akan dipaharni, diingat, dan diputuskan tindakan terhadapnya 

Seseorang dapat dikatakan diterpa iklan apabila ia sanggup menerima dan 

merasakannya melalui p e n g l i h h ,  pendengaran, atau penglihahn dan 

pendengarannya Applbaum d m  Anatol (1974:158); Rakhmad (1986:61- 

62) menyebut proses yang berhubungan dengan alat indra ini dengan 

sensasi. 

Sensasi merupakan awal dztri Foses persepsi. Mulyana (2000:167) 

menyatakan bahwa persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi terhadap 

iklan merupakan proses mental yang terjadi dalam diri individu dalarn 

memberikam nakna terhadap stimulus indrawi. DeVito (1982: 81,86) 

menyatakan bahura kita memiliki b a s i t a s  mental yang terbata~. Di 

samping itu kita juga merniliki kernampcan nlendengar, melihat, 

mencium, dan merasa yang berbeda Oleh sebab itu persepsi s w y a  

selektif d m  sukarela. Seseorang melihat apa yang ingin dia lihafdan 

dengar apa yang ingin dia dengar (Applbaum dan Anatol, 19741160; 



Smith, 1995:76;WelIs, ef al., 1989:195). Hal ini juga ditegsskan oleh 

Muiyana (2000: 168) ballwa "persepsilah yang menentukan kita memilih 

suatu pesan dm rnengabaikan pesan yang lain7'. 

Dengan adanya. unsm selektif ini, maka persepsi akan berbeda- 

beda untuk setiap individu. Kotler (1997:185) mengemukakan penyebab 

perbedaan ini muncul, karena tigaproses yang berkenaan dengan persepsi, 

yaitu: penerimaan rangsangan secara selektif (selective exxmmre"). distorsi 

secara selective (selective n'isfortion,), mengingat kembali s e c m  selektif 

(selective retention). Dengan demi kian berarti setiap indivi d11 &an 

memberikan persepsi yang berbeda terhadap iklan yang sarna 

Sel anjutnya Aaker dan Myers (1987:220,245) menyatakan bahwa 

prases persepsi meliputi perhatia dan interprestasi. Rakhmad (1986:64- 

65) menyatakan bahwa perhatian merupakan faktor yang sangat 

mernpengaruhi persepsi. Lebih lanjut Rakhmad juga mengemukakan 

bahwa stimulus akan dipehatikan bila ada sifat-sifd yang menonjol dari 

stimulus tersebut, seperti gerakan, intensitas, kebaruan dan pengulangan. 

Kotler (1997:186) juga mengemukakan beberapa faktor yang dapat 

menarik perhatian, yaitu ksbanan, ukuramya besar, menggunakan warna 

yang koatras. Aaker dan IJIyers (1987:220) rnembedakarl faktor-War 

yang dapat mempengarvhi perhatian tesebut ke dalam dua kelornpok, yaitu 

karakteristik stimulus (ukuran, intensitas, pesan, kebaruan, posisi, dan 

konteks) dan kondisi audiens (kebutuhan informasi, sikap, nilai, 

kepercayaan, konteks sosid dan minat). As Williams (1989) 



mengemukakan bahwa minat, kebutu han, dan motif rnsrupa kam 

determinan untuk mernbangkitkan perhatian. Selain itu intensitas dan 

ukuran:posisi, suarz, warns konbas, gerakan, repetisi dan kehan1a.n 

merupakan faktor-faktor yang mempengamhi dalam m e r e b ~  perhatian 

(dalam Smith, 1995: 77). 

Selain itu persepsi juga sangat terkait dengan pen-galaman masa 

laly motivasi, kepercayaan, sikap, dan kemampuan untuk mernpelajari 

(Smith, 1995:78). Selanjutnya Murphy (ddam Applbaum dan Anatol, 

1974:160) menyatakan bahwa kebutuhan yang dirasakan terhadap sesuatu 

juga akan mempengaruhi cara seseorang dalarn menerima pesan. Wanita 

dengan rarnbut beruban akan lebih tertarik untuk memperhatikan dan 

menyukai iklan cat rarnbut. Begitu juga halnya dengan wanita yang sedmg 

bermasalah dengan kdi t  muka, akan lebih memperhatikan Man yang 

menawarkan produk-produk yang dapat mengatasi pernasalahan tersebut. 

Dengan demi kian perhatian mengawali proses persepsi. 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapxt diketahui 

bahwa begitu banyak faktor yang dapat menarik perhatian aud im.  Secara 

garis besar faktor-faktor tersebut iiapat dikelompokkm mcnjadi M t o r  

ekstarnal dan interns:. Faktor eksternal berasal dari stimulus (ikl-an) 

sedmgkan internal berasal dari kondisi audiens. Khusus untuk M o r  yang 

berasal dari stimulus (iklan) yang dapat m e n d  perhatian akan ditentukan 

juga oleh karakteristik sa1w-m (media) yang dipilih untuk menyampai kan 

pesan. Untuk medium televisi (pandarig dengar) kreativitas untuk 



n~endapatkan perhatian ir,i lebih dituntut, karena pemirsa mudah sekali 

untuk metlg-mitt sduran televisinya d m  tidak ada janitlan setiap penlirsa 

akan melihat tayangan iklan yang sering dianggap sebagai pengganggu 

program acara yang ditontonnya (Wells, ct a!., 1989:197). Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi perhatian tersebut, d q a t  berupa manipulasi 

garnbar yang aneh, rmara yang keras, keQiaman warna, pesan yang 

bau/tlanEat, gerakan yang cepat, keanehan, musik, dan daya tnrik model. 

Perhatian ini sangat dibntuhkan, atau der~gan kata lain dapat dikatakan 

bahvrra perhatian adalah merupakan determinnn utama iMan Tanpa 

perhatian maka akan sulit diperoleh efek selanjutnya, pesan akan mubazir. 

Setelah stimulus berhasil mendapatkan perhatian dari audiens, 

langkah selanjutny~ dalam proses persepsi ini addah mengorpisir dan 

menginterpretasikan pesan (Verderber, 1996:31-32). Pada Qhap ini pesan 

terpilih akan memasuki ingatan jangka pendek penerima untuk diolah ke 

dalam model realitas yang dimilikinya, sehingga memberikan makna, 

untuk selanjutnya masuk ke dalarn ingatan jangka panjang penerima 

Model realitas ini sangat berbeda mtar individu atau dengan pengirim 

eendiri (unik). Dalmn kegiatan ini, individu sering menyederhanakan, 

mengubah, dan mengorganisir stimulus sesuai dengan pengertiannya 

sendiri. Hal ini dinydakan Kotler (1997:186) bahwa orang cenderung 

menafsirkan infomasi sesuai dengan konsepsi yang telah ada sebelumnya. 

Hasil dari proses ini adalah berupa kesadaran kognitif dan interpretasi 

stimulus, yang disebut dengan kognisi (Aaker dan Myers, 1987:220). 



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil dari proses persepsi adalah 

b e r i a  kognisi terhadcq obyek. Untuk selanjutnya respons kognitif ini bisa 

mempermudah atau merintangi efek pesan kornunikasi massa (Scott Ward 

da lm Berger dan ChafEee,. 1981:662). 

Dengin mengetahui clan memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam mempersepsikan pesan, terlihat batrwa 

begitu kompleksnya proses persepsi ini terjadi, di samping itu juga 

semakin memperkuat keyakinan bahwa pengaruh pesan iklan terhadap 

seseorang akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik yang 

dimilikinya Sebagaimana juga dinyatakan Windahl, et al., (1 992: 104) 

bahwa persepsi cenderung berbeda-beda antar indivictu dengan individu 

lainnya Dengan demikian maka teori-teori ~ m g  tergabung dalam teori 

pengaruh selektif cocok digunakan untuk menjelaskan pengarub iEan 

terhadq sikap pemirsa televisi. 

2.6. Perilaku Kompmtn 

/--- 

Fokw utama penelitian ini adalalh menganalisis pmgmh iklan 

terhadap perilaku konsmtif ibu rumah trmgga Dalam hd ini jelas ada 
! 

keterkaitannya dengan teori yang dapat menjelmkan tentaug perilaku 

konsumen, terutama dalam hal pembelian auatu pro& Scott Ward 

(dalam Berger dan Chaffee, 1987:654) menyatakau bahwa perkembangan 

studi perilaku konsumen parare1 dengan perkembangan penelitim dari 

teori komunikasi massa Antara keduanya mencari teori m u m  dan 



tahapan pengalaman yang sama Dengan ini berarti teori yang digunakan 

untuk metgelaskan efek komurlikasi masa dapat digunakat~ dalatn 

mempelajari perilaku konsumen, sehw.imana. diketahui bahwa. begitu 

banyak teori perilaku konsumen yang dibangun melalui teori belajar, 

begitu j u C p  halnya dalam mempelajari efek komunikasi massa 

Menurut Schiffman dan Kanuk (1994:7) perilaku konsumen 

merupakan "pencarian informasi produk yang akan dibeli, penggunm, 

evaluasi, dan pengambilan keputusan atas produk dm jasa yang 

diharapkan dapat memuaskan kebutuhan clan keinginan mereka?'. Konsep- 

. . 
k o n a ~ p  yans ~angzt i-:.hit damn t~lj!ii;ii ~;z;;~:I:izii iiii :ziii:ziii 

menyangkut persealan proses informasi persuasif dari media massa (iklan) 

terhadap pemirsa, dan sikap calon konsutnen terhadap informasi tersebut. 

Konsep yang dimaksud tersebut sangat terkait dengan proses 

pembelian produk. Smith (1995:70) menggambarkan model proses 

pembelian mulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi, 

keputusan, pembelian, tindakan setelah pembelian (menyenangkan atau 

tidak men yenangkan) yang menentukan tindakan selanj utnya Dd am 

model ini terlihat bahwa tujuan &ir d3n setiap pemasar adalah pembellan 

produk yang ditawa-kan Dalam hal ini sebeh~lnya te jadi tahapan proses 

mental dalam diri calon konsumen m~ilai dari pengenalan masalah, 

timbulnya kebutuhan dan berakhir dengan pembelian suatu produk Smith 

(1995:71) menggambarkan model-model tahapan pengambilan keputusan: 

D A  (attention, interesf, desire, action), L & S (amreness, knowledge, 



liking prejkence, conviction, purchase}, Adoption (ia wareness, infernst. 

evaiualion, rriai., a d ~ ~ ~ t i o n ) ,  DAGMAR (unawareness, awrenes, 

corqprehension, conviction, action), dm model Howard dan She th 

(attention, comprehension, attitude, inteniion, p~rchare). 

Model-model tersebut disebut _iuga model-model tingkatan 

respons, yang di dalamnya digambarkan tahapan pembentukan sikap 

ddml s u b  proses komunikasi. Dmi bellerapa model tersebut tid& ada 

perbedaan mendasar diantaranya, bahkan terdapat irisan indikator yang 

persis sama, sedangkan indikator yang lain memiliki kesamaan arti. Oleh 

sebab itu tahapan pembentukan sikap dalarn suatu proses komunikasi 

dapat dilihat melalui salah satu model dari model-model terssbut. Lebih 

I-inci Rossiter dan Percy (1997:85) menggmbarkan tahap-tahap respons 

konsuinen mulai dari terpaan iklan, pengolahan efe k komuni kasi dan 

posisi merek, timbulnya kebutuhan, pencarian informasi dan evaluasi 

petnbelian, penggunaan. Melalui tahapan tingkatan respons tersebut, 

pengaruh terpaan iklan lebih jelas terlihat, mulai dari pengenalan 

kebutuhan, pencarian ixforrnasi, pengambilan keputusan, dan tindakwi. 

Bila diamati tahapan pembelian tersebut di atas, merupakan 

tahapan ideal yang dilakukan seorang konsumen dalarn melakukan 

pembelian suatu produk, mulai dari kesadaran dan berakhir d e n p  

pembelian suatu produk Model tersehut kelihatannya merupakan proses 

komunikasi yang rasional dari seormg konsumen, pengetahuan 

mendahului kesukaan, dan keyakinan mendahului pembelian (Stamm dan 



Bowes, 1990: 126-127). Padahal dalarn kenyataan yang kita rasakan tidak 

selalu tindakan pembelia~ suatu produk didahului oleh tahqatl seca-a 

berurutan sebagaimana yang digambarkan tersebut. Adakalanya pembelian 

suatu produk yang dilakukan oleh seorang konsumen hanya didahului 

kesukaan terhadap produk, setelah itu baru dilakukan penilaian. Untuk itu 

Smith (1995:68) mengemukakan bahwa pembelian produk ter-gantung 

pada tingkat pengeluaran, fiekuemi pembelim, dan risiko yang bakal 

diterima 

Un tuk pengeluaran yang relatif besar biasanya rnemerlukan 

pertimbangan yang matang pada tahap pencarian dan penilaian 

(keterlibatan t i n ) .  Proses pembelian barang dengan penuh 

pertimbangkan tersebut diklasifikasikan ke dalarn penyelesaian masalah 

ekstensif (extensive problem solvingj, yaitu bila pembelian produk yang 

kurang dikenal dan tidak rnengetahui cara penggunaannya Sedangkan 

untuk situasi pembelian di mana pembeli memiliki pengetahuan dan 

pengalaman serta telah mengenal produk disebut pembelian dengan 

penyelesaian masalah terbatas (limited pmbl;k-sofving), d m  disebut 

dengan perilaku responsi rutin (rmtinised response behmiour) untuk 

pembelian produk rutin. 

Dengan demikian berarti dalam . situasi pembelian dengan 

penyelesaian masalah ekstensif rnembutuhkan keterlibatan yang tinggi 

(highinvofvemcmt purchase) d a l m  proses pengambilan keputusan 

pembelian produk (We centml). Sedangkan situasi pembelian dengan 



penyelesaian masalah terbatas apalagi untuk perilaku responsi rutin 

membutuhkm tingkat keterlibatan yang rendah (low-involve,wenf 

purclzase) dalarn pengambilan keputusan pembelian produk (rutt. 

perifiral). Berdasarkan tipe-tipe situasi pembelian di atas, maka produk 

dibedakan kedalam kelompok produli keterlibatan t i n ~ g i  (high- 

involvement products) dan produ k keterlibatan rendah flow-involment 

products) (Wells, cf a/. ,  1989:139). Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa terdapat perbedaan perilaku konaumen antara kedrxa kelompok 

produk terse5ot. 

Terj adinya tahap-tahap respons konsumen tersebut j uga 

dipengaruhi oleh berbagai f d o r  yang mempengaruhi perilah pembelim. 

Kotler (1997:173) menggambarka~ U.tor-faktot- yang m e n l y e n p h i  

perilaku konsumen, yaitu fitktor br~daya (budaya, sub-budaya, dan kelas 

sosial), fkitor sosial (kelompok refesensi, keluarga, peran dan status), 

faktor personal (umur, pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, keperibadian dan 

konsep diri), faktor psikologis (mo tivasi, permpsi, penbelajaran, 

kepercayaan dm sikap). 

2.7. Sikap 

Krech, et al., (1962:185) rnenyaiakan bahwa sikap individu 

dibentuk oleh informasi yang mensrpa seseorang. Dengan deniliian sikap 

s e s e o q  terhadap produk atau merek tertentu dapat dibentuk melalui 

terpaan iklan SchBman dan Kanuk (1994:252,254) mengemukakan 



model sikap terhadap iklan. Model ini menggarnbarkan bahwa terpaan 

iklan tnenghasilkan penilaian (kognisi) dan perasaan (afeksi) terl~adap 

iklm Selanjutnya keduanya akan menghasilkan sikap terhadap iklari d m  

keyakinan tentang nierek Akhirnya sikap konsumen terhadap iklan dan 

ke yakinan terhadap mere k m e m p e n p h i  sikapnya terhadap merek. Sikap 

ini dapat positif atau negatif terhadap merek yang diiklankan Iklan yang 

disukai dapat tnenghasilkan sikap yang lebih positif terhadap produk 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap terhadap iklan berfungsi 

sebagai peramal yang signifikan atas sikap terhadap produk 

Dengan segala atribut yang dimiliki iklan, tujuan akhir dari iklan 

dala!! tumbuhnya sikap positif terhadap merek dan akhirnya dibeli 

konsumen Sikap ini akan m e n g a k t i h  kebutuhan atau keinginan- 

keinginan baru seseorang yang terkena terpaan iklan terhadap produk yang 

diiklankan. Adanya sikap seperti ini membuat orang selalu m e m a  tidak 

puas jika bmmg yang diinginkan belum dimiliki. Kecenderungan hidup 

seseorang dengan keinginan membeli barang-barang yang kurang atau 
---- 

tidak dibutuhkan dapat disebut dengan s i lq  konsumtif Seseorang yang 

rnelakukan tindakan dalarn bentuk pembelian barzmg atau jaqa yang hanya 

terdorong untuk pemenuhan keinginan, pertimbangan yang tidak rasional, 

ia  dspat digolongkan sebagai orang yang konsumtif Tindakannya disebut 

sebagai perilah konsumtif Lebih jslasnya Dahlan (1978:23) menyatakan 

bahwa: 



Perilaku konsurntif ditandai oleh hidup mewah sebqai pola hidup 
yang berlebih-lebihan, dengan barang dan niakanan yang smgat 
banvak tetapi sebenarnya tidak perlu, penggunaan atau penikmatan 
dari segala ha1 yang bai k dan mahal, yang memberikan kepuasan dan 
kenyamman fisik semata. 

Perilaku ini menibuat o r q  selalu merasa tidak puas, jika barang yang 

diinginkan belum dimiliki (Warfa Korzsur?zen 235, Oktober 1993:25). 

Sikap hidup seperti ini merupakan salah satu mayalah sosial yang cukup 

serius, sebab akan nlenibawa satu dampak negatif khusust~ye bagi ibu 

Walaripun demikian, sesuai dengan asumsi teori pengaruh selektif 

bahwa untuk setiap terpaan infomasi yang diterima seseorarlg untuk 

sarnpai pada tingkat diingat dan selanjutnya akan membentek sik2p 

seseorans hams tnelalui tahq.-tahap selektivitas terlebih dahulu Dalatn 

setiap penyeleksian, karakteristik individu, katesori sosial, dan hubungan 

sosial a k a  menentukan tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam 

pemasaran, teori ini akan terlihat pada teori perilaku konsumen, di mana 

dinyatakan bahwa perilaku konsumen dalam membeli barang dipengaruhi 

oleh banyak faktor, yang pada intinya dapd dibedakan menjadi dua fsktor, 
/ .-  

internal dan eksternal (Kotler, 1995:25 1; Swastha dan Handoko, 198753 : 

Schoell, 1985: 158: Smith, 1995:85). 

Fzktor eksternal meliputi: kebudayaan, kelas sosial, kelompok 

sosial, kelompok referensi, dan keluarga Faktor internal adalah 

karakteristik individy dalam penelitian ini yang dimaksud adalah 

motivasi. Interaksi seseorang di dalam kelompok sosial akan berpengaruh 



langsung pada pendzpat dan selsranya, sehingga akan mempengaruhi 

pernilihan datl produk yang aka11 dikomumsinya (Swastha dan Hsndoko, 

1987:58). 

D d m  mempelajari sikap ini perlu diketahrii tiga. komponen utama, 

yaitu kognitic af>ktif, dan konatif. Komponen kognitif berkaitan dengan 

keyakinan seseorang terhadap obyek siLap. Kolnponen afektif berkenaan 

dengat] emosi ymig berkaitan deng-atl obyek tersebut. Sedangkan 

komponen konatif berkaitan dengan kecenderungan berperilaku terhadap 

obyek sikap (Krech, el al., 1962:140-141; Applbaum dan Anatol, 1974:22- 

26; A-jzen dan Fishbein, 1980:19). Selanjutnya Krech menyatakan bahwa 

"efek sikzp terhadap tindakan sosial berbeda-beda sesuai dengan ciri-ciri 

utarnmya" (Guide 14). Masing-masing dari ketiga komponen sikap dapat 

bervariasi dalam ha1 valensi dan kadar m1.11tipleksihsnya (Krech ef al., 

1962:141). Efek adalah setiap perubahan yang te jad i  pada kornunikan 

sebagai akibat penyebaran pesatl melalui proses komunikasi. 



BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PEP4ELITIA.N 

3.1. Tujuan Penelitian 

Secara umurn tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara emperik 

pengwh iklan televisi krhadrtp perilaku konsumtif ibu rumah tangga. terhadap 

produ k yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat 

Secara khusus tujuannya adalah untuk membuktikan dm menganalisis: 

1. Pengaruh slogan, model, repetisi, motivasi, umur, pendidikan, pendapatan, dan. 

kelompok acuan secara bersarna-sama maupun secara individual teihadap sikap 

pemirsa ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang 

Sumatera Barat. 

2. Pengaruh slogan, model, repetisi, motivasi, umur, pendidikan, pendapatan, 

kelompok acuan, dan sikap pada produk secara bersama-sama maupun secara 

individual terhadap perilaku konsumtif pemirsa ibu rumah tangga pada produk 

yang diiklankan televisi di Kota Pad- Saiu-&era Barat. 

3.2. Nanfaat Penelitian 

h i 1  yenelitian ini diharapkan b m d &  baik secant teoritis maupun 



1. M d a a t  Teoritis 

HasiI penelitian ini diharzpkan d q a t  memtrerikan sunrbangm pada 

perke-bangan studi kornunikasi persua.;iE, khususnya dalarn iklan ielevisi 

meialzli suatu kajian yang lebih mendalm secara teoritis. Dengan rnen_qgunakan 

analisis teori pengaruh selektif dapat dihasilkm suatu kons truksi teori baru. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan bagi perancang iklan. Selain itu bagi pihak pemerhati perempuan 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalarn penyusunan program 

kegiatan yang menyangkut emaqsipasi perempuan. Bagi pihak YLKI temuan 

penelitian diharapkan' bermanfaat dalam membahas darnpak iMan terhadap 

pemirsa khususnya kaum perequan.  



4.1. Metode Pcnelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sunrei 

malitis (analytical survey} (Singarimbun, 1987 : 8; Nazir,1988 : 65; 

Kerlinger, 1996:660; Trenholm, 1986: 24 1; Wimmer dan Dominick, 

1987: 102). Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan 

dan menjelaskan permasalahan penelitian yang diajckan dalam penelitian ini 

(Emrnert dan Barker, 1992 : 169-170). 

4.2. Operasionalisasi Variabel 

Untuk menyamakan persepsi dalam memahami variabel yang diteliti 

serta pengukurannya dijelaskan melalui tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Variabel, Dimensi, dan Indikator Penelitian 

Indi kator 

2 Rasional. 
3 Emosional 
2 Melodius 
2 Kekhawatiran 
3 Humor 

ao Indonesia 
=> Daerah 
3 Asing 

z Panjang (> 12 kata) 
z Pendek (6 - 12 kata) 
=> Sangat pendek (c 6 kata) 

Dimensi 

Daya tarik 
slogan 

Bahasa 

Jumlah kata 
slogan 

No 

1. 

Vari abe 1 

Slogan (XI) 



Repetisi (X3) 

Motivasi (&) 

Daya tarik model 

Kredibilitas 
model 

, Efek terpaan iklan 

2 Keahlian 
3 Dapat dipercxya 
3 Ditlanlis 

1 Motif pembelim 
produk: 
- Rasional 

3 Kesmnaan 
:> Familiaritas 
3 Kesukaan 
3 Fisik 

a Kesadaran akan merek 
Keakrrlban dengan merek 

-3 Kesukam akan merek 
-3 Pilihan merek 

3 Kualitas produk 
-3 Praktis 
3 Hernat waktu 
3 Hemat energi 
3 Harga lebih murah 

.3 Prestise 
3 Rasakhawaiir 
s Koleksi 
3 Model iklan 

Mode 

5 .  

Pendapatan 
(X7) 

Kelompok 
(&I 

Pendidikan 
(x6 ) 

Jumlah uang ttmai 

Usia ( Xs ) 

Pendidikan formal 

- Tipe kelompok 
acuan 

3 Tingkat pendidikan formal 
3 Lama pendidikan (tahun) 
3 Mac?..--pendidikan 

Lama hidup 

z Jmlah penghasilan bersih 
keluarga per bulan 

> Menabungltidak menabung 

3 Ulang tahun terakhir 

=> Keanggotaan dalam kelom 
pok formal 

3 Keanggotaan dalam kelom 
pok informal 

3 Kelompok aspirasi bang 
di kagurni) 



- Intensitas dalam 
kelompok 

Kogi~iei 

hfeksi 

Ronasi 

T i n d h  

3 Jurnlah kelompok y m g  
diikuti 

> Jumlah kali pertemuan per 
bulan 

2 Interaksi dalan kelornpok 

3 Mengetahui kebutuhan 
b m  

a Mengetahui keuriggulan 
produk 

3 Mencari idorn~asi 
tambahan 

3 Menyukai merek produk 
Meyakini keunggulal 
produk yang diiklankan 

3 Keinginan untuk membeli 
pro& 

3 Prioritas pembelian 
p r 0 M  
z Desakan pemilikan produk 

Pembelian produk karena : 
z Hadiah 
2 Prestise 
3 model iklan 
z diskon 
r> kekhawatiran 
> mode 



Hubungan antar variabel penelitian digambarkan sebagai berikut : 

Pesan Persuasif Iklm 
Te l evi si 

1. Slogan (xi) 
2. Model (x;! ) 

I Variabel Antam II 

5. Usia (xs) 
6. Pendidikan (a) 

Gambar 4.1 : Hubungan Antar Variabel Penelitian 

4 3 .  Metode Penarikan Sampel 

Penelitian ini dilakukan di kota Padang Sumatera Bmt, karena 

hanya pada kotmadya ini terdapat pusat perbelmjaan rngdern. Dengan 

demikian populasi target penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang 

berada di kota Padang Sumatem B d  

Untuk keperluau penelitian ini, dengan tujuan kemudahan dalm 

pelahmaan penelitian baik dari segi waktu dan biaya, maka dari populasi - 

ditentukan sampel penelitian dengan meng~unakan teknik cluster mndom 

sampling (Nazir, 1988: 333, 369; Parel, et al., 1973:37), dengan alasan 

daerah penelitian cukup luas dm behm memiliki kerangka sampling 

lengkap. 

Cluster dilakukan berdasarkan daerarh administrasq d e n p  alasan 

me tode ini mempermudah untuk mendapatkan data tentang jurnlah m a h  



tangga Dengan menggunakan data jumlab rumah tangga akan diketahui 

jumlah ibu rumdl tangga yang &an dijadikan sebagai unit smpel ,  d e n p  

asumsi bahwa safu rumah tangga akan terdapat seorang ibu rumah tangga 

Untuk itu pengambilan sanlpel dnerah penelitian dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Satuan sampling primer dipilih secara random dengan menggunakan 

sample fraction 3 O ? ! .  Selanjutt~ya j umlah satuan sampling primer 

ditentukan &ngan rnenggunakan rumus : 

Dengan demikian pada tahap ini terpilih tiga kecarnatan dari 11 

kecamatam, yang dijadikan sebagai satuan sampling primer. 

2. Dari tiga kecarnatan tersebut dipilih lagi satuan sampling sekunder 

dengan sample fraction 3 Vh, yang terdiri dari kelurahan- kelurahan, 

secara random. Pada tahap ini secara keselwuhan terpilih 15 kelurahan 

dari 51 kelurahan, yang dijadikan seb@ kemngka sampel (tabel 4.2.) 

Selanjutnya ukuran sampel minimal ibu rumah tangga ditentukan 

berdasarkan korelasi terkecil antara Xi dengan Xj. Untuk itu secara i t d  
-.. - - ~ -  

digunakan rumus Machin dan Compbell (dalam Al-rasyid,l995). 



n = Ukuran sampel 

Z 1-ct = Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

Z 1-p = Konstanta Fang diperoleh dzri tabel distribusi normal 

a = Taraf kemaknaan, diambil dari tabel z 

f3 = Kuasa uji, diambil dari tabel z 

p = Korelasi terkecil yang diharqkan diperoleh 

Langkah pertama untuk memperoleh ukuran sampel add& 

menghitung total ukuran sampel yang diambil melalui langkah berikut ini. 

Pada iterasi pertama digunakan rumus 

( Z l - a +  Z l -  p12 

r Pada iterasi k e h  digunakan rumus : 



Jika pada iterasi pertama dan kedua ukuran sampel yang diperoleh 

bilangan satuannya sama, rnaka iterasi dihentikan. Nilai n yang diperoleh 

krsebut merupakan ukuran sarnpel mini ma1 yang harus diambil untuk 

penelitim. Ukuran sampel tersebut merupakan ukuran sampel untuk 

keseluruhan ssmpel yang dipilih, sedangkan untuk mengalokasikan sampel 

tersebut ke dalam setiap kelurahan sampel dilakukan melalui alokasi 

proporsional. Ddam penelitian ini diambil 

a = 0,Ol; P = 0,95 dan p = 0,20. Dari ddar  distribusi normal diperoleh 

nilai: 

1- = Z 1 - 0,Ol = Z 0,99 = 2,33 

z 1 - p = Z 1 - 0,05 = Z 0,95 = 1,645 

Untuk iterasi pertam?.---.- 

Untuk iterasi kedua 



Untuk iterasi ketiga 

Dengan demikian diperoleh ukuran sampel minimal 387 

responden Jumlah ini hampir sama dengan ukuran sampel yang 

ditetapkan rnelalui tabel Krecjie dalam penentuan ukuran sampel (Sekaran, 

1992:253), ymg menetapkan bila jumlah populasi 100.000 maka ukuran 

sampelnya 384. Dalam peneiitian ini ukuran sarnpel yang diperoleh 

tersebut diperbesar menjadi 390 responden, yang tersebar secara random 

dan proporsional pada 15 kelurahan terpilih d e n p  menggunakan rumus: 



di mana, n, = besarnya jumlah yang dipilih pada kategori yang dimaksud. 

Ni= hesarnya anggota unit populasi setiap kelurahm yang dipilih. 

N = besamya anggota unit populzsi untuk semua kelurahan yang 

terpilih. 

n = besamya uk~uan sampel yang ditentukan. 

Untuk lebih jelasnya sebaran responden di setiap kelurahan sampel dapat 

dilihat pada tabel 4.2. berikut hi. 

Tabel 4.2. Kerangka Sampel Berdasarkan Daerah administratif Kelurahan 

Di Kota Padang Sumatera Barat 
- 
No 1 Kelurahan Jrnl. R T ~  Sarnpel ( 0rg)an I 

Alai Timur 
Berok Gn. Pangilun 
Lolong 
Ulak Karang Utara 
Air Tawar Selatan 
Anduring 
Ampang 
Kuranj i 
Dadok T. Hitam 
Lubuk Mintunm 
Bungo Pasang 
Pasir Kandang 
Bahng Kabung 
Air Dingin 

I I I 

Sumber : Kantor Lurah per ke1umb.n (2000) 

Der~gan demikian jumlah sampel penelitian ini adalab 390 o m g  

ibu rumah tangga yang tersebar di 15 kelurahan di Kota Padang Ibu 

rumah tangga yang dimaksud adalah perequan yang mdah berumah 

trmgga Sedangkan yang dimaksud dengan iklan televisi adalah iklan 

komersial yang ditayangkan stasiun televisi was@ yang diarahkan pada 



iklan produk yans terkait dengan kebutuhan keluarga sehari-hari. 

Selanjutnya stasiun televisi swasta yang dimaksud addah stmiun teleaqsi 

swasta yang dapat ditangkap di Kota Padang. Pada saat penelitian ini 

bei lm~sung (Desember 2300 - ?.fzi 2001; s d t m  stasiur~ televisi mrastd 

yang dapat ditangkap pada umumnya di Kota Padang hanpa dua, yaitu 

RCTI dan SCTV. 

4.4. Prosedw Peng~rmpulan Data 

Untuk menj swab berbqai permagalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini diperlukan data. primer dan data sekunder. Data szhnder 

diperoleh dari krbagai sumber atau l e m b ~  yang terkait dengan 

penelitian ini. Untuk memperoleh data sekunder tersebut peneliti 

memanfaatkan dokumen-dokumen yang telah ada pada berbagai lembaga 

terkait. 

Sedangkan untuk data primer diperoleh langsung dari responden 

penelitian, yaitu ibu rumah tangga Alat yang digunakan untuk 

pengurnpulm data adalah kuesioner terstruktur yang dirancang khusus 

untuk keperluan penelitian ini. Kuesioner dikonstruksi dengan 

menggunakan skala Likert dengan lima kategori respons (Mueller, 

1986:12). Jwaban paiing positifmendapat skor lima dm yang paling 

ne@if menerima skor satu 

Sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data, kuesioner 

terlebih dahulu diujicobakan (try out) kepada 30 oranp; ibu rumah tan- 

Untuk menguji validitas kuesioner dilakukan uji validitas isi, yaitu dengan 

melakukan analisis aitem hasil uji coba alat ukur dengan menguji korekasi 

69 



antara skor setiap aitem pernydaan dengan skor total aitem, dengan 

menggunakm rumus Kuder-fichardzon-20 atau KR-20 (&lam Sugi yono, 

1999: 278; Azwar, 1997:82). 

di mana, k = Jurnlah item dalam instrumen 

pi = Proporsi banyaknya subyek yang rnenjzwab pada item 1 

qi = 1 - pi 

= varians total 

Untuk mengetahui signifikan tidaknya setiap koefisien korelasi yang 

diperoleh (layak tidaknya. suatu item), digunakan kriteria Cronbach 

(dulam Azwar, 1999:103), yaitu bila koefisien korelasi paling rendah 0,3. 

Kasil uji coba dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Selanjutnya untuk pengumpulan data tentang bagaimatla opini 

perempuan terhadap iklan telivisi dikumpulkan rnelalui audience response 

tehadap ha1 yang ditanyakan dengan meng~unakan panduan wawancara 

Unbk k e m h  dalam pengumputan data opini ini bagi responden yang 

bersediri dilakukan dengm teknik Porn Group Dimssion (Wimrner dan 

Dominick 1987: 484-491). D i s q i n g  itu juga digunakan teknik Mall 

intercept (Straubhaar dan Larose, 1997: 378; Watt dm Van Deb Berg, 

1995: 100-101). Selain menggunakan prosedur di atas, penggumpulan data 

juga dilakukan dengan teknik observasi pada saat penelitian b e r l q s u n g  



4 5 .  Metode Analisis Data 

Untuk melihat besm~ya  pengarub setiap va-iabel penelitian 

terhadap perilaku konsumtif ibu rumah tangga akibat terpaan iklan telivisi 

dianalisis dengan menggunakan analisis jalur, karena m a d a h  dan 

hipotesis yang diuii kebenarannya merupakan jaringan berbagai variabet, 

dan mempunyai hubungan kausal antar variabel (Sudjana, 1984: 297- 

298). Sedangkan untuk melihat besarnya hubungan variabel pekerjaan 

dengan sikap pada. produk dan perilaku konsumtif dianalisis dengan 

menggunakan analisis korelasi. Selanjutnya untuk melihat opini ibu rumah 

tangga terhadap iklan televisi yang dijaring melalui kuesioner penelitian 

terstruMur dianalisis dengan menggunakan p ersentase. 

D e n p  menggunakan analisis jnlur dapat ditmmgkan akibat 

Iangsung dan t i c k  !angsung seperangkat variabel penyebab terhadap 

variabel akibat. Hasil analisis jalur menunjukkan besmya  pengaruh setiap 

variabel penyebab tehadap variabel akibat. Selanjutnya dengan 

menggunakan analisis korelasi ciapat diketahui besarnya hubungan 

variabel penyebab dengan variabel alilb& 

Hipotesis pertama dan kedua add& hipotesis yang diuji dengan 

menggunakan analisis jalur yang terlebih dahulu dite rjernahkxn ke dalarn 

diagram jalur (Gambar 4.2). 



Gambar 4.2: Diagram Jalur Vaiiabel Penel itim 

Eeterangan: 
XI = Slogan iklan televisi 
Xz = Model iklan televisi 
X3 = Repetisf iklan televisi 
Xq = Motivasi 
XS = Usia 
Xg = Pendidikan 
X7 =Pendapatan 



= Kelompok acuan 
= Sikap pads produk 
= Perilaku konsumtif 
= Koefisien korelasi antara.xl dengan x2 
= Koefisien korelasi antara xl dengan x3 
= Koefisien korelasi antaraxl dengan x4 
= Koefisien korelasi antara xl d e n p  xs 
= Koefisien korelasi antara xl degqan a 
= Koefisien korelasi antarax1 den= x? 
= Koefisien korelasi antarax* dengan xs 
= Koefisien korelasi antara x2 dengan x3 
= Kopfisien korelasi antarax2 d e n p i  a 
= Koefisien korelasi antara x2 dengal x~ 
= Koefisien korelasi antaraxz dengar1 q 
= Koefisien korelasi antarax2 dengan x7 
= Koefisien korelasi antarax2 dengan x9 
: Kocfixicr~ korelasi antara xs dengan q 
= Koefisien korelasi antarax3 dengan x~ 
= Koefisien korelasi antaraxs dengan xa 
= Koefisien korelasi antara.xs dengan x7 
= Koefisien korclasi antara x3 dengan xg 

= Koefisien kor-elasi antara q den- x5 

= Koefisien korelasi mtaraq d e n p  q 
= Koefisien korelasi antara x4 d e n p .  x7 
= Koefisien korelasi antara x4 dengan xg 
= Koefisien korelasi antara xs den- Q 

= Koefisien korelasi antara xs dengan x7 
= Koefisien kotelasi antaraxs dengan x9 
= Koefisien korelasi antara xs dengan x7 
= Koefisien korelasi antmi xs dengm xg 
= Koefisien korelasi antarax7 dengan x9 
= Koefisien jalur xl terhadap Z 
= Koefisien jalur xz terhadap Z 
= Koefisien jalur x3 terhadap Z 
= Koefisien jalur x4 terhadap Z 
= Koefisien jalur xs terhaclap i! 
= Kocfisien jalur q terhadap Z 
= Koefisien jalur x7 terhadap Z 
= Koefisien jalur xg terhadap Z 
= Koefisien variabel lain yang tidak diukur, tetapi mempengaruhi Z 
= Koefisienjalur xl terhadap Y 
= Koefisien jalur xz terhadap Y 
= Koefisien jalur x3 tzrhadq Y 
= Koefisien jalur x4 terhadap Y 
= Koefisien jalur xl terhadap Y 
= Koefisien jalur terhadap Y 



Pyx7 = Koefisien jdur x7 terlladap Y 
Pyx9 = Koefisien jalur x g  terhadap Y 
Pyc = Koefisien variabeI lain yang tidak diukur, tetapi mempengaruhi Y 

Berdasarkan permrrsalahan dan hipotesis penelitian, maka diagram 

jalur (Gambar 4.2) tnetl,q~ambarkan dua lan_~kah pengujian, yaitu; 

pertama, menguji p e n p h  variabel bebas (XI, ... X7, X9, ) baik secara 

bersama-sama (hipotesis pertama) maupun secara individual (sub-hipotesis 

pertama) terhadap sikap pada produk (Z); kedua, mt3nguji pengarull 

variabel bebas (XI, ..., X?. Xg, dan sikan) baik secara bersama-sma 

(hipotesis ketiga) maupun secara individual (sub-hipotesis ketiga) tertmdap 

peril& konsumtif (Y). 

Untuk psngujian hipotesis pertama sebagaimana yang 

dikemukakan pada langkah pertama di aim, maka d i p b a r k a n  sub- 

diagram jalur dari pengaruh variabel bebas (XI, ... X7, X9, ) terhadap sikap 

pada produk (Gambar 4.3). Persamaan struktural pengaruh variabel bebas 

(XI, ... X7, X9, ) terhadap variabel antara (2) di atas adalah: 

Z = PPCI. XI + PZXZ. X'L + P z x ~ . X ~  + Pzm.Xt, + PZXS.XS + P2Xg.x.6 + 

Pzx7.X7+Pzq.X2 + E 

Hipotesis statistik yang digunakan untuk menguj i keberrrrtian masing- 

masing koefisien jalur adalah: 

: P a i  5 0 (tidak terdapat pen@ Xi terhadap Z) 

HI : Pmi  > 0 (terdapat pengaruh Xi terhadap Z) 
C 



Gambztr 4.3. Sub-diagram Jalur 1. Variabel Penelitian 

Untuk pengujian hipotesis kedua sebsgaimana yang dikemukakan 

pada langkah ke dua di atas, maka digambarkan sub-diagram jalur dari 

pengsruh variabel bebas (XI, ... X7, X9, dan sikap) terhadap perilaku 

konsurntif (Gambar 4.4). 



Persarnaan struktural pengarnh variabel bebas (XI, ... X7, X9, dan sikap) 

terhadap perilaku koasumtif (Y) addall: 

Y=Pyx1.  X1+Pq'xz. X2+Pyx3 .  Xg+Pyx4. & + P y x : .  X 5 + P m .  & 

+Pyx7.  X;+Pyxo. x9 + P ~ z Z + E  

Gambar 4.4. Sub-diagram Jalur 2. Variabel Penelitian 

Hipotesis statistik yang digunakan untuk menguji keberartian masing- 

masing koefisien j alur adalah: 



Hr, : Pyxi 2 0 (tidak terdapat pengaruh Xi terhadap Y) 

H1 : P yxi > 0 (terdapat pengaruh Xi terhadzp Y) 

Untuk menguji hipotesis pertarna dan kedua tersebut di atas, maka 

dilakukan langkah-langkdi sebagai berikut: 

1. Transformasi data menj adi interval. 

Data primer yang diperoleh melalui kuisioner yang menggunakan 

skala Likert berbertuk ordinal, sedangkan analisis jalrlr 

mens yarakafkan data se kurang-kuran,gnya dalarn bentuk interval, 

maka data yang bersan~kutan ditrand'ormasikan ke interval dengan 

menggunakan "'Method of Successive Ink  w d  " sehingga memenuhi 

syarat ~ n t u k  digundcan d a l m  analisis jalur 

2. htenyusun mdri k korelasi sebagai berikut: 

XI X2 X3 X4 6 X7 X9 2 Y 

mlxl fXlX2 rXlX3 m1X4 mlX5 fXl% m1X7 mlX9 fZXl v l  X1 

m2x2 rmxs ~ ~ 2 x 4  mx5 m2X6 m2X7 m2X9 r=2 v 2  Xa 

m3x3 m3X4 m3x5 =3% a3x7 m3x9 3 v 3  x3 

ma m4xs rxdra m 7  m x 9  CZ% Tyx4 x 4  

msxs m5x6 msx7 m x 9  m 5  ryxs x5 

mxg mx7 mx9 Ta6 TYX6 Xg 

~ ~ 7 x 7  ~ ~ 7 x 9  r=7 ~ 1 ~ x 7  X7 

nrsx9 =9 ryxs x9 

rzz rzy Z 

ryy y 



3. Menghitungbesarnyapengaruhvarial~el XI, X7, X9 terhadap ZdanY, 

detigan menggunakan rumus: 

2 R M I ,  ..., x7,xg = PZXI rzxl + PZX? rzx2 + PZX~ rzxg + Pz.4 rz% + Pzx5 

mx5 + P Z X ~  T z x j  + P Z X ~  rm7 + PZS~ rZX9 

dan 

~~yxl,...,x7,xs = Pyx1 ryxl + Pyx2 ryxz + Pyx3 ryx3 + P y ryn + Pyx5 

ryxs + Pyxi; ryxs+Pyx7 qTx7 + Pyx9 r +Pyzryz 

4. Menghitung koefisien jalru X1,...X7, XY terhadap Z dan Y. 

Besamya pengwuh dari suatu variabel penyebab terhadap variabel 

akibat disebut dengan koefisien jalur, yang dinotasikan d e n p  pi, 

dimana i merupakan variabei akibat dan j adalah variabel penyebab. 

Koefisien jaiur adalah koefisien yang tidak rnempunyai satuan, karena 

itu secara relatif dapat diambil kesirnpulan bahwa semakin besar 

koefisien jalur maka secara relatifmakin besar pengaruh yang diberikan 

koefisien itu. 

Perhitungin koefisien j alur ini di lakuh dengan m enggunakan rumus: 

PzxI ,..., x7,xg = C CRil q; i = l,2 ,..., k 

di mana: 

Pzx,, ..., x7,x9 = Koefisien jalur dari variabel xl s.d x3 terhadap Z 

(intensitas keeratan hubungan antara Xi dengan 2) 

mci = Korelasi antara variabel Z dengan variabel Xi 

Crij = Elemen pada baris ke-i kolom ke-j dari malrik invers 

korelasi 



dan 

Pyx1 ,..., ~ 7 , ~ 9  = C CRij wxj; i = 1,2 ,..., k 

di mana: 

Fjlxl, ..., x7,xg = Koefisien jalur dari variabel x, s.d x3 terhadap Y 

(intensitas keerah  hubungan antara Xi dengan Y) 

r)* = KoreIasi antara variabel Y den-aan variahel Xi 

Crij = Elemen pada baris ke-i kolom ke-j dari nlafrik invers 

korelasi 

5.  Menghitung besarnya penganh variabel lain (E), dengan menggunakan 

rumus: 

6. Menguji keberartian koefisien jalur secara bmama-sama dengan 

k 
(n-k-1) Z Pyxi ryxi 

i=l 
F= 

k 
k [ l  -ZPyxiryxi] 

i-1 



Statistik uji ini mengikuti distribusi F-Snedecor dengan derajat bebas 

VI= k dan V2 = n - k - 1 

7. Menguji kebe;&.ian koefisien jalur dilrakukau dengan mengpnakan 

di man= 

Qxi = Koefisien jalur atau besarnya pengaruh xi terhadap Y 

 xi xi = Koefisien determinan antaraY dengan XI,  ..., X7,X9. 

CR ij = Unsur dari matrik invers korelasi yang ada pada bans ke-i dan 

kolom ke-i 

Interpretmi terhadap diterima ahu ditolak hipotesis Ho b e r h h  

kepada nilai nurnerik Pzxi dan Pyxi dengan tingkat kesalahan (a) sebesar 

0,os (5%). 

Untuk meningkatkan a b i  pengolahan data sesuai dengan 

lmgkah-langkah yang blah diuraikan di atas, dalarn penelitisn ini 

Gilakukan d e n p  menggunakan alat bmtu kornputer dengan SOJ?W~P 

SPSS VGI ~i 10,o. 

Selanjutnya untuk mengetahui besamya angka sumbmgan masing- 

masing variabel bebas (X) terhadap s i b  pada produk (Z) dan perilaku 

konsumen (Y) dilakukan perhitungan secara manual dengan Imgkah- 

langkah sebagai berikut: 



Untuk XI 

a Pengaruh langsung dari XI ke Z 

z f- Xl + 2 :  P m l  (Pzxl) 

b. Pengaruh tidak langsung dari XI terhadsp Z 

1. Pengaruh tidak langsung dan XI terhadap Z melalui X2 

z t- XI Rx2 -+ Z: P z x ~ ( T x I x ~ ) ( P z ~ )  - - ......... 

2. Pengaruh tidak langsung dari X1 terhadap Z melalui Xj. 

z t XI R x ~  -+ Z :  PZX~ (m1x3)(Pz~)  - - ......... 

3. Pengaruh tidak langsung dari X1 terhadap Z rnelalui % 

z t Xl a x4 + z : Pzx1 (nrl x4) (PzX4) - - .......... 

4. Pengaruh tidak langsung dmi XI terhadap Z melalui Xs 

z t- XI R X J  3 Z :  PZX~ (TXIXS) (Pws) - - ........... 

5. Pengaruh tidak langsung dari XI terhadap Z melaiui X6 

z t x1 $2 x6 + z : Pzx1 (rxrX6) ( P m )  - - ........... 

6. Pengaruh tidak langsung dari XI terhadm Z melalui X7 

z f- x1 a x7 z : Pml (~~1x7)  p~7) - - .......... 

7. Pengaruh tidak langsung dari XI terhadq Z melalui X9 

z f- Xl G X 9  -+ z :  Pzrrl(rxlX9)Pm) - - ........... 

Jurnlah p e n p h  tidak l a n p n g  xl terixdap Z = ....................... + 

.......... Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung xl terfiadap 21 = 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

lainnya dilakukan dengan prosedur yang sama dengan perhitungan di alas. 



BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PERKEMASAN 

5.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Luas daerah Kota Padang seluruhnya 649,96 km2 keliling 190 h. 
* - 

Daerah yang efektif 180 km2 sedanpkan 434.63 km merupakan daerah 

perbukitan. Secara adminiwif Kota P w  terdiri dari 11 kecamatan, 

193 kelurahan, dengan jumlah RW 656 bi~ah (Padang Dalarn Angka, 

1999: 1). 

Jumlah penduduk secwa keseluruhan adalah 784.849 orang, yang 

terdiri dari 390.426 orang laln-laki dan 394.423 orang perempuan; 278.496 

orang anak-anak dan 506.353 orang dewasa Jumlah ini terkumpul dalm 

143.413 rumah tangga (Kepala Keluarga). Menurut pencapaian keluarga 

sejahtera, maka jumlah m a h  tangga tersebut terdiri dari ; 29.293 Keluarga 

Sejahtera I, 58.142 Kelwga Sejahtera II, 44.852 Keluarga Sejahtera XU, 

dan 11.126 Keluarga Sejahtera III Plus. Persentase penduduk menurut 

lapangan pekerjaan utama addah: 36% karyawan swasta, 23.6% 
- - - 

berusaha sendiri, 15.3% kmyawan pemerintah, 14,1% bwuh tidak tetap, 

7,2% pekerja keluarga, dm 2,5% buruh tetap (Padzing Dalm Anj&a, 

1999:57,69). 

Fasilitas pusat berbelanja terlengkak, dan terbesar yang ada di Kota 

Padang h a q a  d m  buah, yaitu Matahari Departernent Store dan Minang 

Plaza Selain itu ada beberapa swalayan ahu toko serba ada (tostha) yang 

cukup banyak tersebar sampai ke daerab pinggiran kota 



5.2. Deskripri Karakteristik Responden Pcnelitian 

Karakteristik ibu rumah tangy sebagai responden penelitian 

sekaligus men~pakan identitas yang melekat dalam individu responden yang 

dilihat dari berlmgai segi yan5 berkaitaq dengan hljuan penelitim ini, yaih~: 

umur, agarna, pendidikan, peke @an, pen$iasilan, lokasi tempat tinggal, 

kelengkapan televisi yang dimiliki, kebiasaan menonton televisi, media 

massa yang didedahi. 

52.1 Karakteristik Re sponden Menurut Umur 

Karakteristik responden penelitim menurut umur dapat dilihat pada 

tabel 5.1 berikut ini. 

Tabel 5.1 Karakteristik Responden h'Ienurnt Umur 
. . . - . . . . . " r ~ ~ ~ > : ~ ? ~ ~ ~ c ~ x : ~ ~ . - ~ , ~ r ~ r , ! ~ , ~ r , w ~ ~ ,  : , : ~ ~ ~ - m " " , r . . - ~ 2 ~ ~ . ~ m s ~  , - - ~ - , , , . t m . , , , m , . : , , . , " ~ . ~ . , ' ~ ~  

Nornor 1 Umur (Tahun) 7 Frekuensi 1 Persentase I 

Tabel 5.1 mernperlih&an b&wa sebagian besar responden berumur 

27 - 47 (80,26%). Dilihat dari siklus kehic';Lspan mah tanm data tersebvt 

memberikan petunjuk bahwa ibu m a h  tmgga. yang menjarfi responden 

penelitian memiliki keluarga utdl tahap pelrtarna atau kelumga utuh tahap 

kedua Pada tahap ini pernbelian keperluan rumah t q ,  mencapai 



puncaknya, karena pada t & q  ini keluxga masih men-msi anak-anakrtya 

ymg masih balita afau anak-anak menjelmg remaja, remaja yang 

membutuhkan berbagai macarn barang kebutuhan sehari-hari. 

5.2.2 Karakteristik Responden Memuat Agama. 

Karakteristik responden men- agama yang dimutnya dapat dilihat 

pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Menurut A, a ama 

Dilihat dari segi agama yang dianut ternyata pada umumnya memeluk 

agama Islam (98,71%). Keadaan ini tidak jauh berbeda dibanding populasi 

penelitian. Berarti dari segi agama, responden penelitian dapat dikatakan 

homogen. 

5.23. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir. _r -_ -  

Kzitdcteristik responden menurut tingkat pendidikan W i r  ymg 

diperoleh responcien Oapat dilihat pada tabel 5.3. 

Nomor 

1. 

2. 

3. 

Awna 

Islm 

Y~isten 

Budha 

Jumlali 
- 

Frekuensi 

385 

4 

1 

Persentme 

98,71 

1,03 

0,26 

3 90 100 



Tabel 5 3  Karakteristik Responden Menurut Pendidikan 

I Nomor I Tin&& Pendidikm I Frekuensi / Persentase 

I I 

4. Diploma 20,OO 

5 Sarj m a  6 5 

Tabel 5.3 nlemperlihatkan ballw:~ tin.&& pendidikan ter-akhir 

terbanyak diantara responden adalah SLTA (43,07%) meqmsul diploma 

(20%), sarjana (16,67%), SLTF (13,33), SD (3,85%), dan pascasarjana 

(3,08). Dengan demikian diketahui bahwa kebanyakan pendidikan 

6 

responden adalah SLTA. Keadaan ini sekaligus mengambmkan posisi 

pekerjaan formal yang bisa diperoleh responden. 

Pascasarjana 

53.4 Karakteristik Responden m e n m t  Pekerjaan 

Juml ah 

Dalam hal ini responden hanya dibedakan dalarn dua kelompok yaitu 

12 

ibu rumah tangga yang berpenghasilan tetap a h  tidak tetap (bekerja) dm 
.. .. r . 

ibu rumah hgga yang tidak punya penghasilan (tidak bekerja). 

1,08 

390 

Kmiktcristik responden mewwut pekerjam ini d q a f  dilihat pada tabel 5.4. 

100,OO 

Tabel 5.4 Karakteristik Responden Menurat Pekerjaan 

Nomor 

1. 

2. 

Persentase 

53,33 

46,67 

P ekerj aan 

Bekerja 

Tidak Bekerja 

100,OO 

Frekuensi 

208 

182 

Jumlah 3 90 



Tabel 5.4 menginformasikan bahwa antara kedua kelompok hatnpir 

berimbang, tapi kebanyakan diar~taranya berpenghasilan. Kelolnpok yang 

berpengahsilan ini diduga lebih memiliki pehiang untuk berbelanja 

52.5 Karakteristik Responden iWenamt Lokasi Tempat Tinggal 

Lokasi tempat tingal menentukan jar~h dekah~ya seseorang dengan 

tempat belanja, yang selanjutnya juga akan menentukan intensitamya dalam 

berbelanja Dari segi lokmi tempat tinggal ini responden dibedakan dalam 

dua kelompok, yaitu yang tinggal di pen~rnal~an dan non-penunahan, dapat 

dilihat pada tabel 5.5 .  

Tabel 5 5  Karakteristik Responden Menurut Lokasi Tempat Tinggal 

5.2.6. Karakteristik Responden Menurut Pendapatan 

Responden memiliki jumlah pendapatan keluarga per bulan sebagai 

berikut (Tabel 5.6). Dari tabel 5.6 diketahui bahwa sebagian besar jumlah 

pendapatan keluarga yang diperoleh responden per bulan adalah mtsra Rp 

1.500.000 - Rp 2.500.000 (71,8@?h). Bila dikaitkan dengan pekerjaan 

jumlah ini pada urnumnya diperoleh keluarga yang mami m q u n  isteri 

bekerja 

Nomor 

1. 

2. 

Persentase 

55,64 

44,36 

Lokasi Tempat Tin@ 

Perurnahan 

Non-perurnahan 

100,OO 

Frekuensi 

217 

173 

Jmlah 3 90 



Tabel 5.6 Karakteristik Responden Menrmut Pendapatan 

5.2.7. Karakteristii Responden Menurut Kelengkapan Televisi 

No~nor 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6 

Yang dimaksud dengan kelengkapan televisi yang dimiliki responden 

penelitian adalah faslitas lain ymg dimiliki responden selain perangkat 

Pendapatan (Rp) 

400.000 - <1.000.000 

r1.000.000 - 11.500.000 

>I  .500.01)0 - <2.000.000 

>2.000.000 - <2.500.000 

>2.500.000 - ~3.500.000 

>3.500.000 

televisi, antara lain remote control, antene UHF, antene parabola, 

indovision, dan fasilitas lairmya yang dirniliki. Diantara fasilitas ini 

1 Jumlah 

temyata remote control dan antene UHF pada urnunmya (95%) dimiliki 

Frekueasi 

11 

5 3 

157 

123 

3 3 

9 

responden penelitian Dengan ad- kelengkapan cfua alat ini ada beberapa 

Persentase 

2,82 

i3.59 

40,26 

3 1,54. 

9,49 

2,3 1 

3 90 

hal y q  bisa diasumsikan, yaitu 1) remote control memberilcan kemudahan 
--- 

100,OO 

responden dalam mengganti ~ a l u m  televisi yang ditontonnya, dan 2) dengan 

m e n ~ m  antene UHF h e r d  s a l m  S(=TV dm XCTI  bisa ditangkap 

siatarmya denqan baik (khusus uubk kota Padang). D e n p  a d q a  dua 

asumsi ini kemungkinm pemirsa menppnti saluran pada saat televisi 

menayangkan iklan dapat dilakukan pemirsa d e w  mudah. 

Kelengkapan televisi l a m  yang dimiliki 52% responden 

pene litian adal ah antene parabola Narnun sekarang pemilikan antene 



parabola di Kota Padmg tdak memiliki nilai tambah untuk menangkap 

siaran televisi swastn nacional lairmya Antene ini hanya. bisa menangkap 

siaran televisi luar negeri (televisi asing). Berarti dengan memiliki antene 

ini hcmpir tidak menguangi akses responden untuk memilih saluran RCTI 

d m  SCTV di Kota Padang. Apalagi menurut hasil wawancara peneliti 

dengan responden kebanyakan dari antene parabola yang dimilikinya tidak 

diaktifkan lagi, dengan alasan kepedulian mereka pada pendidikan anak. 

Menunit sebagian besar mereka antene parabola. ini ctulu dibeli karena 

dengan memasang antene ini bisa mengarnbil semua saluran televisi swasta 

nasional. Hasil pengamatan peneliti lebih meyakinkan bahwa antene ini 

sebagian besar diantaranya tidak digunakan lagi zdal ah dengan melihat 

antene ini hanya tinggal piringqa sebagai pajangan, bahkm antene ini 

kelihatan lucu karena dijadikan temp& rnenjemur pakaian oleh eemeliknya 

Kelengkapan televisi laimya yaitu indovision, h q a  dimiliki oleh 

sebagian kecil (3%) responden peneiitian. Berarti kelengkqan ini tidak 

begitu berpengaruh terhadap situasi p d . a  umumnya dalam rnenangkap 

saluran SCTV dan RCTL 

5.2.8 Karakteristik Responden Menurut Kebiasaan Menonton Televisi 

Yang dimaksud dengan kebiasm menonton televisi daiarn 

penelitjan ini adalah pada jam berapa responden biasanya menouton siaran 

televisi. Berdasarkan data peaelitian tenryata responden (ibu-ibu) 

rnenikmati siaran televisi pada umumnya (88%) jam 19.00 - 21. 00 WIB. 

Sebagaimana diketahui bahwa acra televisi. pada jam prime time ini adalah 

shlcko~~, ydug memang disukai para ibu. Setelah itu jam tapng 17.00 - 



19.00 NTB merupakan jam yang ditunggu-tunggu sebagian besar para ibu 

(61%). Jika dikaitkan dengan acara pada. jam ini adalah telenovela, h i s ,  

yang dilanjutkan d e n p  berita Selanjutnya jam pilihan lainnya yang 

didcai  ibu duduk di depan pesawat televisinya. dala'l pacfa jam 10.00 - 

12.30 WIB, yaitu sebanyak 48%. Dikaitkan dengan peke jaanya, maka 

responden yang menikmati jam tayang ini addah para ibu ymg tidak bekerja 

di luar nunah atau para guru yang p d a  saat itu memang tidak mengajar. 

Kesempatan ini juga diperoleh oleh pekerja kantoran yang sedang 

beristirahat atau msmang tidak ada pekerjaan untuknya (khusus bagi kactor 

yang menyediakan televisi di ruang ke ja) .  Sedangkan menonton televisi 

antarajam 13.00 - 16.0C WIB dan 7.00 - 10.00 WIB dinikmati oleh 28% 

responden. Bila dikaitkan dengan pekerjaan, maka kelompok ini pada 

umumnya juga para ibu yang tidak bekerja di luar rumah Sedangkan untuk 

jam tayang pagi hari 5.00 - 7.00 WIB ditonton oleh 24% responden, dan 

pada umumnya kelompok ini memiliki pembnntu nnnah tangga atm anggota 

keluarga lainnya yang dapat membantu pekerjaan rumah $mgga mereka 

Dari hasil wawancara pada jam ini pada umumnya para ibu sibuk bekerja - -. 

Kalaupun mereka ikut menonton kebanyakamya mengatakan secara sambil 

lalu saja  

5.23 Karakteristik Responden Menurut Media Masaa Yang DimiW 

Yang dimaksud dengin jenis media massa lainnya adalah media 

massa lain yang sering digunakan juga oleh responden sebagai sumber 

idiormasi di sarnping medium televisi. Ddam ha1 ini yang dimaksud adalah 

surd kabar, tabloid, majalah, radio, dan l a i n . - l a h a  Medium lain yang 



paling banyak dm disukai responden penelitian adalah radio. Sedangkan 

untuk swat kabar pada urnumnya keluwga yang beriangganan addah yang 

cukup atau mdah mqan pendapatannya Untuk tabloid atau majalah pada 

urnunlnya bagi responden yang bekerja di luar rumah atau memiliki anggota 

keiuarga yang remajx Kepemilikan media cetak ini san~af terkait dengan 

pendapatan keluarga, karena untxk media cetak memang rnernbutuhkan dana 

yang berulang-ulang. 

53. Uji Coba Instrumen Penelitistn 

Untuk mendapatkan data penelitim yang valid dan reliabel, maka 

sebelum instrumen penelitian digunakan untuk ~nengumpulkan data terlebih 

dahulu dil3kukan uj i coba instrumen. Untuk mendapatkan validitas instrumen 

dilakrlkan dengan pengujian validitas konstrak dengan berlandaskan teori 

yang relevan dan mengkonsultasikarmya dengan pembimbing. Selanjuhya 

instrumen dicobakan pada 30 orang ibu rumah tangga di Kota Padang. 

Pengujian validitas konstrak dilakdcan dengan analisis fsktor, yaitu dengan 

mengkorelasikan antar skor aitem indrumen dengan m e n p a k a n  bantuan 

komputer, sehingga diperoleh r mtuk setiap aitem. Selanjutnya dilakukan 

pensortiran setiap aitem instrumen d e n p  kriteria yang ditetapkan 

Cronbach, yaitu aiten intrumen dapat digmalcan bila r > 0,30. B e r d a s d m  

kriteria tersebut dari 159 aitem indrumen yang diujicobakar. terdaoat 97 

aitem yang memenuhi lniteria 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan internal consistency dengan 

menpgunakan rumus Kuder-Richadson-20 atau KR-20 (dalam Azwar: 

1997:82), sehingga didapatkan reliabilitas instrumen sebesar 0,89. Selain 

90 



itu perbaikan inshumen juga dilakukan pada kata-kata yang kurang 

dirnengerti responden, seperti kata ikian bagi sebagian responden diganti 

dengan reklame, dan kata slogan diganti dengan pornyataan utama reklarne 

(iklan). 

5.4. Pengolahan Data 

Dalarn pengo lahan data di lakukan lan9)tah-langkah sebagai berikut : 

1. Tabulasi data dari kuisioner ke dalam tabel yans telah disediakan. 

2. input data ke komputer dengan menggunakan program Euell. 

3. Tmsformasi data ordinal ke interval melalui MSI (Method of 

kces s i ve  Interval) deng-an menggmakan program SPSS (Sahstical 

Prod~xt and LCervics Solutions) verei 10,O. 

4. Uji nomalitas data yang akan dio lh  dengan statistik pararnetrik dengan 

menggunakan uj i Lilifors. 

5. Pengujian hipotesis dengan rnenggunakan andisis jdur (Path Analysis). 

5 5 .  Penyjian Hiotesis  
-.-. . . -* 

Penguj ian hipotesis dilakukm dengan menggnakan s t a t i E  

parametrik analisis jalur (Path ktalysis) d m  analisis korelasi 

Spearman'rho. Analisis Jalur digunakan untuk menguji hipotesis tentimg 

terdapabnya penganlh slogan, model, repetisi, motivasi, umur, pedidihm, 

pen@-, kelompok terhadap sikap dan perilaku konsumtif ibu rumah 

tang+ Sedangkan analisis korelasi digunakan untuk menguji hipotes~s 



u 

Garnbar 5.1 Diagram Jalur Variabel Penelitian 



= Slogan iklan televisi 
= model iklan televisi 
= repetisi iklan televisi 
= motivasi 
= tlmw 
= pendidikan 
= pendapatan 
= kelompok 
= sikap pada produk 
= perilaku konsumtif 
= variabel lain yang tidak ditlkur, te.etapi mempengamhi variabe~ sikap 

pada. produk (Z) 
= variabel lain ymg tidak diukur, tetapi rnempenpmhi variabel 

peril aku konsumtif (Y) 

Gambar 5.1. memperlihatkan dua langkah pencgujian yang perlu 

dilakukm, yaitu; pertama, menguji pengaruh semua variabel bebas 

(XI, ... X7, X9 ) baik secara bersama-sama (hipotesis pertama) maupun secara 

individual (sub-hipotesis pertama) terhadap s~kap  pada produk (Z); kedua, 

menguji pengaruh semua varlabel bebas (XI, ... X7, X9 . dan sikap) baik 

secara bersama-sama (hipotesis ketiga) maupun secara individual (sub- 

hipotesis ketiga) terhadap perilaku konsumtif (Y). 

55.1. Pengarllh Slogan, Model, Repetisi, Motivasi, Umm, Pendidikan, 
.-- 

Pendapatan, d m  Kelompok Terhadap Sikap Pada Prod* 

Langkah pertams meiupakan pmguiian jawaban sementara dari 

rumman masalah ten- sejauhman~l pmgmh slogan (XI), model (&). 

repetisi (X3), motivasi (&), umw (XS), pendidikan (&), pendapatan (X7), 

dm kelompok (&) terhadap sikap pada pro& Secara 1eng.k~ jawaban 

tersebut dimuskan dalam hipotesis pertama yang tersaji pada sub-bagim 



1.5.3. Secara jelas pengaruh variabel-variabel tersebut (XI 7 dan Xs ), 

terhadap sikap pa& produk ( Z )  dapat dilihak padagambar 5.2. 

Gambar 5.2. Sub-diagram Jdur 1. Variabel Penelitian 

X1 = Slogar~ iklan televisi 
Xz = model iklan televisi 
X3 = repetisi iklan televisi 



X4 = motivasi 
X5 = Utnur 

= pendidikan 
X7 = pendapah 
X9 = kelompok 
Z = sikap pada produk 
61 = variabel lain yang tidak diukur, tetapi mempengaruhi variabel sikap 

pada produk (Z) 

Sebelum menguji rnasing-masing sub-hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian secara keseluruhan variabel yang termasuk &lam 

model (hipotesis pertama). Hasil perhitungannya. merupakan pengaruh 

secara bersama,-sama semua variabel bebas (XI ... X7, X9) ferfiadap sikap 

pada produk, dengan penunusan hipotesis: 

H1 : SeLwang-kvrangnya ada sebuah ?zx, 0 ; i = 1, . ..,7, dan 9. 

Statistik uji yang digunakan arialah uji F. 

Besarnya pengaruh XI, ... X7,X9 secara bersama-sama ke Z 

ditunjukkan oleh R~ ar t ,  ... X7,Xq yaitu sehesar 0,73. Hail  uji F ymg 

diperoleh addah 128,820 dengan tin&& si.pifikansi 0,000. Hasil uji ini 

memmjrkkan bahwa Ho ditolak. Dengan dernikian HI diterima, berarti 

sekurang-kurangya ada sebuah Pm ;c 0. Dengan dernikian pengujian secara 

individual dapat dilanjutkan. Sktistik uji yang dipergunakan addah uji i. 

Hwil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 5.7 

Tabel 5.7: Hasil Perhitmgan Pengujian Untuk Setiap Variabel Penelitian 

Koefisien Jalur 

ppcl = 0,110 3,300 I& ditolak 



I HO ditolak I 
p a  = 0,128 3,570 1 0,000 / HO ditolak I 

- ............. ....... .................... 

pp-, = -0,054 1 -1,991 1 0,047 I Ho ditolak 
I I i 

I I HC ditolak j 

I HO ditolak I 
Selanjutnya hasil perhihmgan ini juga disajikan dalam bentuk diagram jalur 

pada sarnbar 5.3. 

Garnbar 5.3. Has4 perhitmp koefisien jalur dan korelasi sub-diagram j a b  1 



,xi hasil pengujian yans tersaji pada tabel 5.7 di atas, diperoleh 

keterar:?~ bahwa koefisien jalur dari Xi, ..., &, dan Xq ke Z secara statistik 

bmdtz:i- sedangkan koefisien jalur dari X7 ke Z secara statistik tidak 

b e r m a k . ~  Dengan demikian berarti diagram jalur dari proposisi di atns 

p ~ l u  d.:erbaiki. Hasil perbaikan dia,$-am jalur tersebut dapat dilihat pada 

g:mba 5.4. berikut. 

Gambar 5.4. Hasil perbaikan sub-diagram jh I. Variabel Penelitian 

Sebelum menguji hipotesis secara satu persatu, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian secara keseluruhan variabel yang termasuk dalm 



model. Hasi l perhitungannya merupakan pmgaruh secara bersama-sama 

sernua variabel bebas (Xi...&, Xs) terhadap sikap pada produk, dengan 

perurnusan hipotesis: 

& : Pzxl = P z ~  =Pzm = Pz- =PZY> =Pzx~ =PZD = 0 

H1 : Sehrang-kurangnya ada sebuah Pzx, # 0 ; i = 1, ..., 6, dan 9. Statistik 

uji yang digunakan adalah uji F. 

Besamya pengar& X I ,  secara bersama-sarna ke Z 

ditunjukkan oleh R* mi, ...&, X9 yaitu sebesar 0,729. Hasil uji F yang 

diperoleh adalah 147,094 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil uji ini 

menunjukkan bahwa fi ditolak. Den@ demikian HI diterima, s e L m g -  

kurangnya ada sebuah Pzx, # 0, berarti pengujian secara individual dqat  

diteruskan, dan statistik r l j  i dipergunakan adalah uj i t . Hasil perhitungannya 

dapat dilihat pada tabel 5.8 dm ~ a r ~ b a r  5.5. 

Tabel 5.8: Hasil Perhitungan Pengujian untuk Setiap Variabel Penelitian 

1 ~ 2 x 5  = -0,054 1 -1,996 1 0,047 I I& ditolak I 

Koefisien Jalur I t hhung I Signifdmasi 

pn l  = 0,112 1 3,371 1 0,001 

I p m  = -0,079 1 -2,579 1 0,010 I Ho ditolak i 

Kekrangan 

& ditold I 

pm = 0,095 0,008 2,685 & ditolak 



Gambar 5.5 Hasil perfiitunp perbaikan sub-diagram j a b  1. Varibel Penelitian 

Dari hasil uji t pada tabel 5.8 di atss, diperoleh keterdngan bahwa 

koefisien jalur dari XI,...,&, dzm X9 ke Z, secara statistik bermalcna 

Dengan dernikian dapat dilakukan pengljian sub-hipotesis sekaligs 

rnen$tihing L e s m Y ~ a  ?enY@ dari saru variabs! ke variabel lainnya, b i k  

szcnr-a Ianr;s~lr~g nlzrrprm tii!;tk !~a2tmg. 

5.5.1.1. Pengaruh Slogan (X1)Terhadap Sikap Pada Produk (Z) 

Pengauh slogan terhadap sikap pada produk dimwkan dalam 

hipotesis pertarna sub-hipotesis pertama yang berbunyi: "terdapat pengaruh 

yang sipifikan dari s lo jp  iklrn televisi terhadap sikap pada produk ibu 



rumah tangga di Kota Padang Sumatera Bard'. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa. nilai bun, = 3,371 dengan signifikansi 0,000. Angka 

signifikmsi rnenunjukkan bahwa Ifa ditolak. Bearti secara otomatis HI 

sebagai hipotesis penelitian diterima Hal ini berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan slogan iklan terhadap sikap pada procfuk Besarnya pengaruh 

tersebut dapat dihitung dari pen@ langsung maupun tidak langsung. 

Jumlah pengaruh langsung slogan terhadap sikap adalah sebesar 

1,30%, sedangkan jumlah pengaruh tidak langsung slogan terhadap sikap 

adalah sebesar 5,2296. Berarti jumlah pengaruh langsung dan ti& larigsung 

slogan terhadap sikap adalah sebesar 6,52%. 

5.5.1.2. Pengaruh model (X2jTerhadap Silrap Pada Produk (Z) 

Pengaruh model terhadap sikap pada produk dimmuskan dalam 

hipotesis pertama sub-hipotesis kedua yang berbunyi: 'Yerdapat pengaruh 

yang signifikan dari model iklan televisi tehadap sikap pada produk ibu 

mah taagga di Kota Padaag Sumatera Barat". Hasil pengujiaa 

menmjukkan bahwa nilai Lq = 10,334 dengan signifikansi 0,000. Angka. 

signifikansi menunjukkan bahwa HO ditolak. Berarti secara otomatis H1 

sebagai hipotesis penelitian diterima Hal ini berarti terdapat pengaruh 

yang signiGkan model iklan ierhadap sikap p d a  protfrrk. Bzsimya pengaru'l 

krsebrrt &pa.! ~fihih~ng d r i  p=ng;inth langsu~s nlaupilrl ti&& langsw~g, 

JumIah penganh langsung model terhadap sikap addah sebesar 

17,8 194, sedangkan jurnlah pengaruh tidak langsung model terfiadap sikap 

adafah sebesar 15,50?/o. Berarti jumlah pengaruh langsung dan tidak 

langsung model terfiadap sikap adalah sebesar 33,31%. 



55.13.  Pengaruh repetisi (Xs)Terhadap Sikap Pada Prodnk (Z) 

Y e~zganlh repetisi terhadap sikap pada pr-oduk dirumuskan dalam 

hipotesis pertama sub-hipotesis ketiga. yang berbunyi: "terdapat pengaruh 

yang signifikan dari repetisi iklan televisi terhadap sikap pada produk ibu 

rumah tan- di Kota Padang Sumatera Barat". Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa nilai htm, = 5,854 dengan si&ikansi 0,000. Angka 

signifikansi menunjukkan bahwa li& ditolak. Berarti secara otomatis HI 

sebagai hipotesis penelitian diterimn Hal ini berarti terdapat pengaruh 

y w  siplifikan antara repetisi iklan terhadhp sikap pada produk Besarnya 

pengamh tersebut dapat dihitung dari pen@ langsung maupun tidak 

lanQmrn& 

Jumlah pengaruh langsung repetisi terhadap sikap adalah sebesar 

4,63%, sedangkan jurnlah pengaruh tidak langmm2 repetisi terhadap sikap 

adalah sebesar 10,lOO!. Berarti jumlah pengaruh langsung dan tidak 

langsung repstisi tehadap sikap adalah sebeear 14,73% 

5 5.1.4. Pengaruh motivasi &)Terhadap Sikap Pada Prsduk (Zj 

Pengaruh motivasi terhadap sikap p d a  produk dinnnuskan dalam 

hipotesis pertarna sub-hipotesis keempat yang berbtmyi: "terdapilt penganlh 

Fang sig~ifikan dwi niotivasi terhadap siicap pada produk ibu m a h  tangga 

di K o k  Padang S~~rn%i;tera Barat". Hmil pengujian menunjttkkarl b h w a  nilai 

&,,runs = 3,556 dengan signifikansi 0,000. h g k a  signifikansi menmjukkan 

b&wa& ditolak Berarti secara otomatis ETr sebagai hipotesis penelitian 

diterima Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 



terhadap sikap pada produk. Besarnya pengaruh tersebut dapat dihitung dari 

pengaruh lagsung maupun tidak langsung. 

Jurnlah pengaruh langsung rnotivasi terhadap s i h q  adalah sebesar 

1,61%, sedangkan jurnlah pengaruh tidak langsung rnotivasi terhadap sikap 

adalah sebesar 6,20%. Berarti jurnlah pengan~h lan,paq d m  tidak langsung 

rnotivasi terhadap sikap adalah sebesar 7,81% 

55.15. Pengaruh umur (X5)Terhadap Sikap Pada Produk (Z) 

Pengaruh umur terhadap sikap pada pro& dimmuskan dalam 

hipotesis pertama sub-hipotesis kelima yang berbunyi: "terdapat pengaruh 

yang signifikan dari umur terhadap sikap pa& produk ibu nunah tangga di 

Kota Padang Sumatera Bmd'. Hasil penguj ian menunjuldcan bahwa nilai 

& = -1,996 dengan s i g n i f h s i  0,047. Angka signifikansi rnenunjukkan 

bahwa ditolak Berarti . secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian 

diterima Hal ini berarti terdapat pengar& yang signifikan antara urnur 

terhadap sikap pada produk. Besarnya pengaruh tersebut dapat dihitung 

dari pengaruh langsung maupun tidak Iangsung . 

Jun?!<.-'. pengaruh langsung umur terhdap sikap adalah sebesar 

0,30?4, sedmgkan jumlah pengaruh tidak langsung umur terhadap sikap 

adaldt sebesar 0,5 2%. Berarti jumlzh pengmh lmgsung dan tidak Imgsung 
C 

r m.ur terhadap sikap adal3h sebesar 0,82% 

5.5.1.6. Pengaruh pendidikan (X6)Terhadap Sikap Pada Produk (Z) 

Pengaruh pendidikan terhadap sikap pada produk dimmuskan ddam 

hipotesis pertama sub-hipotesis keenam yang berbunyi: 'Yerdapat pengaruh 

yang signifikan dari pendidikan terhadap sikap pada pro&& ibu rumah 



tangga di Kota Padang Sumatera Barat-". H a d  pengujiarl menunjukkan 

bahwa nilai htung = -2,579 dengan signifikansi 0,010. -Angka signifikansi 

menunjukkan bahwa Ho ditolak Berarti secara otomatis HI sebagai 

hipotesis penelitian diterima Hal ini berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pendidikan terhadap sikap pada produk. Besarnya 

pengaruh tersebut dapat dihitung dari pengaruh langsung maupun tidak 

langmg. 

Jumlah pengaruh langsung pendidikan terhadap sikap adalah sebesar 

0,62%, sedangkan jumlah pengaruh ticiak lmgsung pendidikan terhadap 

sikap adalah sebesar 3,14%. Berarti jumlah pengamh Iangsung dan tidak 

Iangsung pendidikan terhadap sikap adalah sebesar 3,800/0 

55.1.7. Pefig;lmh kdompok aman 6) Tdhadap Sikap Pada Rod& (Z) 

Pengaruh kelompok acuan terhadap sikap pa& pro& dimmuskan 

dalam hipotesis pertarna sub-hipotesis kedelapan yang berbunyi: 'Yerdapat 

pengaruh yang signifikan kelompok acuan terhadap sikap pada pro& ibu 

mmah tangga di Kota Padang Sumatera B-wid". Hasi! pengujian 

rnenunjukkan bahwa nilrl-..;i,, = 2,685 dengan signifikansi 0,008. Angka 

sipifikansi menunjtkkan bahwa Ho ditolak. Berarti secara otomatis HI 

sebagai hipgtesis penelitian diterima Hal ini berarti terdapat pengaruh 

yang sigr~ifikan antara kelompok acuan terhadap sikap pada produk. 

Besarnya pengaruh tersebut dapat dihitung dari pengaruh Iangsung rnaupun 

tidak langsung 

Jumlah p e n g d  langsrmg kelompok acuan terhadap sikap adalah 

sebesar 0,90%, sedangkan jumlah pengaruh tidak Ian- kelompok accan 



terhada. sikap adalah sebesar 4,92%. Berarti jumlah pengaruh lmgsung 

dan tidak langsung kelompok acuan terhadap sikap adalah sebesar 5,90?4 

Untuk Iebih mudah melihat besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap sikap pada produk tersebut diringkaskm dalam tabel 5.9 berikut 

Tabel 5.9 Pengaruh Secara Bersama, Pengaruh Langsung Dan Tak 

Langsung Variabel Bebas Terhadap Sikap Pada Produk 

5 5 2 .  Pengaruh Slogan, Model, Repetiri, Motivasi, Umur, Pendidiknn, 

Pendayatan, Ktlompok, dan Sikap Terhadap Perilaku 

Konsumtif. 

Pengaruh slogan, model, repetisi, motivssi, umur, pendidikan, 

pendapatan, n kelompok, dan sikap p d a  produk terhadap perilaku k o n d i f  

dijawab dengan hipotesis ketiga yang berbunyi 'Terdapat pengazuh yang 

sisniftkan slogan, model, repetisi, motivasi, umur, pendidikan, pendapatan, 

kelompok, dan sikap pada produk secara bersama-sma terfiadap perilah 
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-----------...."- "" ,*.. ,--a .-.. -- 
1 Pengaruh variabel Langmg tidak langsung lah/ persentase 

Secara bersama t 1 72,9 
-.------" " 

I Secara individual: 

XI + Z 1 1,30 1 5,22 6,52 

& z  17,8 1 15,SO 
- - -. .- 

33,31 

X3 + Z 

& + Z  

Xs + Z 

& + z  
xg + z 

-- 
Jumlah 27,17 45,70 

4,63 110,l.O 
I , '4'73 

---.- ------...- 
1,61 1 6,20 

. 0,30 

0,62 

0,52 

3,314 

032 

3,80 



konsumtif ibu nunah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota 

Padang Sumatera Barat. 

Untuk menguji hipotesis tersebut di atas, digambarkan subdiagram 

jalur dari pengaruh variabel bebas slogan (?ll), model (Xz), repetisi (X:), 

motiyasi (&), umur (XS), pendidikan (&), pendapatan (X7 ), kelompok 

acuan (Xq), sikap (2) , terhadap perilaku konsumtif (Y). Subdiagram jalur 

tersebut dapat dilihat pada gambar 5.6 berikut ini. 

Gambar 5.6. Sub-diagram Jdur 2. Variabe: Penelitian 



Keterangan: 

XI = Slogan iklan televisi 
X1: = model iklan televisi 
X3 = repetisi iklan televisi 
& = motivasi 
x5 =mur 
Xg = pendidikan 
X7 =pendapatan 
X9 = kelompok 
Z = sikap pada produk 
Y = perilaku konsurntif 
~2 = variabel lain ymg tidak diukur, tetapi mempengaruhi variabel perilaku 

konmnntif (Y) 

Sebelum menguji hipotesis secara saiu percatu, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian secara keseluruhan variabel yang termasuk dalam 

model. Hasil perhitungannya merupakan pengaruh secara bersama-sama 

sernua variabel bebas (X I...X7, &, Z) tehadap perilaku konsumtif,, dengan 

perumusan hipotesis: 

H1 : Sekurang-kurangnya ada sebuah Pw # 0 ; i = 1, ..., 7, dan 9, Z 

Statistik uji yang digunakan adalah E 

Besarnya pengaruh XI, ... X7, Xg. Z secam bemama-sama ke Y 

dihmjukkan oleh !I2 Yx*, ... X7,& , Z yaitu sebesar 0,643 atau 64,3%. Hasil 

uji F yang diperoleh adalah 75,95 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil 

uji ini menunjukkan bahwa & ditolztk Dengan dernikian Hldi!erima, berarti O 

sekurmg-Lwmma ada sebuah P w  # 0, berarti pengijian secara individual 

dapat diteruskan, dan statistik uji dipeqgmakan adalah uji t. Hasil 

pe&tungannya dapat dilihat pada tabel 5.10. 



Tahel 5.10: Hasil Pefiitungan Pengujian Untuk Setiap Variabel Peaelitian 

Selanjutnya hasil perhitungan kefisien jalur pada Tabel 4. 

digambarkan ke dalam diagram jalur (Gambar 5.7) 

-.-- 
-bar 5.7.Has3 PerKctungaa Koekien 3A1.r dm KoreIasi Sub-diagram JaIur 2 



Dari hasil pengujian yang tersaji pada tabel 5.10 dan Garnbar 5.7 di 

atas, diperoieh keterangan bahwa koefisien jalur dari XI, ..., I&, % , X7 dan 

Xl0 ke Y secara statistik bermakna, sedangkan koefisien jalur dari Xs dan Xr, 

ke Y secara statistik tidak bermaknn Dengan demikian berarti diagram 

jalur dari proposisi di atas, perlu dipehaiki. Hasil perbaikan dapat dilihat 

pada Gambar 5.8. 

Garnbar 5.8. Perbaikan Sub-diagmm Jallrr 2. Variabel Penelitian 

Sebelum nlenguji hipotesis secara a;$u persakh terlebih dahulu 

dilakukan pengujian secara keselunhan variabel yang termasuk ddam 

model. Hasil perhi- menrpakan pen@ secara bersama-sama 

semua variabel bebas (X *...Xs, Xg ,X7, Z) ferhadap sikap pada produk, 

den@ permusan hipotesis: 



&I : PyXl = Pm 'Pm = PYX4=PYX6 = P ~ w  =PYZ = 0 

H1 : Sekurang-kurangnya ada sebuah Pw; # 0 ; i = 1, ..., 4,6,7 dan Z. 

Statistik uji yang digunakan arlalah uji F. 

Besarnya pengar& XI, ... &,& , X7, dan Z secara bersama-sama ke 

Y ditunjukkan oleh R' Yxl, ...&, X6 ,X7 ,dm Z yaitu sebesar 0,642. Hasil 

uji F yang diperoleh adalah 97,912 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil 

uji ini menunjukkan bahwa l3.0 ditolak. Dengan demikian H1 diterima, 

sehg-kurangnya ada sebuah Pnc; # 0, berarti pengujian secara individual 

dapat diteruskan, dan statistik uji diper,pakan adalah uji t. Hasil 

pehitungannya dapat dilihat pada tabel 5.1 1 d m  gambar 5.9 berikut. 

Tabel 5.11: Hasil Perhitungan Pengujian Untuk Setiap VariabeI Peneiitian 



5.9 Hasil Perhitungan Perbaikan S u b - d i m  Jalur 2. -... 

HasiI uji t menerangkan bahwa semua koefisien jalur dari X1,...,X4, 

&,X7 dm Z ke Y, secara stat is ti!^ termakna Gengan demikian dapat 

dilakukan pengujian sub-hipotesis sekaligus menghibung besarnya pengaruh 

dari satu variabel ke variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak 

1-8 

5.5.2.1 Pengarah Slogan (X1)Terhadap Perilaka Ko~stuctif (Y) 

Pengaruh slogan terhariap perilaku konsumtif dinrmuskan dalam 

hipotesis ketiga sub-hipotesis pertama yang berbunyi: "terdapat pengarub 

yang signifikan dari slogan iklan televisi terhadap perilaku konslrmtif ibu 

m a h  tangga di Kota Padang Sumatera Bad'.Hasil pengujian menunjuldcan 



bahwa nilai thi,,, = 2,068 dengan signifikansi 0,039. Angka sigifikansi 

menunjukkan bahwa 6 ditolak. Berarti szcara otomatis HI sebagai 

hipotesis penelitian diterima Hal ini berarti terdapzt pengaruh yang 

signifikan slogan iklan terhadap perilaku konsumtif. Besarnya pengaruh 

tersebut dapat dihitung dari pengaruh langmmg maupun tidak Iangsung. 

Jurnlah pengaruh langsung slogan terhadap perilaku konsumtif adalah 

sebesar 0,64%, sedangkan jumlah pengaruh tidak langsung slogan terhadap 

perilaku konsumtif adalah sebesar 4,33%. Jurnlah pengaruh langsung dan 

tidak langsung slogan terhadap perilaku kons~xmtif adalah sebesar 4,33%. 

552.2. Pengaruh Model (X2)Terhadap Perilaku Konsumtif (Y) 

Pengaruh model terhadap perilaku konsumtif dirumuskan dalam 

hipotesis ke sebelas yang berbunyi: "erdapat penganh yang signifiki dari 

model iklm televisi terhadap peril& konmuntif ibu m a h  tangga di Kota 

Padang Sumatera Bad ' .  Hasil penguj ian menunjuldtan bahwa nilai t w  = 

2,566 dengan signifikansi 0,011. Angka signifiLmsi menunjukkan bahwa 

& ditolak, karena lebih kecil dari a 0,05. B e d  secara otomatis HI 

sebagai hipotesis penelitian &i&iima Hd ini berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan model iklan terhadap perilaku konsumtif Besarnya pengaruh 

tersebut dapat d ih ihg  dari pengaruh langsung maupun tidak lan-. 

Jumlaf: pengar& l a n p g  model terhadap perilaku k o d  adalah 

scbesar 1,80%, sedimgkan jumlah pengad  tidak langsung model tcrhdap 

perilaku konsumtif adalah sebesar 7,41%. Berarti jumlah pengamh langsung 

dan ti& langsung model terhadap perilaku konsumtif adalah sebesar 

9,2196. 



5.523.  Pengaruh repetisi (Xs)Terhadap Perilaku k'ou~umtif (Y) 

Pengaruh repetisi terhadap perilaku konsumtif dirumtiskan dalam 

hipotesis ko duabelm yang berbunyi: "terdapat pengaruh yang signifikan 

dari repetisi iklan televisi terhadap perilaku konslxn:if ibu nunah tmgga di 

Kota Padang Sumatera Barat". Hasil penguiian menunjukkan bahwa nilai 

thitung = 3,422 dengan signlfikansi 0,001. Angka signifikansi menunjukkan 

bahwa ditolak, karena lebih kecil dari a. 0,05. Berarti secara otomatis 

HI sebagai hipotesis penelitian diterirna H d  ini berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan repetisi iklan terhadap perilaku konsumtif Besarnya 

pen@ tersebut dapat dihltung dari pengaruh langsung maupun tidak 

1aniFung. 

Jumlah pengaruh langsung repetisi tehadap perilaku kon~urntif 

adalah sebeszc 2,296, sedangkan jumlah pengaruh tidak langsung repetisi 

terhadap perilaku konsumtif adalah sebesar 7,28%. Berarti jumlah 

pengaruh langsung clan tidak langsung repetisi terhadap perilaku konmt i f  

adalah sebesar 933%. 

552.4. Pengarah motivasi (X4) Terhaday Perilaku Konsumtif (Y) 

Pengaruh rnotivasi terhd-ap peri laku konsurntif dinunuskan dalarn 

hipotesis ke tiqsbelas ymg berbunyi: "terdrpat yengaruh y q  s ign i fh  

dari motivwi terhadap perilaku konsurntif ibu m a h  tangga dI Kota Padang 

Sumatera B d ' .  Hasil pengujian menunjdkan bahwa nilai hw = 3,545 

dengan signifikansi 0,000. Angka signifikansi menunjukkan bahwa 6 

ditolak, karena lebih kecil dari a 0,05. Berarti secara otomatis HI sebagai 

hipotesis penelitian diterima Hal ini berarti terdapat pengaruh y q  
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signifikan motivasi terhadap perilaku konsmtif Besarnya pengaruh tersebut 

dapaf dihitung dari pengauh langsung maupun tidak langsung. 

Jumlah pengar& lanssung motivasi terhadq perilakv konsumtif 

dalah sebesar 2,1396, sedangkan jurnlah penganrh tidak langsung motivasi 

terhadap perilaku konsumtif adaIah sebesar 6,63%. Jumlah pengaruh 

langsung dan tidak langsung motivasi terhadap perilaku konsurntif sebesar 

8,7694. 

5.525. Ptngaruh pendidikan (Xs) T erhadap Perilaku Konsumtif (Y) 

Prnpn-rl+ ~ ~ d i d i l r r t r !  trrt.tndgp pcrilxlcll konsumtif dinmuskan dalam 

hipotesis ketiga sub-hipotesis keenam yang berbunyi: "terdapat pengaruh 

yang signifikan dari pendidikan terhadap perilaku konsumtif ibu rumah 

tangga di Kota Padang Sumatera Barat". IIasil penguj ian menunjukkan 

bahwa nilai f M, = -2,252 dengan signifikansi 0,025. Angka signifikansi 

rnenunjukkan bahwa & ditolak, karena lebih kecil dari a 0,05. Berarti 

secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterirna Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan terhadap perilah k o m t i f .  

Besarnya p e n g a d  tersebut dapat dihitung dari pengaruh Iangsung rnaupun 

tidak langsung 

Jumlah pan@ langsung pendidikan terhadap perilaku k o m t i f  

adalah sebesar 0,64%, sedangkan jumiah pengaruh tidak langsung 

pendidikani terhadap perilaku konsurntif adalah sebesar 2,5394. Berarti 

jurnlah per& langmmg dan tidak Ian- pendidikan terhadap perilaku 

konnrmtif adalah sebesar 3,17%. 



55.2.6.  Pengaruh pendapatan (X7) Terhadap Perilaku Konsumtif (Y) 

Penganlh pendapatan terl~adap perilakr.1 konslmtif d i m u ~ k a n  dalarn 

hipotesis ke tiga sub-hipotesis Ice tujuh yang berbtmyi: "terdapat pengaruh 

yang signifikan dari pendapatar, terhadap peril& konsumtif ibu rumah 

tangq di Kota Padang Surnatera Bad' .  Hmil pengujian menunjulckan 

bahwa nilai &,,,,, = 2,006 dengan signifikmsi 0,046. Angka signifikansi 

men~mjukkan bahwa I& ditolak, karena lebifn kecil dari a 0,05. Berwti 

secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima. Hal ini bennti 

terdapat pengaruh yang signifikan pendapatatl terhadap perildm konsumtif 

Besarnya pengaruh tersebut dapat dihitung dari pengaruh langsung maupun 

tidak langsung 

Jumlah pengaruh langsung pendapatan terhadap perilaku konsurntif 

adalah sebesar 0,41%, sedangkan jumlah pengaruh tidak lm~gsung 

pendapatan terhadap perilaku konsumtif adalah sebesar 1,24%. Berarti 

jumlah pengaruh Iangsung dan tidak langsung pendapatan terhadap perilaku 

konsumtif adalah sebesar 1,6596. 

552.7. Penbar~h sikap (2) Terhadap Perilaka Konsumtif (Y) 

Pengaruh sikap terhadap perilaku konsumtif dirumuskan dalm 

hipatesis ke tiga &-hipotesis sembil~n yang berbunyi: "terdapat pengaruh 

yang signifikan dari sikap terhadap perilaku konmuntif i b ~  rumah tangga di 

Kota Padang Sumatera Bard'. Hasil pengujian menunjuldcan bahwa nilai 

h8 = 6,146 dengan signifikansi 0,000. Angka signifikansi menunjukan 

bahwa & ditolak, karena lebih kecil dari a 0,05. Berarti secara otornatis 

H1 sebagai hipotesis penelitian diterima Hal ini berarti terdapat pengamh 
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yang signifikan sikap terhadq perilaku konsurntif Besamya pengaruh 

tersebut dapat dihitung dari pengaruh 1 angsung maupun tidak langsung. 

J~mlah pengaruh langsung sikap terhadap perilaku konsumtif adalah 

sebesar 12,74%, sedan- j~unlah pengaruh ti& langsung sikap terhadap 

perilaku konsumtif adalah sebesar 14,2096. Berarti jumlah pengaruh 

langsung dan tidak langsung sikap terhadap perilaku konsurntif adalah 

sebesar 26,94%. 

Secara keseluruhan besarnya pengar& variabel bebas terhadap 

perilaku konsurntif dapat dilihat pada tabel 5.12. 

Tabel 5.12 Pengaruh Secara Bersama, Pengaruh Langswg Dan Tak 

Langswg Variabel Bebas Terhadap Perilaka Konsmntif. 

Model akhir dari diagram jalur penelitian ini diperlihatkan pada 

gambar 5.10. 





5.6. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil pen& ian hipotesis di atas menjelaskan diterima atau 

titolaknya masing-masing hipotesisi penelitian yang diajukan Namun ha41 

ini hanya menumjul~an perhitungan angka-angka saja, karena pada hakekafnya 

analisis statistik hanya merupakan alat untuk menenktkan diterima atau 

ditolaknya suatu hipotesis penelitian. Oleh karena itu pernbahasan secara 

deskriptif smgat diperlukan. 

5.6.1. Pengaruh Slogan, Model, Repetisi, Motivasi, Umur, Pendidikan, 

Fendapatan, dan Kelompok Seeara Bersama-sama Terhadap 

Sikap Pada Produk. 

Sejauhmana pengaruh slogan, model, repetisi, motivaqi, umur, 

pendidikan, pendapatan, dan kelompok secara bersarna-sama terhadap sikap 

pada produk, dijawab dengan rurnusan hipotesisi pertama, yaitu : 'Terdapat 

pengaruh yang signifikan slogan, model, repetisi, motivasi, umur, 

pendidikan, pendqatan, dan kelompok terhadap sikap pemirsa ibu rumah 

tangga pada produk yang diiklankan televiai di Kota Padag  Sumatera 

Barat". Hasil perhitungan melalui analisis jalw menunjukkan angka R~ 

sebesar 0,730 dengan nilai F sebesar 128,820. Pengujian dilakukan 

d e w  kriteria tolak & jika angka ~ignrf~kansi dari F < a 0,05. 

Hasil pengujian menunjukkan angka signifikansi 0,000 < 0,05. 

Hasil pengujian memberikan peh juk  bahwa 6 ditolak. Bila & 

ditolak berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima 

Dengan demikian diperoleh keteranp bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara slogan, model, repetisi, motivasi, umur, pendidikan, 

117 



pendapatan, dan kelompok secara bersama-sma terhadap sikap pemirsa ibu 

rurnah tanga pada produk yang diiklankan televisi di Kota. Padang Sumatera. 

Barat, yaitu sebesar 0,730 atau 73%. 

Hasil ini mengandung arti bahwa 73% proporsi variabel sikap 

terhadap produk ditenklkan oleh variabel slogan, model, repetisi, motivasi, 

umur, pendidikan, pendapatan, dan kelompok secara bersama-sama, dan 

27% ditentukan oleh variabel lain yang belum disentuh penelitian ini. 

Keberartian pengaruh variabel slogan, model, repetisi, motivasi, 

umur, pendidikan, penciapatan, dan kelompok terhadap sikap pada produk 

ditentukan 01 eh saling mendukung dan saling berhubungannya v i a b e 1  yang 

diteliti satu sama lainnya dalarn menjelaskan ef'ek komunikasi massa (iklan) 

yaitu efek pada sikap p d a  produk. Kenyafaan diterimanya hipotesis ini 

rnendukun~ pengaplikasiarz teori pengaruh seleMif dalam studi tentang efek 

komunikasi massa Dalarn hal ini pemirsa. mernilih pesan yang berkesan, 

mempersepsi pesan iklan dan mengingat pesm iklan terpilih saja 

Namun bila dilihat pengaruh variabei bebas (slogan, model, repetisi, 

motivasi, umur, pes.?i:2ikan, pendapatan, clan kelompok) secara parsial 

terhadap sikap pada produk, ternyafa pendapatan tidak berpengaruh secara 

signif~kan tdradap sikap pada p r o m  yang ditunjukkr;n oleh angka 

sigifikmsi 0,324 yimg jauh lebih besar dari kriteria t o l d  H,-, yaitu 0,05. 

Oleh sebab itu perlu dilakukan modifikasi strukhrr diagram jalur dmi model 

awal dengan membuang variabel yang tidak b e r p e n m  secara nyata yaitu 

pendapatan. 



Hasil pengujian analisis jalur untuk model kedua menghasilkan 

wgka R* sebesar 0,729, uji F menunjuban 147,094 den- tingkat 

signifikansi 0,000. Hasil uji ini memberikan petunjuk bahwa & ditolak, 

yang bermti bahwa terdapat penganrh yang signifikan dari slogan, model, 

repetisi, motivasi, umur, pendidikan, dan keiompok secara bersarna-sama 

terhadap sikap pada produk sebesar 72,994. Berarti 27,1% slkap pada 

produk ditentukan oleh variabel lain Pada model kedua ini pengujian 

secara parsial blah menunjukkan setiap variabel bebas yang ada dalam 

model penelitian berpengaruh secara nyata terhadap sikap pada produk. 

Dengan demikian besarnya pengmh masing-masing variabel secara 

langsung rnaupun tidak l a n p g  terhadap fiikap paria pro& mdah dapat 

dihitung Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel siogan, model, 

repetisi, motivasi, umur, pendidikan, dan kelornpok secara parsial 

mernmjuldcan pengaruh yang signifikan terhadap sikap pada produk. 

Dengan temjinya pengaruh variabel slogan, model, repetisi, 

motivasi, urnin, pendidikan, dan kelompok terhadap s i k q  pada prod* baik 

secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, maka pernbahasan 

dapat dilanjutkan pada pengujian sub-hipotesis pertama sebagai berikut: 

5.0.1.1 Pengaruh Slogan Iklan Televisi Tcrhadap Sikap Rada Proddc 

S e j a h a n a  pengaruh slogan Man krhadap s i b  pada produk 

dijmab dengan rumusan hipotesis pertama sub-hipotesis pertama, yaitu: " 

terdapat pengaruh yang signifikan slogan iklan televisi terhadap sikap 

pemirsa ibu nnnah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota 

Padang Sumatera Bad' .  Pengujian dilakulkan dengan kriteria tolak It, jika 



angka signifikansi dari t h, < a 0,05. Hasil pengujian menunjukkan 

angka signifikansi 0,001 < 0,05. 

Hasil pengujian memberikan petunjuk bahwa J& ditolak. Bila 6 

ditolak berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa slogan iklan televisi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhdap sikap pemirsa ibu rurnah t a n ~ a  pada 

produk yang diiklankan televisi di Kota Padang SurnateraBarat. 

Dengan demikian dapat dikafakan bahwa slogan iklan televisi 

berpengaruh pada kognisi, afeksi serta konasi pemirsa ibu rumah tangga 

padaproduk yang diiklankan di televisi. Besarnya pengaruh slogan iklan 

televisi terhada. sikap pada produk adalah sebesar 6,52%, di mana 1,30% 

diantaranya adalah merupakan pengaruh lmgsung dan selisilmya 5,22% 

p.,.T ,,; ,;:.*,, . 7  .a L,,, 1 

, C J  , I ~ I ~ H ! I ~ I E .  l3cm-ii p~-ngaruh slogan iklan akan 

lebih bcrarti bila digabungkan dengan variabel lain, dalam penelitian ini 

yaitu dengan model (komunikator slogan) dan repetisi (seringnya iklan 

ditayangkan). Hal ini dapat dilihat dmi besamya angka hubungan (r) slogan 

dengan model adalah 0,540, r slogan d q a n  repetisi adalah 0,502 yang 

menunjukan tingkat hubungan yang erat. 

Besar angh sumbangan yang diberikan variabel slogan terfiadap 

siiiap (6,52%) lebih kecil bila dibanding angka sumbangan model iklan 

(33,31%) dan repetisi (14,73%) tetapi lebih besar dzri angka sumbangan 

kelompok (5,9W), pendidikan (3,800/0), dan umur (0,82%). Temuan ini 

memberikan petunjuk akan arti pentiqcylya variabel slogan dalam 

menciptakan kebehasilan iklan ddam mencapai tnjuarmya 



Sebagainlana diketahui dari Tinjwan Pustaka bahwa slogan dalarn 

iklan b e b g s i  sebagai salah satu cara untuk mempengaruhi daya. panggil 

memori konsumen pada produk yang bersanghtan, karena slogan mcmang 

dirancang untuk melambangkan keistimewaan khusrls dari produk atau jasa 

yang diiklankan, dan slogan juga menging&an pembeli terhadap nama 

produk (Russel dan Lane, 1992: 182). 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan diketahui 

bahwa slogan dapat mengingatkan pemirsa terhadap merek produk tetapi 

tidak seltuuhnya dernikian. Pilihan kata-kata, siapa yang menyarnpaikan, 

bagaimana menyarnpaikannya serta fiekwensinya ditayangkan sangat 

menentukan bagaimana slogan itu disikapi. Hal ini dapat dilihat dari slogan 

iklan kompor gas Rinnai yang dilantunkan penyanyi Titi 9 . J  dalam bentuk 

jingle "dibuka. di tutup , rinnai mudah dibersihkan". Walaupun si ibu tidak 

menggunakan kompor gas rinnai, mungkin karena belurn bisa membeli atau 

sudah memiliki kompor gas, tapi mereka ingat dengan mereknya Atau 

slogan "...indomie ... seleraku", walaupun ibu-ibu sudah beralih paiia merek 
< --- 

lain, karena banyaknya follower yang menyaingi merek ini, ktapi c i h  

Indomie tetap ada dalarn benaknya, sehingga setelah bosan berekspnmen 

dengan merek lain mereka akan kemnbdi memilih Indomie. Teringatnya para 

ibu akan slogan tersebut juga didukung oleh teknik peryampaian slogan 

tersebut, yaitu dengan nyanyian yang rnenggarnbah suasana gembira Hal 

ini dapat dilihat dari jawaban responden terhadap perrryataan item 

kuesioner yang berbunyi "Saya menyukai slogan Iklm yang mengal& 

syair yang enak d i d e m ' .  Di mana 47,2% responden menyatakan setuju 



dan 14,936 responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan 

tersebut. 'i'emuan ini sejalan dengan pernyataan Barnbang Bhakti (dalam 

Cakram, Oktober 1997: 30) yang menyatakan bahwa "lantunan melodi cuLap 

merasr~k ke benak konsrmen, dan bisa dinikmati sepanjang rnasa ". 

Cara penyampaian slogan dengan humor juga disukai para ibu, yang 

ditunjukkan dalam jawaban item pemyataan "Saya percaya dengan kata-kata 

iklan televisi yang dapat mengundang ketawa", di mana sebanyak 53,196 ibu 

m a h  tanma menyatakan setuju, dan 22,8% diantaranya menyatakan sangat 

setuju. Dari hasil pengamatan slogan iklan obat nyarnuk Tiga Roda 

"nyamuk sini .. cluna tdcut.. tiga rocla" yang didukung oleh mimik yang lucu 

dari pelawak Basuki cukup populer di kalangan i bu-ibu. Tentang pendekatan 

humor dalam iklan ini juga didukung oleh Jaya Suprana (&am Cakram, 

November 1997:19) yang mengemukakan bahwa humor dalam ikIan bisa 

berfungsi untuk mengurangi rasa fiwtasi konsumen akibat jalur komunikasi 

yang satu arah, menambah daya tarik, dan menambah daya persuasif produk 

yang ditawarkan. Namun dalam hal ini Sof;jan Sun* (balm C a , k m ,  

- -  November 1997:20) berpendapat, keefektifan pendenkatan humor ini 

terganhrng pada seberapa mampu kreator iklan menggarqnya Karena 

humor juga bisa membingungkxq (Burnett, 1990: 260). Pqabila digamp 

dengar. benar, pemina rnerasa senang d e ~ a n  humor tersebut sehingga bisa 

meniadi jembatan untuk menarik perhatian pemirsa Dengan terbanpmya 

hubungan emosional tenhmya akan menimbulkan dorongan untuk mencoba 

pro& yang ditawarkan. Narnun dalam hal ini Bambang Bhakti 

berpendapat bahwa kesinarnbungan dari slogan yang bornbastis, karena 



kepoplerm ssuatu lantunan humor tidak mungkin bisa abadi. Pertama kali 

dil;il1t!id:m orang tertawa tertj&ihxlr-brlh&L Lcultman berikutnya ovilg masih 

tertawa, lalu sekedar senyum dan akhirnya jadi membosankan, sebelum 

bepaling pada. yang lebih ban1 dan lebih segar. Die mencontohkan betapa 

sulitnya slogan "Xon Cee-nya, mannaa." dan "belum tahu dia." 

mempertahankan identitas hurnornya (dalam Ckkrarn, Oktober, 1997:3 0). 

Selain itu fiekuensi penayangan iklan tmwt mendukung kepopuleran 

slogan iklan Bambang Bhakti (dalarn Cakrarn, Oktober 1997:30) 

berpendapat bahwa: "iklan yang ditayangkan dengan fiekuensi yang tinggi 

menjadi populer". Contohnya slogan "siapa hkui" dari Clear. Kata-kata 

tersebut begitx akrab di telinga, bahkm slogan ini banyak terukir di kaca- 

kaca bus angkutan wnum di Kota Padang Hal ini bisa dilihat dari besarnya. 

belanja iklan yang dihabis'xan clear (Rp. 114,66 miliar), mei-upakan jumlah 

paling besar dibandingkan dengan jumlah yang dikeluarkan merek lainnya 

pada tahun 2001 (Sm, 04/XVIV21 Februari-7 Maret 2001:47). 

N m  slogan "siapa takut" yang sudah memasyarakat tersebd tidak 

diiringi oleh ingatan ibu-ibu pada merek produk. Berdasarkan hasil 

wawancara tidak setiap ibu yzmg ditanya tahu bahwa ist i lh tersebut adaiah 

slogan iWan sampo Clear. Hd ini bisa saja terjadi karma pelaziman 

(pengkondiaisui yaqg diciptakan) akibat seringnya iklan ini ditF@aii. 

Berdasarkan pengamatan penulis tehadap slogan sampo Clear tersebut 

terdapat kelemahan yaitu slogan tersebut hanya mengandalkan sensasional 

tanpa mendekatkan slogan tersebut dengan msrek produk yang 

diiklankannya Hamim Zarkasih (dalam Adarketing, 19/25-31 Oktobsr 



2001:14) mengemukakan: "agar slogar. tidak popupler sendirian, 

diperlukan adarlya penekanan berupa. kata kunci benlnsur merek produk yang 

di iklankan". Hal yang sarna. juga. dikemukakan B arnbang Ehaki (&lam 

C a k m ,  1997130) yang menyatakan bal~wa 'keal-ifitas sloganisme yang 

hanya mengandalkan sensasionalnya saja dapat melarutkan mereknya, karena 

pesan mereknya bisa tidak sarnpai". Selanjutnya dia mencontohkan slogan 

iklan Sana flu, Xon Ce, Oskadon, yang sukses dengan slogan iklannya 

'%elurn tau dia", Xon Ce-nya marma ..., dan Oye. .. berhasil 

memasyarakatkan slogan tersebut pada tahm 1997-an, tetapi tidak mampu 

bertahan sampai sekarang. 

Selain itu juga hati-hati dengan slogan yang mengikrxkan janji, 

seperti "ku!it putih dalam e n m  minggu" dari Ponds atau "raqakan bedanya 

dalam tujuh hari" dari Dove, atau 'Tara nas ih  ... praktis dalam penyajian". 

Janji ini bisa menjadi bumerang bila si pencoba produk tidak merasakan 

bukhnya, dan kalau ini yang terjadi si pencoba akan mencei-itakan 

pengalaman h a n g  menyenm-&.in ini kepada orang lain. Selain itu slogan 

iklan yzms yang bisa dikonotazikan ke arah porno&i tidak disukai oleh 

pada umumnya kaum ibu (73,1%), seperti " .... pantang kendur" dari Irex, 

atau kzrta "Lumrr bizsa.." yang diucapkan hmeke dalam iklan Hernaviton. 

Selanjutnya kata-kata yang m e n W a n  seperti kata "ooosraaamm" Mam 

ikfan lampu pijar O m  juga tidak dirmkai ibu-ibu (69%). 

Beberapa karakteristik slogan di atas, ternyata memiliki hubungan 

dengm ti@& pemahaman terhadap slogan. Sebagaimana dibuktikan 

Trihanchqmi (1999) dalm penelitiamy~ yang menyimpulkan bahwa 



'%arakteristik slogan ternyah berhubungan dengan tin&& pemahmm 

terhadap slogan, terutama pada. kejelasan makna kalimat, pendeknya kalimat 

slogan, dan mudahnya slogan untuk diingat". H a i l  penelitian Rusviati 

(2001) menyimpulkan bahwa.: "terdapat hubungan antara daya tarik fisik 

slogan (intonasi, Lwalitaq suara) dengan aspek pengingatan konsumen". 

Semua temuan tersebut mendukung apa yang dikatakan Klepnerr 

(1992: 182) dan Bovee clan Arens (1986:274) tentang ciri-ciri slogan yang 

ideal yaitu: jelas, pendek, mudah dimengerti, mudah diingat, dan dari hasil 

penelitian perlu ditambahkan unsur nyanyian yang menyenangkan 

(melodius), ti dak terkesan porno, ti dak menakutkan, dan menggunakan kata 

kunci b m s u r  merek produk, hati-hati dalarn menggnakan kata-kah yang 

menjanjikan dengan batas waktu, serta pengucapannya dengan intonasi dan 

kualitas suara yang ciapat. menari k perhatim pemirsa Ciri-ciri tersebut 

rnerupakan kunci sukses untuk menciptakan slogan yang memiliki konsep 

yang kuat dalarn menggambarkan merek produk, karena slogan yang pmya 

knnsep yang M l a h  y a q  akan diingat konsumen. 

5.6.12. Pengaruh Model Iklan Televisi Terhadap Sikap Pada Produk 

Sejauhmana pengaruh model iklan terhadap sikap pada produk 

dinmtuqkan ddam hipotesis pertama m~b-hipotesis kedua, yaib: " terdapat 

pengimh yang s i g ~ Z h  model iklan televisi terhadap s i b  pemirsa ibu 

mmah tangga pada produk yang diiklankm televisi di Kota Padang Sumatera 

Barat". Pengujian dilakukan dengan kriteria tolak Ho jika angka signifikansi 

dari t hg < a 0,05. Hasil pengujian menunjuldran an& signifikansi 

0,000 < 0,05. 



Hasil pengujian memberikan petunjuk bahwa I%, ditolak. Bila 

ditolak berarti secara otomatis HI sehagai hipotesis penelitian diterima 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model televisi mempunyai 

pengad  yang signifikan terhadap sikap pemirsa ibu nunah tangga pada 

produk yang diiklankan tel evisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model iklan televisi 

berpengaruh pada kognisi, afeksi serta konasi pemirsa ibu rumah tangga 

pada produk yang diiklankan di televisi. Besarnya pengaruh model iklan 

televisi terhadap sikap pada produk adalah sebesar 33,31%, di mana 

17,8 1% diantaranya adalah merupakan pengaruh langsung dan selisihnya 

15,50% merupakm pengaruh tidak lagsung model iklan televisi terhadap 

sikap pada produk. 

Bila dibandingkan angka sumbangan dzri semua variabel psnelitian, 

angka sumbangan dari model iklan merupakan yang terbesar (33,31%). 

Selanjutnya bila ditinjau dari beszlrrrya mgka sumbangan pengad  langsung 

d m  tidak Iangsung dari mgdel iklan terhadap sikap pada produk diketahui 

bahwa pengaruh langsung (17,81%) lebih besar dari pengaa2--tidak 

iangsung (15,500h). Dengan ini berarti bahwa pengaruh mode: iklan 

memang sagat  menentukm keberfiasilan iklan untuk menarik perhatian, yrmg 

selanjutnya mengardkan sikap pemirsa p& produk. Apalagi kalau diikuti 

dengan seringnya iklan dikyangkan. 

Temuan ini mendukmg teori ymg sudah dikemuicakan pada Tinjauan 

Pustaka, yaitu bahwa presenter iklan memiliki pengamh yang b d  

tehadap sikap khalayak pada merek produk yang diiklankan (Rossiter dan 



Percy, 1997:260). Temuan penelitian ini juga mendukung kesimpulan 

penelitian sebelumnya y a ~ g  dilakukan Sumartono (1998), yang 

menyimpulkan bahwa: "model iklan berpengaruh nyata terhadap sikap dan 

perilaku remaja pada sampo Sunsilk di Kota Bandumg ". Dan hasil 

penelitian YuIianti (2000) juga menyimpulkan bahwx "terdapat hubungan 

antara daya tarik fisik model iklan sabun Lux dengan perhatian d m  

keinginan calon konsumen untuk membeli sabun Lad ' .  

Berdasarkan wawancara dan pengmatan di lapangan diketahui 

bahwa sikap yang ditimbulkan oleh iklan dapat berupa tingkat suka (positif) 

atau tidak suka (negatif) terhadap iklan. Salah satu sikap ini tumbuh 

didukung oleh penmpilan model yang menyampaikan pesan iklan. 

Penampilan bintang iklan yang sexi tidak disukai 47,7% ibu rumah tangga 

yang nlenjadi responden penelitian, walaupun dia merniliki daya tarik fisik 

(cantik) dan terkenal (artis), contohuya bintang iklan produk suplemen 

Hemaviton M e r i m  Belina, Sophia Lacuba, Krisdayanti dan Denada tidak 

disukai para ibu, sehingga iklan ini juga temasuk salah satu iklan yang tidak 

disukzh-Femirsa (ikl an ini sudah tidak ditayangkan lagi). 

Penampilan juga didukung oleh pakaim rncdel iklan. Pada urnumnya 

ibu-ibu tidak suka dengan busana yrmg rnencolok (mempertontonkan aurat 

wanita), seperti yang d i k e n h  bintang iMan sabun Lux, mobil Soluna, 

pompa air Shimizy dan Hemauiton. Sebagairnana juga dikemukaLm 

Bickman (dalam Satmoko, 1990:267) bahwa: "pakaian merupakan salah 

be& daya tarik fisik yang melekat pada tubuh seseomg, yang 

mempengarubi bagaimana orang menanggapi kita". 



Selain itu berdasarkan wzwancara bintang iklan yang menakvtkan 

juga. tidak disukai ibu-ibu, seperti iklan O s r m  yang menampilkan makhluk 

vampire, karena menyebabkan anaknya yang masih kecil ketakutan. Bintang 

iklan Madrox, Rapika tidak disllkai karena kesan dibuat-buat, judes d m  

kasar. Dernikian juga halnya dengan iklan Relaxa, Sarnishu, Mie ABC, 

Binari dan Lasegar dianggap tidak pantas (porno). Selain itu ketidaksukaan 

penonton terhadap bintang iklan juga bisa terjadi karena produk yang 

diiklankannya dianggap tidak pantas ditarnpilkan di muka umum (televisi), 

seperti Dian Nitami, Denaria, tidak disukai karena produk yang 

diiklankannya adalah produk pembalut rnerek b i e r  dan Protex. Begitu 

juga halnya dengsn bintang iklan Ira Witowo yang mernbintangi iklan 

Absolut (tidak ditayangkan lagi) dan Ida Kusurna yang mernbintangi iklan 

Kondorn 25 (dianggap prod-& tabu). Dari temum ini diketahui bahwa 

bintang iklan dengan produk yang diiklankaemya ibarat pisau bermata dua, 

bisa iklan yang meningkatkan citranya (banyak diantara artis yang memulai 

karimya dari bintang iklan) atau sebalilcnya produk yang dibintangi bisa 

Sebalhya para ibu akan menyenangi iklan (sikap positif) kerena 

bintang iklamya cmtik (57,4%). Seperti hdnya dengan iklan Pepsodent 

yang dibintangi Tasha, dan Lifeboy sangat disenangi para ibu dan mereka 

menyebutnya dengan ke lwga  Pepsodent dm. Lifebuoy. Dernikian juga iMan 

Dancow, dan Jndomilk, Sakatonik ABC disenangi para ibn karena bintang 

iklannya (Joshua). Jklan Ovale dar~ Fatigon yang dibintangi Ari wibowo. 



Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui 

bahwa. model iklan ini sangat terkait dengan idola di mata pemirsa. yang 

kemungkinan besar menipakan proyeksi dirinya Apalagi kalau dilihat d x i  

alaszn mereka setvak.tn difanya. mengenai msngapa mereka menyenangi 

bintang iklan tersebut lebih mengarah kepada penampilan fisik mereka, 

seperti cantik atau ganteng, cerdas, dan lucu. Mereka membayangkan kelak 

dirinya atau anaknya (keluarganya) ingin seperti itu. Hal ini sangat jelas 

apabila ditanya mengapa para ibu menyenangi Joshua, Tasha, Marshanda. 

Temuan ini mendukung hasil studi Chaiken dalarn Tan (1981), Engel et al. 

(1 994:87) yang menyatakan bahwa komunikator , akan lebih persuasif bila. 

memiliki daya tarik fisik dibanding ymg tidak menarik. Hal ini juga 

dikemukakan R a b a t  (1996:261) bahwa orang cenderung menyenangi 

orang y q  tampan d m  cmtik Pernydaan ini juga didukung oIeh Mowen 

dan Minor (2001:150) yang menyatakan bahwa komunikator yang menarik 

secara fisik lebih sukses dibandingkan dengan ymg kurang menarik dalam 

membangun kepercayaan. 

DL,-& tarik fisik biasanya berkaitan erat dengan kecantikan dan 

penmpilaa Berdasarkan hasil wawancara dalam ha1 daya tarik fisik ini, 

kata cantik juga hams berpenampilan menzriir (sopan, alami) seperti artis 

lagendaris VIidyawati yang mengikiankan Natur E, dan Dwi Yul yang 

mernbintangi Wing. Sebaliknya cantik tapi dianggap tidak sopan, sexi atau 

genit tidak disukai para ibu, seperti Krisdayanti (Hemaviton), Nunung (obat 

nyamuk), AB Three dan Febiola (Lux), Diana l?unki (minyak rem Jumbo) 

bisa rnenjadi bumerang, sehingga iklan tidak disenangi pemirsa Berarti 



ke-;in~pu!z.n Yuliati terhadap bintang iklm s:&un ~ I X  dalarn konsep daya 

tarik tisik tidak sepenuhnya diterima dalam penelitian ini, karena dalarn 

penelitian ini bintang iklan sabun Lux termasuk bintang iklan yang kurang 

disenangi, karena memperlihatkan aurat perempuan. 

Di samping itu di antara bintang iklan yang disenangi para ibu, 

kebanyakan diantaranya yang dikenal sarnpai ke narnanya dan kehidupannya 

adalah para selebriti, karena itu dalarn pembahasan ini seakan-akan hanya 

membahas masalah bintang iklan yang berasal dari kelompok selebriti, pada 

hal tidak demikian halnya Jacii ha1 ini merupakan salah satu fenornena dari 

penggunaan selebriti sebagai bintang iklan. Tanggapan positif ataupun 

negatif dari pernirsa cepat terjadi. Hal ini mendukung pendapat Wells, et 

aZ. (1989:120) yang menyatakan bahwa artis dapat menggugah atau 

rnembangkitkan keinginan penerima pesan untuk bertindak Hal yang sama 

juga diulas Damnayanti (dalam Komunika, No 27/tahunVm, 2001:12) 

bahwa masyarakat menengah ke bawah c e n d e m  menjadikan artis sebagai 

obyek idenc'lfikasi, kai-ena memiliki status yang lebih dibandingkan deagm 

orans biasa yang tidak dikenal. 

Bila dikaitkan dengan pengamatan dilapangan, pembicaraan 

merienai kehidupan selebriti ini mernang disenangi oleb. semua lapisan 

mwyarakat, terbukti dengan bertarnSah baqdmya acara yang menplas 

kehidupan selebriti (infotainment), seperti Cek dan Ricek, Kabar Kabari, 

Potret, Otistista, Q Pas, Bibir Plus, Ngobras, Mimpi Kali Yee, Gosip, dan 

Hot Shot, dan bertambahnya jam tayang dari masing-masing a c m  m e b u t  

menunjukkan bahwa kelompok selebri ti ini memang milik rnaqamkxk 



Dalarn pemilihan jenis kelamin model yang mernbintangi iklan, 

temuan penelitian ini tidak sepenuhnya menduhmg hasil penelitian yang 

dilakukan Handayani (dalam Psikologika, 1997: 3 -4) tentang penggunaan 

model wanita dinilai lebih rnenarik dibanding iklan dengan model peria 

Karena dalarn penelitian ini bintang iklan peria seperti Ari Wibowo, 

Anjasmara, Primus, Didi, dan Rano Karno disenangi para ibu (3 1,3%). 

Hal lain yang bisa diketahui dari temuan tentans model iklan yang 

berkaitan dengan idola ini adalah kaitan antara bintang idola tersebut dengan 

sinetron yang sedang ditayan&an televisi. Hal ini terlihat dari nama idola 

yang disebutkan oleh para iby yang sering muncul adalah nama Dewi 

Fortuna untuk Bella Szphira y q  mema.ng sedang digandrungi para ibu 

dalarn sinetron Dewi Fortuna, G n a b  untuk Maudy Kusnadi, Doe1 untuk 

Rano Karno. Dengan ini berarti sinetion aangat besar pengamhnya atas 

pembentukan dan pergeseran tokoh iklan idola (imbas sinetron). Artinya 

antara sinetron yang ditayangkan televisi dan iklan kedua-duanya saling 

mangimbas dan sding mempengdi .  Ddm hal ini juga ada imbaq dari 

tokoh yang diperankan bintang iklan dalarn sinetron. Bintang iklan yang 

memerankan tokoh yang baik akan disenangi para pemirsa, karena citra dari 

tokoh yang diperanktimr_va akan mengimbas kepada pibadinya di mata 

pemirsa Hal ini dengm mudah bisa diiihat dari nama-narna bintang iklan 

yang diido!&an para ibu, seperti Bela Saphira, Putri, Voni Cornelia, dan 

Didi dalam Sinetron Dewi Fortuna Si Doel, julukan yang diberikan pada 

Rano Karno yang memerankan tokoh baik dalarn sinetron Si Doe1 Anak 

Sekolahan yang mengimbas pada citra dirinya, sekaligus terhadap pemain 



lainnya Temuan ini mendukmg kesimpulan hasil penelitian Widyaningrum 

(1999) yang menyimpulkan bahwa. "model iklan SDAS (Si Doe1 Anak 

Sekolahan) ternyata merupakan model iklan yang mampu rnembawakan 

pesan-pesan iklan dengan baik dan dapat menghibur penonton televisi, 

sehingga pemirsa menyukainya". 

Sebaliknya bintang iklan yang memerankan tokoh antagonis dalam 

sinetron kurang disenangi, karena dia sudah dianggap orang jahat, seperti 

Febi Febiola yang memerankan tokoh antagonis dalarn sinetron Tersayang, 

sehingga iklan yang dibintanginya (Lux) juga termmk ikian yang tidak 

disenangi para. ibn, sedangkan Jihan Fahira yang memerankan tokoh baik 

merupakan bintang iklan ymg disenangi, begitu juga halnya Dessi Ratna 

Sari, disamping itu juga didukung oleh t i n , W  keseringan iklan tersebut 

hadir di televisi, 3palagi yang biasa hadir padaprime time. 

Masih sehubungan dengan idola, ternyata bintang an&-an& juga 

merupakan idola para ibu (50,5%), seperti Joshua, Tasha, Sherina,, 

Marshanda dan lain-lain yang belum dikenal seperti bintang Dmcow, 

Bendera, Oreo. EcJ-m mereka dengan bintang iklan an&-an& adalah lucu, 

alarniah, polos, dau menggemaskan. Masalalmya sekarang jika f w a  

para ibu juga mengidolakan anak-anak, siapakah yang efektif membintangi 

iklan produk dewasa Jawabannya gampmg-gampang sulit, karena pengaruh 

iklan kepada konsumennya adakalanya di b& pen@ sadar tapi ada 

pula yang di luar kesadaran. Buktinya kadangkala pernilihan merek 

d i l m  secara tidak sadar sehingga mengambil merek ymg sedang 



populer. h i  terjadi mungkin karena di bawah sadar kita sudah dipengaruhi 

tayangan iklan (efek subiiminal). 

Dengan dernikian ditemukan bahwa begitu rumitnya masalah 

pemilihan bintang iklan ini, karena model iklan akan membentuk dan 

rnempengaxuhi citra perusahaan dan rnerek produk yang diiklankan. Begitu 

banyak sisi yang hams dipertimbangkan dalarn pemilihannya terutama 

menyangkut citra dari calon bintans tersebut. Dalam ha1 ini yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana membangun merek untuk j angka panj zing 

bukan hanya meinbuat iklan y m g  asal memakai good lookiizg Jigure tetapi 

tidak mendukung citra merek yang ingin ctisarnpaikan a t .  tidak cocok 

dengan khalayak sasarannya. Kebd.asilan iklan tidak bisa hanya 

menggantungkan kredibil itas para public lfigures untuk berbicara mewaki li 

brand-nya, karena pemilihan karakter yans dipakai di iklan tidak ditujukan 

untuk diidolakan sebagaimana yang terjadi di sinetron, tetapi lebih 

memperhatikan kebutuhan konsumen atas manfaat merek yang hendak 

dikomunikasikan. Meskipun tidak dipungkiri pemakaian public figure 

kemungkinan pzapu meningkatkan bmnd awrzteness secara cepat (Yuliana 

Agung, dalam .Marketing 09/17, 20 Juni 2801:23). Pihak perusahaanpun 

rneqdml peran selebriti dalm meni&atkm kepercayaan terhadap produk 

dan perusahaan yang rnemproduksinya, seperti yang dikem-kakan b a n  

Hidayat, presiden direktur IT Sido Muncul (dalam Swa 0 9 W 3 - 1 6  Mai 

2001: 29) menyatakan bahwa "kepercayaan konsumen meningkat sejak 

mernakai selebriti sebagai bintang ik1an". Hal yang sama juga dikemukakan 

C.L. Mary Liedawati, Manejer produk PT Indomilk (ddam Swa 09/XW3- 



16 h e  200 1 : 3 7) mengakui bahwa menggunakan selebriti dalarn 

menyampaikan pesan suahi produk akan cepat mendapatkm perhatian di 

pasar. Dia mencontohlian ketika Indo Es Krim Meiji menluncurkan produk 

Kul Kul dengan bintang iklan Rano Karno dm Cornelia A., "dalam waktu 

cepd produk tersebut mendapatkan respons konsumen". 

Selain itu bintang iklan yang top &an m~rr,S-antu menciptakan brand 

acsociation bila asosiasi dari merek yang dibangun cocok dengan asosiasi 

atau personality dari sel ebriti yang d ipakan  sebagai bintang iklan 

Seperti Joshua yang relatif sukses untuk produk Indomilk dan S&atonik 

ABC, tetapi huang efektif untuk produk printer. Selanjutnya penggunaan 

selebriti juga merxibantu bila Wan m=gkomu;zikasikan gaya hidup. 

Kepribadian dan gaya hidup dari selebriti krsebrrt akan menjadi referensi 

dari target pasar yang dap$ melekat kepads pro& Memang ada resiko 

dalam menggunakan selebriti sebagai bintang iklan, misalnya rnasalah 

kehidupan pribadi yang negatif dari bintang tersebut di kemudian hari yang 

kemungkinaa besar juga akan berdampak ne@X Damp& negatif a h  

semakin besar untuk produk menengah atas atau di mana -or citra sangat 

kuat dalam mendorong konsumen untuk membeli. Selain itu, ada resiko lain 

dalam menggunakan selebriti, paitu ketergmtungm kepada selebriti p g  

b e r s ~ & h .  Sebagaimana pengakuan Philip Gunawsm, Manejer 

Pemasaran Ovale ( d d m  Swa 0 9 W 3 - 1 6  Mai 2001:36) yang 

menyatakan bahwa: 

Pengyunaan selebriti juga beresiko ti&, karma selebriti juga 
manwia biasa yang tidak luput dari kesalahan (sisi kelam), kalm itu 



yang terjadi maka brand kami bisa juga ikut rusak karena brand karni 
mene~llpel dalarn diri artis tersebut. 

Tapi memang hams diakui bahwa banyak produk yang berhasil 

dalarn komunikasi i klannva, karena bintang iklannya, seperti Sakatonik ABC 

dengan Joshua, Promag dengan Deddy Mizwar, Bodrek dengan Dede Yusuf, 

Fatigon dengan Ariwibowo. Tetapi den@ bintang iklan yang sarna, 

beberapa produk ternyata tidak berhasil. Atw sebaliknya, ada produk yang 

sukses tanpamenpakan selebriti, seperti bintang iklan Surf (Fenny Rose) 

dan bintang iklan Oreo (Reza), y a q  justru mereka menj adi terkenal setelah 

iklan tersebut sukses. 

5.6.13. Pengarub Repetisi Wan Televisi Terhadap Sikap Pada Produk 

Sejauhmana pen@ repetisi iklan terhadap sikap pada produk 

dimmuskan dalarn hipotesis pertama sub-hipotesis ketiga, yaitu: " terdapat 

pengaruh yang sigtlifikan repetisi iklan televisi terhadap sikap pemirsa ibu 

rumah tangp pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera 

Bad' .  Pengujian dilakukan dengan kriteria tolak I& jika angka signifikansi 

dari t w, < ct 0,05. Iiasil peagujian menunjukkan angka signifikansi 

_- - 
0,000 < 0,05. 

Hasil pengujian memberikan petunjuk bahwa & ditolak Bila I-& 

ditolak berarti secara otomatis H1 sebagai hipotesis penelitian diterima 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa repetisi iklan televisi mempunyili 

pen@ yang signifikan terhadap sikap pemirsa ibu rumah tangga pada 

produk yang diiklankm televisi di Kota Pdang Sumatera Barat 



Dengan demikiai~ dapat dikatakan bahwa repetisi iklan televisi 

berpengan~h pada kognisi, afeksi serta konasi pemirsa ibu rumah tangga 

pada produk yang diiklankm di televisi. Besarnya pengaruh repetisi iklan 

televisi terhadap sikap pada produk adalah sebesar 14,73%, di mana 4,63% 

diantaranya adalah merupakan pengaruh langsung dan selisihnya 10,1094 

rnerupakan pengaruh tidak langsung 

Besar angka sumbangan yang diberikan variabel repetisi terhadap 

sikap cukup berarti (14,73%) walaupun lebih kecil bila dibanding angka 

sumbangan model iklan (33,3194) tetapi lebih besar dari angka sumbangan 

slogan iklan (6,52%), Motivasi (7,81%), kelompok (5,90?4), pendidikan 

(3,80%), dan umw (0,82%). Temuan ini memberikan petunjuk akan arti 

pentingnya variabel repetisi dalam menciptakan kebehasilan iklan dalam 

mencapai tujuarmya, wahpun  dalarn h d  ini pengaruh langsung 

(4,63%) lebih kecil bila dibanding pengaruh tidak langsung (lO,lOOh). Ini 

berarti bahwa pengaruh repetisi akan lebih berarti bila digabungkan dengan 

variabel Iainnya. Hd ini terlihat dari keedan hubungan varaibel repetisi 

dengan variabel lairmya yang ditunjukkan oleh mgka r repetisi dengan 

slogan (0,5021, r repetisi dengan model (6081, r repetisi dengan motivasi 

(0,518), d m  r repetisi dengan kelompok (0,512), yang rnemmjukkan 

hubuugan ymg erat. 

Temuan ini mendukung pernyataan Wells, et al. (1989: 201, 382) 

bahwa: "repetisi merupakan teknik yang paling ampuh ~rntuk melekatkan 

pesan iklan di benak konsumen". Selmjutnya Mowen dan Minor (2001: 126) 

me- bahwa: "sikap positif dapat dibangun rnelalui pengulangan 



terpaan stimulus". Hal yang senada juga dikernukakan Alan G. Sawyer 

(dalam Hughes dan Ray, 1994:196) menyaklkan bahwa. "repetisi dapat 

meningkatkan kesukaan terhadap stimulus yang diulangi". Lebih spesifik lagi 

kesimpulan tersebut sejalan dengan pernyatmn Smith (1995:78-79) bahwa: 

"pengulangan yang tetap b isa membmgun kesan gabungan antara kebutuhan, 

produk, dan merek. Selanjutnya schiffian dan Kanuk (1994:222) bahwa 

repetisi lebih diutamakan untuk medium televisi". Ternuan penelitian ini 

juga. mendukung hasil penelitian Rusvianti (200 I), yang rnenyimpulkan 

bahwa: "terdapat hubungan antara frekuensi penayangan slogan "Siapa 

Takuf' iklan sarnpo Clear dengan aspek pengingatan konsmen". Sebalik- 

nya t m a n  pene!itim ini berbeda dengan kesimpulvl penel itian Sumartono 

(1998) yang rnenyimpulkan bahwa: "frekuensi rnenonton iklan sampo di TV 

bagi remaja tidak mempengaruhi sikap remaja dalam menggunakm sampo 

Sunsilk". Menurut hemat penulis perbedaan ini te jadi karena; 1) perbedaan 

segmentasi pemirsa yang dij adikan responden penelitian, di mana dalarn 

penelitian Surnarton~ respcnden penelitiarmya adalah remaja. sedangkan 

dalam penelitian ini responden penelitian adalah ibu m a h  tan= 2) 

perbedaan dalam indikator variabel repetisi, di mwa ddam penelitian 

Smartono indikatornya adalah jumlah kali (fiehensi) menonton iklan 

televisi, sedan* ddam penelitian ini da lah  efek pengulangac torpaan 

iklan. Dengm dernikian kedua kesimpulm penelitian ini wajar terjadi, 

karena perbedaan yang dikemukakan di atas. 

Berdasarkan temuan ini berarti penayangan yang berulang-ulang 

memunglnnkan responden untuk menyaksikan lebih sering, sehingga mereka 



semakin akrab dengan merek produk (42,3% responden menjawab setuju), 

sehingga semakin besar m a  ingin tahunya terhadap prodtlk (47,7% 

responden menjawab setuju). Selanjutnya pengulangan ini juga &an 

mernbantu mereka untuk mengetahui kerlnggulan prodtlk (38,2% responden 

menjawab setuju). Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Jamieson 

dan Campbell (dalam Malik dan Iriantara, 1994:143) yang menyatakan 

bahwa terpaan iklan yang berulang-ulang akan membuat konsurnen marnpu 

membedakan produk yang satu dengan yang lainnya 

Temuan ini rnendukung pemyataan TE@ Poeradisastra (dalam S w  

01RNYl7-26 .Tanuari 2000:26) yang menyatakan bahwa ''kekutan merek- 

merek di Indonesia masih smgat ditopang kegencaran iklannya". Dia 

rnencontohkan iklan Sanaflu ymg berhasil meraih Top of Mind pada tahun 

1997, ketika Sanaflu nyaris tak beriklan, posisinya langsung digantikan Lux 

dan Sunsilk, karena pada saat survei dilakukan merek tersebutiah yang raj in 

beriklan. 

Curna mtuk mengqlikasikan temuan ini juga membutuhkan 

pe@i.cbangan yang akurat, karena biaya untuk pengulangan iklm di televisi 

lebS mahal bila dibandingkan dengan media massa lainnya Di sini 

masalah penempatsn iklan cangat berperan dalam menentukan kapan dan 

dalam program apa iklan akan ditapn&m Art- menempatkan iklan 

pada tayanpan tertentu apar pas pada sasat-an membutuhkan trik yang jitu 

Scycrli y;mg dirasakan pada saat kita menonton televisi, pada acara sinetron 

terutama padaprime time semakin sand saja dengan iklan, walaupun pada 

jam ini b a y m  iklan lebih mahal tarifuya. Di sini terlihat bahwa rating 



acara yang dikeluarkan biro riset dapai dijdikan pedoman utama bagi 

pemasaiig iklan, di samping karakteristik dari penonton acrrra tersebut harm 

sesuai dengan karakter produk yang akan diiklankan, serta waktu 

penayangannya juga i i m  disesuaikan dengan pelangan yang akan membeli 

produk yang &an diiklankan. 

Narnun untuk rnasalah waktu ini harm lebih hati-hati karena 

anggapan anak-an& hanya akan menggemari acara yang dipenmtukkan bagi 

mereka terutama hari Sabtu dan Minggu tidak sepenuhnya dapat diterima 

Kvena pada kenyataannya di lapangan anak-anak tidak t~anya &an 

menonton acara yang diperuntukkan untuk mereka, tetapi juga akan menonton 

acara talenovela, sinetron yang sebetulnya diperuntukkan untuk orang 

dewasa juga mempakan acara favorit mereka 

5.6.1.4. Pengaruh Motivasi Man Televisi Terhadap Sikap Pada Produk 

Sejauhmanapengaruh motivasi terhadap sikap pada produk dijawab 

dalam rumusan hipotesis pertama sub-hipotesis keempat, yaitu: " terdapat 

pengaruh yang signifilm motivasi terhadap sikap pemirsa ibu nunah tangga 

~ a d a  produk yang d i i k l h  televisi di Kota Padang Sumatera Bd'. - -- 
Pengujian dilakukan dengan kriteria tolak & jika angka s igni f i i s i  dari t 

hdung < a 0'05. Hasil pengujian menunjukkan angka siguifikansi 0,000 < 

O,C5. 

Hasil pengujian memberikan petunjuk bahwa 6 ditolak Bila HO 

ditolak bermti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi rnempunyai pengaruh 



yang signifikan terhadap aikap pemirsa ibu rurnah tangga pada produk yang 

diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivaqi berpengaruh pada 

kognisi, afeksi serta konasi pemirsa ibu rumah tangga pada produk yang 

diiklankan di televisi. Besarnya pengaruh motivasi terhadap sikap pada 

produk adalah sebesar 7,81%, dimana 1,61% diantaranya adalah merupakan 

penganxh langsung dan selisihnya 6,20% merupakan pengaruh tidak langstmg 

motivasi terhadap sikap pada produk. 

h g k a  sumbangan variabel motivasi (7,8196) ini terbesar dibanding 

variabel di luar iklan, di mana dalarn hal ini addah dengan umur (0,82%), 

pendidikan (3,80?!), dan kelompok (5,9096). Hal lain yang terlihat dari 

angka sumbangan pen@ variabel motivasi terhadap sikap pada produk 

add& bahwa pengaruh langsung (1,61%) jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan pengaruh tidak langsung (6,20%). Dengan ini berarti pengaruh 

motivasi akan lebih berarti bila digabungkan dengan variabel dari luar dan 

dalm diri individu penerima pesan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya 

mgka hubungan motivasi dengan variabel 1a-a dalam penelitian ini, yang 

ditunjukkan oleh angka r dari setiap hubungan variabel motivasi dengan 

variabel lainnya, yaitu r untuk hubungan motivmi dengan slogan adalah 

0,454, r motivasi dengan model adalah 0,615, r m~tivasi hagan repetisi 

adalah 0,518, r motivasi dengan umur adalah -0,068, r motivasi dengm 

pendidikan adalah -0, 335, d m  r motivasi dengan keiompok adalah 0,538. 

Melihat pcada besarnya angka r, maka hibungan motkmi dengan model 



(0,615), dengan kelompok (0,538), dan dengan repetisi (0,518) merupakan 

hubungan yang erat . 

Selanjutnya dengan rnmperhatikan keeratan hubungan tersebut 

diketahui bahwa motivasi memiliki hubungan yang erat denLp, variabel luar 

diri (pengaruh eksternal) yaitu dengan model iklan (0,615), dengan repetisi 

(0,518), dan dengan kelompok (0,538) bila dibandingkan dengan hubungan 

motivasi dengan umur (-0,068) dan pendidikan (-0,335) yang merupakan 

variabel dalam diri (penganrh internal). 

Berdasarkan temuan tersebut diketahui bahwa varaibel luar diri 

individu lebih erat hubungannya dengan motivasi. Temuan , ini 

mengindikasikan b h w a  model iklan, repetisi iklan, dan kelompok dapat 

menumbuhkan kebutuhan yang selanjutnya menj adi motif yang mengarahkan 

sikap pemirsa pada produk yang diiklankan 

Pada tinjauan pwtaka diketahui bahwa motivasi menrpakan 

kebutuhan dan keinginan yang menyebabkan seseorang berusaha memenuhi- 

nya, yang selanjutnya mengar* perilaku pemheliarmya (Hasty dan Will, 

1975:lOl). Dengan ditayangkm-!--:rbagai macam iklan b m g  yang dapat 

menumbuhkan kebutuhan di televisi menyebabkan pemirsa merasakan 

adanya kebutuhan barn dalam dirinya Hal ini diketahui dari jlawaban yang 

diberikan responden tentang pernyabm aitem Lueisioner yaug berbunyi: 

" d e n p  rnenonton iklan saya mengetahui kebutuhan baru dari iklan 

televisi". Pernyataan ini dijawab setuju oleh 49,2% responden dan 3,1% 

responden menyatakan sangat setuju. D e w  munculnya kebutuhm dalam 

diri seseorang akan menyebabkan ketidakseirnbangan dalam dirinya, yang 



selanjutny a &an mengarahkannya untuk mengembalikan pada keseimbangan 

semula. dalarn dirinya Keadaan ini selanjutnya &an membenttlk sikap 

seseorang terhadap produk yang clapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya tersebut 

5.6.15. Pengaruh Umur Terhadap Sikap Pada Produk 

Sejauhrnana pengaruh urnur terhadap sikap pada produk dijawab 

dalam rumusan hipotesis pertarna sub-hipotesis kelima, yaitu: " terdapat 

pengaruh yang signifikan urnur terhadap sikap pemirsa ibu rumah tangga 

pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Bard". 

Pengujian dilakukan dengan kriteria tolak & jika angka siguifikansi dari t 

wmg <a0,05. Hasilpengujian manunjukkanm&asignifikansiG,047 < 

0,05. 

Hasil pengujian memberikan petunjuk bahwa & ditolak Bila & 

ditolak berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umur mempunyai p e n g d  yang 

signifikm terhadap sikap pemirsa ibu 11-mah tangga pada produk ymg 

diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat, 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umur berpengaruh pada 

kognisi, afeksi serta konasi pemirsa ibu m i a h  tangga pada produk yaug 

diiklankan di televisi. Besarnya pengamh umx krhdap sikap pada produk 

adalah sebesar 0,8294, di mana 0,3W dimtaranya adalah merupakan 

pengaruh langmng dan selisihnya 0,5 2% merupakan pengaruh tidak lzm.gsung 

umur terhadap sikap pada pro& Dengan ini berarti pengaruh urnur akan 

lebih berarti bila dig&* dengan variabel dari luar dm ddam diri 



individu penerima pesan. Hal ini dapat dilihat dari besanrya angka 

hubungan urnur dengan variabel lainnya dalarn penelitian ini, yang 

ditunjukkan oleh angka r dari setiap hubungan variabel umur dengan 

variabel lainiiya, yaitu r imtuk hubungan mr dengan slogan adalah - 0,076, 

r umur dengan model adalah -0,130, r umw dengan repetisi adalah -0,100, r 

urnur dengan motivasi adalah -0,068, r urnur dengan pendidikan adalah 0, 

156, dan r umur dengan kelompok adalah -0,112. Melihat pada besarnya 

angka r, rnaka hubungan umur dengan kelompok dan model merupakan 

hubungan yang erat. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dikefahui bahwa umur 

berpengaruh negatif terhadap sikap pada prod& Hal ini ditunjukkan oleh 

an& koefisien jalur yang negatif (-0,054). Dengan demikian diartikan 

bahwa pengaruh yang dihasi lkannya juga negatiE D e n p  kzta lain @at 

dikatakan bahwa semakin tua pemirsa ibu rumah tangga semakin kecil 

pengaruh iklan kepadanya Hal ini sesuai dengan kesimpulan Freedman 

(dalan Applbaum dan Anatol, 1974:147) hahwa semakin 'iua seseomg 

semakin sulit uotuk dipengaruhi, k e n a  sikapnya yang lebih konservatif 

dibandingkan dengan anak muda yang selalu benedia menerima perubahan 

dan bahEr.an memmtut perubahan. Selanjubya temuan ini juga mendukung 

yernyataan Engel, et d. (1994:311) nienyabkan bahwa: "orang yang !ebih 

tua cendenmg lebih hati-hati dalarn berbelanja". 

Terbuktinya pen@ nyata umur terhadap sikap pada produk 

m e n h g  teori kategori sosial yang menyrrtakan bahwa variabel-variabel 

km-akeristik demografik individu menentukan selektivitas seseorang 



terhadap pesan (dalarn hal ini adalah iklan). Rerarti kelompok umur tertentu 

akan membentuk sikap yang sama dalarn menghadapi rangsangan tertentu. 

Persarnaan dalarn sikap &an berpengaruh pula terfiadap tanggapan mereka 

dalarn menerirna pesan iklan. 

Terujinya pengaruh umur terh+ sikap pada produk juga 

mendukung teori yang berkaitan dengan segmentasi pasar. Dalarn hal ini 

berarti produk liarus dicocokkan denpm pembeli b u m ,  dalam ha1 ini 

adalah tingkatan urnur dengan segala. atributnya, karena kebutuhan akan 

produk berbeda-beda sesuai dengan umur kclnsurnen (Schi£Enar~ dan Kanuk 

1994: 55). Temuan ini juga mendukung pern!mtaan Kotler (1 997: 179) yang 

m e n y a t h  bahwa perilaku pembelian konsumen dipengaruhi faktor 

personal yang melekat pada dirinya, salah s-a adalah umur. 

5.6.1.6. Pengaruh Pendidikan Terhadap Sikap Pada Produk 

Sejauhmana pen@ pendidikan terhadap sikap pada produk 

dijawab dalam rumwan hipotesis pertama sub-hipotesis keenam, yaitu: " 

terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan terhadap sikap pemirsa ibu 

rumah tangga pada produk yang diiklanksm televisi di Kota.P-tAang Sumatera 

Bd'. Pengujian dildcukan dengan kriteria tolak Ho jika angka signifikansi 

dari t ha, < a 0,05. Hasil pengujian memjukkan mgkas ign i fhs i  0,010 

< 0,05. 

Hasil pengujian mem5erikan petunjuk bahwa I& ditolak. Bila & 

ditolak b e d  secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitim diterima 

Dengan demikian dapat d i k b  bahwa pendidikaa mempunyai p e n g a d  



yang signifikan terhadap sikap pemirsa ibu rumah tangga pada produk yang 

diiklantan televisi di Kota Padang SumateraHarat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahura. pendidikan berpengaruh 

pada kognisi, afeksi serta konasi pemirsa il~u m a h  tanaga pada produk 

yang diiklankan di televisi. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap sikap. 

Hal ini ditunjukkan oleh angka koefisien jalur yang negatif (-0,079). Dengan 

demikian diartikan bahwa pengaruh y ang dihasi lkannya juga negatif 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

pernirsa ibu nunah tangga semakin kecil pengaruh iklan kepadanya Ternwan 

ini mendukung pernyataan Katler (1 997: 606) yang rnenyatakan bahwa: 

"orang yang berpendidikan tinggi d imgap lebih kecil kemungkinannya 

untuk dibujuk". 

Besarnya pe~garuh. pendidikan terhadap sikap pada produk addah 

sebesar 3,80%, di mana 0,62% diantaranya adalah menrpakan pengaruh 

larigsung dan selisihnya 3,14% menrpdzan pengamh tidak langsung 

pendidikan terhadq sikap pada produk. Dengan ini berarti pengaruh 

- pendidikan akan lebih berarti bila digabungkan dengan variabel dari luar 

clan dalam diri individu penerimapesan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya 

arigka hbungan pendidikan dengan variabel la-a dalarn penelitian ini, 

yang ditunjuldcan oleh a ~ g k a  r dari setiap hubungan variabel pendidikan 

dengan variabel lainnya, yaitu r untuk hubungan pendidikan dengan slogan 

adalah -0, 354, r pendidikan dengan model adalah -0,411, r pendidikan 

dengan repetisi adalah -0,444, r pendidikan dengan umur adalah 0,156, r 

pendidikan dengan motivasi adalah -0, 335, dan r pendidikani dengan 



kelompok adalah -0,340. Melihst pada besmya angka r, maka hubungan 

pcndidikan dengan model, repetisi, dan kelompok merupakan hubungan 

yang erat . 

Temuan ini berarti memperkuat keterujian penerapan teori pengaruh 

selehqif dalarn mernpelajax-i pengaruh pesan media massa, dalam ha1 ini 

pesan iklan televisi, terhadap sikap pada produk yang diiklankan televisi. 

Di mana dalarn ha1 ini salah satu variabel kategori sosial (pendidikan) 

berpengaruh nyata terhadap sikap pada produk. 

5.6.1.7. Pengaruh Pendapatan Terhadap Sikap Pada Produk 

Sejauhmana pengaruh pendapatan terhadap sikap pada produk 

dijawab dalarn nurmsan hipotesis pertama sub-hipotesis ketujuh, yaitu: 

" terdapat pengaruh yang signifikan pendapatsnl terhadap sikap pernirsa ibu 

rumah t a n w  pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera 

Bad ' .  Pengujian dilakukan dengan kriteria tolak I& jika angka signifikansi 

dari t h, < a 0,05. Hasil pengujian menrmjukkan angka signif'ikansi 

0,324 > 0,OS. 

Hasil pengujian memberikan petunjllk bahwa I& diterima Bila & 

diterima berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian ditolak. 

Dengan demikian ciapat dikatakan bahwa pendipatan tidak mew- 

pengaruh yang signifikan tehadap sikap pernirszi ibu nimah tangga pada 

produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat, 

Secara logika temuan ini wajar, kens dalam ha1 ini pendapatan 

dikaitkan dengan sikap pada produk, di mana pada tinjauan pustaka telah 

diketahui bahwa sikap terdiri dari tiga komponen yaitu kognisi, afeksi, dan 
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konasi (Ajzen dan Fishbein, 1980:19; b a r ,  1998:6) yang belum sampai 

pada tindakan pembelian. Sehingga pendapatan tidak memherikan penganlh 

secara nyata terhadap sikap pada produk. SeIain itri temuan ini juga te rjadi 

karena sebagian besar prodtlk yang di iklankan adalah termasuk pada 

kelompok barang kebutuhan sehari-hari (consumer ,ooods) yang merupakan 

keperluan rutin. Walaupun ada kelompok barang yang tergolong mahal 

harganya (mobil, mesin cuci, kulkas) bukanlah merupakan barang p g  

keputusan pembeliannya dilakukan oleh ibu sendiri. 

5.6.1.8. Pengaruh Kelompok Acuan Terhadap Sikap Pada Produk 

Sejauhmana pengaruh kelompok amm terhadap sikap pada produk 

dijawab dalam rumusan hipotesis pertama sub-hipotesis kedelapan, yaitu: " 

terdapat pengaruh yang signifikan kelompok acuan terhadap s i k q  pemirsa 

iSu nunah tangg~ pada.produk yang diiklankan televisi di Kota Padang 

Sumatera Bard'. Pengujian dilakukan dengan kriteria tolak jika angka 

signifikansi dari t h, < a 0,05. Hasil pengujian memmjukh angka 

signifikansi 0,008 < 0,05. 

Hasil pengujian mernberikan petunjuk bahwa & ditolak Bila Hc, 

ditolak h e r d  secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian ditsrima 

Dengan demikian dapat dikatakau bahwa kelompok acuan mempunyai 

yengaruh yang signifikan terfiadap sikap pemirsa ibu rumah tangga pada 

pro& yamg diiklanlcan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

Dengan demikian ciapat ddikatakan bahwa kelompok berpengad 

pada kognisi, afeksi serta konasi pemirsa ibu rumah tangga untuk mencoba 

produk yang diiklankan di te!evisi. Besarnya pengaruh kelompok tcrhsdar, 
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sikap pada produk adalah sebesar 5,90%, di mana 0 ,9W diantaranya 

addah merupakan penganrh langsung dan selislhnya 4,92% rnerupakan 

pengaruh tidak langsung kelompok terhadap sikap pada produk. Dengan ini 

berarti pengaruh kelompok akan lebih b e m i  bila digabrrngkan dengan 

variabel dari luar dan dalarn diri individu penerima pesan. Hal ini dapat 

dilihat dari besarnya angka hubungan kelompok dengan variabel laimya 

dalam penelitian ini, yang ditunjukkan oleh angka r dari setiztp hubungan 

variabel kelompok dengan variabel lainnya, yaitu r untuk hubungan 

kelompok dengan slogan adalah 0, 435, r kelompok dengan model adalah 

0,608, r kelompok dengan repetisi adalah 0,512, r kelompok dengan umur 

adalah -0,112, r kelompok dengan motivasi addah 0, 538, dm r kelompok 

dengan pendidikan adalah -0,340. Melihat pada besamya angka r, maka 

hubungan kelompok dengar1 model, motivasi, merupakan hubungan yang erat. 

Dengan diterimanya hipotesis ini secara signifirkan, maka temuan ini 

menguatkan teori hubungan sosial yang menekankan pentinpya variabel 

hubungan antar pribadi sebagai sumber inEbrmasi maupun sebagai penguat 

pengaruh media massa, terutama dalam pembentukan sikap pada produk 

baru. Hal ini diddung oleh tidak munp$imya seseorang hidup tanpa 

kelompok, paling kurang din adalah anggota kelompok yang paling kecil 

yaitu keluzrga Seseorang yang rnerupakan anggota rmatu kelompok 

cenderung meniru dan berusaha rnengidentifnkasikan dirinya dengan norma- 

norma kelompoknya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalarn pengamatan terhdap iklan yaqq ditayangkan televisi pihak 

pengiklanpun berusaha menerapkan p e n g d  kelompok rujukan h i  untuk 



mempengaruhi konsumen dengan rnengetengahkan figur a t q u n  norma 

kelompok. Misalnya dengan menampilkan model iklan dari kelornpok 

sclcbrili, dm mcnmpilkan kehidupan keluarga yang bahagia setelah 

rnen_ggmakan produk tertentu. Hal ini ditekankan Aaker dan Myers 

(1 987: 3 19) yang mengemukakan bahwa: "engaruh kelotnpok referensi 

penting dan relevan dalam pernilihan produk baru". Dengan ini berarti 

word-of-mo&k advertising tidak dapat diabaikan dalam pembentukan sikap 

pada produk (Aaker dan Myers, 1987:314; Bennert dan Kassarjian, 

1987:104). 



5.6.2. Pengaruh Slogan, Model, Repetisi, Motivasi, Umur, Pendidikan, 

Pendapatan, Kelompok Secara Bersama-sama, dan Sikap 

Terhadap Perilaku konsumtif 

Sej=rkmir~a pengaruh slogan, model, repetisi, motivasi, urnilr, 

pendidikan, pendapatan, kelompok, dan sikap secara bersama-sarna 

terhadap perilaku konsumtif dijawab dengan nlmusan hipotesis ketiga, yaitu: 

" terdapat penganlh yang sigifikan slogan, model, repetisi, motiva~i, urnur, 

pendidikan, pendapatan, dm kelompok terhadap sikap pemirsa ibu rumah 

t a n ~ a  pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sirmatera 

BaraP'. Hasil perhitungan melalui analisis jalur menunjukkan angka R~ 

r;ebecw n,643 dengan nilai F7dW sebesar 75,950. Pengujian dilakukan 

dengan kriteria tolak HO jika angka signifikansi dari F htw, < cr, 0,05. 

Hasil pengujian menunjukkan angka signifikansi 0,000 < 0,05. 

Hasil pengujian memberikan petunjuk bahwa Ho ditolak. Bila Ho 

ditolak berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima 

Dengan demikian diperoleh keterangan hahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara slogan., -v.odel, repetisi, motivasi, umur, pendidikan, 

pendapatan, kelompok, dan sikap secara simultan terhadap perildc 

konmuntif pemirsa ibu rumah tangga pada pro& ymg diiklankan tzlevisi di 

Kota Padang Sumatera B e  yaitu sebesar 0,643 atau 64,3%. Hasil ini 

mengaldung arti bahwa 64,3% proporsi variabel perilaku kcnsumtif 

ditentukan oleh variabel slogan, model, repetisi, motivasi, umur, 

pendidikan, pendapatan, kelornpok, dan sikap secara bersama-sama, dan 

3 5,7% perilaku konsumtif ditentukan oleh variabel lain yang belum term& 
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pada varizbel penelitian. Temuan ini memberikan petunjuk bahwa perilah 

konsumtif dipengan~hi oleh lebih banyak vwiabel dibandingkan dengan 

sikap pada produk, di mana telah diketahui bahwa variabel yang sarna 

membei ikan pengaruh yang lebih besar terhadap sikap pada produk (730/n). 

Keberartian pengaruh variabel slogan, model, repetisi, motivaqi, 

pendidikan, pendapatan, dan sikap secara bersama-sarna terhadap peri laku 

konsumtif ditentukan oleh saling mendckung dan saling berhubungannya 

variabel yang diteliti satu sama laimya dalam menjelaskan efek komunikasi 

massa (iklan) yaitu efek pada perilaku konsumtif. Kenyataan diterirnanya. 

hipotesis ini mendukung pengaplikasian teori pengaruh selektif dalarn stud1 

tentang efek komunikasi massa. Dalam hal ini iklan telah mengarahkan 

pemirsa dalam pemilihan produk yang dikonswnsinya. 

Namun secara parsial variabel umur dan kelompok tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif Oleh sebab itu perlu 

dilakukan modifikasi model diagram jalur penelitian dengan membuang 

variabel umur dan kelompok. Dari hasil pengujian diperoleh R~ 0,642, uji 

F 97,912 dengan s i g n i f h s i  0,000. Hasil pengujian ini menunjukkan 

terdapat pen@ yang berarti dari slogmi ,model, repetisi, motivasi, 

pecdidikan, pendapatan dm1 sikap secara bemama-sama terhadap perilah 

konsumtif sebesar 64,2%, dan 35,8% perildm konsumtif ditentukan oleh 

variabel Iain p g  belurn temasuk ke dalarn variabel penelitian ini. 

Selanjutnya setelah dilakukan pengujian pengaruh variabel secara 

parsial ternyata masing-masing variabel yang diuji pada model ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang berarti dari variabel slogan, 



model, repetisi, motivasi, pendidikan, pendapatan, clan sikap secara parsial 

terliadap perilaku konsumtif Dengan diperoleh keterangan bahwa hipote~is 

ketiga dapat diterima setelah molalui uji statistik, maka pembahasan dapat 

dilanjrttkan pada pengujian sub-hipotesis ketiga sebagai berikut: 

5.6.2.1. Pengar~rh Slogan Man Televisi Terhadap Perilaku Konsumtif 

Sejauhmana pengaruh slogan iklan televisi terhadap perilaku 

konsurntif dijawab dalam rumusan hipotesis ketiga sub-hipotesis pertama, 

yaitu; " terdapat pengaruh yang signifikan slogan iklan televisi terhadap 

perilaku konwmtif pemirsa ibu rumah tanga pada produk yang d i i k l d a n  

televisi di Kota Padang Sumatera Barat". Pengujian dilaktlkan dengan 

kriteria tolak HQ jika angka signifikansi dari t M,, < a 0,05. Hasil 

pengujian menunjukkan angkasignifikmlsi 0,033 < 0,05. 

Hasil pengujian memberikan petunjuk bahwa l3~ ditolak. Bila & 

ditolak berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima 

Dengan demikian clapat dikatakm bahwa slogan iklan televisi mernpunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku ltonsumtif pemirsa ibu rumah 

tangga pada produk ymg diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

Den= demikian dapat dikatakan bahwa slogan berpengaruh pada 

perilah konsumtif pemirsa ibu rumah hga, yaib~ berupa tindakan 

pembelian produk karena hadiah, prestise, model iklan, diskon, 

kekhawatiran, dan mode. Besarnya pengamh slogan terfiadap perilaku 

konmmtif adalah sebesar 4,33%, di maria 0,64% diantaranya adalah 

merupakan pengaruh langsung dan selisihnya 3,69?/0 merupakan pen@ 

tidak lagsung slogan terhadap perilaku konmtil:  Pengamb ini memang 
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tidak sebesar sumbangan vwiabel model iklm (9,21%) dan repetisi iklan 

(9,53%), tetapi bila. dibanding dengan variabel di l u x  iklan angka. ini cuhp  

berarti (melebihi angka sumbangan varial>el pendidikan (3,27%), dm 

psndapataq (1,65%). 

Selanjutnya bila ditinjau dari besarqa angka sumbangan pengaruh 

langsung dan tidak langsung dari slogan iklan terhadap sikap pada produk 

diketahui bahwa pengaruh langsung (0,64%) lebih kecil dari pengaruh tidak 

langsung (3,69%). Dengan ini berarti bahwa pengaruh slogan iklan akan 

lebih berwti bila digabungkan dengan variabel laimyn Dalarn hal ini 

adalah dengan model (si penyarnpai slogan) dan repetisi. Dengin kata lain 

efektifitas slogan akan ditentukan oleh siapa ymg menyarnpaikan slogan 

tersebut, dan berapa kali slogan tarsebut ditayangkm. Hal ini dapat dilihat 

dari besarnya angka hubungan slogan ik!an dengan variabel lainnya (r), 

yaitu r untuk hubungan slogan dengan model iklan adalah 0,540, r slogan 

dengan repetisi adalah 0,502, yang menunjuklran tingkaf hubungan yang erat 

Bila dibandingkan angka pengaruh slogan iklan terhadap sikap pda .  

produk (6,5296) dengan pengaruh slogan terhadap perilaku konmuntif 
r - 

(4,33%), rnaka diketahui bahwa penganh slogan terhadap sikap lebih besar 

2,19% dibandixi* dmgan pengaruh slogan terhad* perilaku konsmtif 

Benrti slcgan lebih berpengamh dalam pembentukan sikap konsumen 

terhadap produk Hal ini juga dapat diamati dari besar angka hubungan (r) 

slogan dengan sikap dan perilaku, di mana hubungan slogan dengan sikap 

pada produk adalah 0,579 lebih besar dan hi~bungan slogan dengin perilah 

yaitu 0,542. 



Sebagaimana diketahui dari Tinjauan Pustaka bahwa slogan dalam 

iklan bel-fungsi sebagai salah satu cara untt~k mempengamhi daya pangail 

memori konstunen pada prociuk Fang bersangkutan, karena slogan memang 

dirancang unttk melambangkan keistimewaan khusus dari produk atau jasa 

yang diiklaillkan, dan slogan juga mengingatkan pernbeli terhadap merek 

produk (Russel dan Lane, 1992:182). Dari pernyataan ini berarti slogan 

mexnang lebih menentukan sikap dibanding perilaku, tetapi temuan ini 

bukanlah melemahkan pengaruh slogan terhadap perilaku, karena pada 

penjelasan selanjutnya diketdlui bahwa sikap yang terbentuk sangat 

menentukan perilaku. Dengan demikian diketahui bahwa slogan iklan 

ternyata bisa behngsi sebagai suggestive i x  formation dan directive 

information. 

Dari hasil penelitian dikela!!ui bahwa keberhaqilan slogan dalam 

mendukung kampanye ikian secara keseluruhan juga didukung oleh 

komunikator slogan dan fiekuensi penayangannya. Dengan menciptakan 

slogan yang memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan pada bagian 

pembahasan pengaruh slogan terhadap s i k q  terdahulu dapat menciptakan 

persepsi khas dibenak konsumen. 

Konsurnen yang berada pada masa over-cornmication, seiring 

dengan makin banyaknya tayangan iklan di televisi, membuatnya tak marnpu 

lzigi mengingat semua iklan yang perndi dilihat dan didengarnya Dalarn 

sihrnsi ini hanya iklan yang mampu menciptakan persepsi uniklah yang 

ternimpan dalarn memori sementara mereka. Untuk itu kunci sukses sebuah 

slogan agar diperhatikan, yaitu pendek namun marnpu menyanpaikan 



kesimpulan yang ingin disampikan melalui iklan, unik, belurn pernah 

dipakai orang, rnudah diingat, dan dapat rnenyimpulkan karakter merek yang 

ditawarkan, serta diiringi lantunan melodi yang en& didengar. 

Slogan iklan yang merniliki karaktsristik di ataq, menyebabkan 

konsurnen tidal; hanya ingat dengan slogan iklan (efek pslaziman), tetapi 
. - 

juga mengikat ernosinya sehingga akan rnemilih merek yang bersangkutan. 

Efek keampuhan slogan dalam meningkatkan pangsa pasar dapai dilihat pada 

produk rnie instan Indomie, melalui lantunan melodius '?)ari Sabang hingga 

Merauke .... Indomie selera..ku" d q a t  rnengembangkan pasarnya di atas 

40 % per tahun, dan rnarnpu mengindonesiakan rnie instan sebagai makanan 

Indonesia (Barnbang Bhalqi, dalarn Cakram Oktober 1997:3 1). Demikian 

juga dengan slogan produk sabun LIX "sabun kecantikan bintang film" telah 

membanpn citra merek Lux di mata konsumen, walaupun s e k m g  slogan 

ini sudal~ diganti dengan "hati-hati dengan dua pesonanyd', narnun citra 

sabun bintang film tetap melekat padanya 

5.6.2.2. Pengaruh Model Wan Televisi Terhadap Perilaka Konsmntif 

Sejauhrnana pengaruh model iklan televisi terhadap pe r i lh i  
_--- 

konsumtif dijawab dalam nnnusan hipotesis ketiga sub-hipotesis kedua, 

yaitu: " terdapat pengaruh yang signifikan model iklm televisi terhadap 

perilaku konsumtif pemirsa ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan 

teIevisi di Kota Padang Sumatera Barat". Pengujian dilakukan dengan 

kriteria tolak I& jika angka signifiksnsi dwi t ha,, < a 0,Oj. Hasil 

penguj ian menunjukkm angka signifikansi 0,011 < 0,OS. 



Hasil pen.uJian memberikan petunjuk bahwa I& ditolak. Bila. & 

ditolak berarti secara. otornatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima. 

Denga demikian dapat dikatakan bahwa motlel iklm televisi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap  peril&^ konsumtif pemirsa ibu rumah 

tangs pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa modal iklan televisi 

berpengmh pada peril& konsumtif pemirsa ibu nunah tangga, yaitu 

berupa tindakan pembelian produk karena hadiah, prestise, model iklan, 

diskon, kekhawatirm, dan mode. Besamya pengaruh model iklan televisi 

terhadap perilaku konsumtif adalah sebesar 9,21%, di mana 1,81% 

diantaranya adalah merupakan pengaruh lmgsung dan selisihnya 7,41% 

rnerupakan pengaruh tidak langsung model iklan televisi terhadap perilaku 

konsumtif 

Bila ditinjau clari besarnya angka sumbangan dari variabel model 

iklan televisi terhadap sikap pada produk (9,21%) di atas, sumbangan ini 

lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh variabel repetisi iklan (9,5 3%). 

Tetapi bila dibanding dengan variabel di luar iklan angka ini cukup berarti 
_..-c- 

(melebihi angka sumbangan variabel motivasi (8,76%), pendidikan 

(3,2P/0), dan pendapatan (1,65%). 

Selanjutnya bila ditinjsu dari besamya angka sumbangan pengaruh 

langsung dan tidak langsung dari model iklm terhadap sikap pada produk 

diketahui bahwa pengamh langsung (1,80%) lebih kecil dmi pengaruh tidak 

lang~ung (7,41%). Dengan ini b e d  bahwa pengaruh model ikian akan 

lebih berarti bila digabungkan dengan variabel lainnya Dalam ha1 ini 



adalah dengan slogan dan repetisi. Hal ini dapat dilihat dari besarnya angka. 

hubungan model iklan dengan variabel lainnya. (r), yaitu r untuk hubungrn 

model dengan slogan iklan adalah 0,540, r model dengan repetisi adalah 

0,608, yang rnenunjukkan tingkat hub~mgan yang erat. 

Bila dibandingkm dengan pengaruh model terhadap sikap pada. 

produk (33,31961, pengaruh model terhadap perilaku jauh lebih kecil 

(9,21%). Berarti model iklan lebih berpengaruh dalarn pembentukan sikap 

pada. produk dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap perilaku. Hal ini 

dapat diarnati dari besar an&a hubungan (r) model dengan sikap dan 

perilah, di mana. hubmgan model dengan sikap pada produk adalah 0,789 

lebih besar dan hubungan model dengan peril.aku yaitu 0,688. 

Temuan ini sesuai dengan pernyataan Burnett (1990:251) yang 

menyatakan bahwa "sumber yang terpercaya cendenmg menciptakan 

perubahan sikap". Dalarn pemilihan model ini, sebagian pengiklan memilih 

fdlic-$gure untuk menyampaikan pesan iklannya Dalam hal ini SchifEnan 

dan Kanuk (1994:335) mengemukakan bahwa: "penggunaan orang terkenal 

terutama bintang film, pahlawan olah raga, m q a k a n  kelompok acuan yang 
_ -. - 

populd'. Pernyataan ini sesuai dengan jawaban responden untuk aitem 

"iklan yang mmarnpilkan orang terkenal meningkatkan citm merek yang 

ditawarkzm", di mana 3 9,2% responden menjawab setuju. 

Selanjutnya Wells, el al. (1989:120) menyatakan bahwa artis dapat 

menggugah atau memb@tkan keinginan penerima pesan untuk bertindak. 

Artis dapat dijadikan idola pemirsa dan bisa jadi mereka akan 

mengidentildrm dirinya atau anggota keluarganya dengan idola tersebut, tak 



peduli fi-rmr itr~ anak kecil atau orang deurasa. Asosiasi tersebut akan 

mengarahkan perilakunya unttlk juga. menggunakan produk yang diikl ankan 

sang idola. tersebut- 

P d a .  kasus di rnana prodrlk yang diiklankan tidak menliliki 

kelebihan atau keistimewaan, model iklan tokoh terkenal dapat menjadi 

daya tarik bagi iklan tersebut Teknik inilah yang seldu dipertahankan 

produk sabun Lux yang telah dipersonifikasikan sebagai sabun para bintang 

film, melalui bintang iklan Lux yang dipilih dari hintang-bintang di suatu 

massa mulai dari artis Widyawati - sampai dengan artis muda Dian Sastro 

Wardoyo. Tokoh terkenal sebagai daya. tarik dapat digunakan untuk menarik 

perhatian balayak sehingga mereka akan berpi kir "karena X menggunakan 

produk itu, saya juga akan memakainya". Oleh sebab itu orang terkenal 

digunakan pada dua dari tiga iklan di televisi atau sekitar satu dari sepuluh 

iklan pada semua media massa (Rossiter dan Percy, 1998:261). 

5.6.2.3. Pengaruh repetisi Iklan Televisi Tcrhadap Perilaka Konsmntif 

Sejauhmana pengaruh repetisi iklan televisi terfiadap perilaku 

konsumtif dijawab dalam m u s a n  hipotesis ketiga sub-hipotesis ketiga, 

yaitu: " terdapat pengamh yang signifikan repetisi iklan televisi terhadap 

perilaku konsumtif pemirsa ibu m a h  timgga pada prcduk yang d i i k l h  

televisi di Kota Padang Sumatera Bd'. Pengujian dilakukan dengan 

k t e r i a  tolak HIJ jika angka signifikansi dari t ha,, 4 a 0,05. Hasil 

pengujian menunjukkan an&a signifikansi 0,001 < 0,05. 

Hasil pengujian memberikm petunjuk bahwa l3~ ditolak. Bila Ho 

ditolak berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima 
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Dengan demikian dapat d i k d a n  bahwa repetisi iklan televisi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kocsumtif pemirsa ibu nunah 

tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota. Pailang Sumatera Earat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa repstisi iklan televisi 

berpengaruh pada. perilah konsumtif pemirsa ibu rumah tan= yaitu 

berupa tindakan pembelian produk karena hadiah, prestise, model iklan, 

diskon, kekhawatiran, dan mode. Besarnya pengaruh repetisi iklan televisi 

terhadap perilaku konsumtif adalah sebesar 9,5396, lebih besar 

dibandingkan dengan pensaruh model (9,2lC%), motivasi (8,76%), slogan 

(4,33%), pendidikan (3,279/0), dan pendapatan (1,659.6). Efek ini diduga 

adanya efek subliminal dari repetisi iklan terhadap perilaku yang tanpa 

disaciari telah dipengaruhi tayangan iklan di televisi. Buktinya kadmgkala 

sewaka hendak membeli sesuatu tapi tidak sadar lalu mengambil merek 

yang sedang populer, hens sedang gencarnya iklan merek tersebut di 

televisi (berdasarkan hasil wawancara). 

Temuan ini juga menddamg hasil studi Hellyer (ddam Bennett dan 

Kassajian, 1987:38-39) yang menyimpulkan bahwa repetisi iklan 
_-- -- 

menimbulkan efek yang positif terhadap peril& konsumen Hal ini terbukti 

dengan gencmya iklan sampo merek SunsilL jeris ginseng, para penggmra 

sampo sunsilk mencari jenis ini, ymg pada saat penelitim ini berlangwng 

belum sampai pendistribusiarmya ke Kota Padang. Begitu juga dengan 

gencarnya iklan Tara banyak konsumen yang mencari produk ini baik di 

plaza atau di toko laimya 



Selmjutnya bila ditinjau dari besarnya angka sumbangan pengaruh 

lanssung dan tidak langsung dari repetisi iklan terhadap sikap pada produk 

diketahui bahwapengaruh langsung (2,2594) lebih kecil dari pengaruh tidak 

langsimng (7,28%). Dengan ini berarti bahw:~ pengaruh repetisi iklan akan 

lebih berarti bila digabu&an densan variabel lainnya Ealarn hal ini 

adalah dengan slogan dan model. Hal ini dapat dilihat dari besarnya an&a 

hubungan repetisi iklan dengan variabel lainnya (r), yaitu r untuk hubungan 

repetisi dengan slogan iklan adalah 0,502, r repetisi dengan model adalah 

0,608, ymg menunjukkan tingkat hub~mgm yang erat. 

Bila dibandingkan pengaruh repetisi terhdap sikap pada. produk 

(14,74%) dengan pengaruh repetisi terhadap perilaku (9,53%), ternyata 

pengaruh repetisi terhadap sikap pada produk lebih besar dari penganh 

repetisi terhadap perilaku konsumtif Rerarti repetisi iklan lebih 

berpengaruh dalarn pembentukan sikap pada produk dibandingkan dengan 

pengaruhnya terhadap perilaku. Hal ini sejalan dengan besar angka 

hubungan (r) repetisi dengan sikap dan perilaku, di mana hublmgan repetisi 

_ --. dengan sikap pada produk adalah 0,683 lebih besar dibandingkan dengan 

hubungan repetisi dengan perildm yaitu 0,638. 

Repetiai dilakukdn didasari oleh prinsip teori belajar classical 

condifiorzirig, karena adanya proses lupa pada khalayak sasm-an. Dengan 

terbuktinya hipotesis ini membuktikan bahwa repetisi merupakan salah satu 

cara untuk rnemperkenalkan sekaligus mengingatkan konsurnen agar tidak 

lupa dengan merek tersebut. Mowen dan Minor (2001:70) menyatakan 

bahwa: "proses lupa segera terjadi setelah pembelajaran ditunjukkan". 



Ingatan khalayak sangat penting sebab sdah safu ukuran efekifitas iklan 

adalah ingatan khalayak terhdap iklan tersehut. Infomasi suatu produk 

y ang diingat khalayak merupakan pengetahuan halayak mengenai produk 

tersebut. Akan tetapi ingatcan terlladap iklan sangat terbatas, itulah sebabnya. 

iklan perlu diulang-ulang, agar pemirsa dapat mempelaj ari dan menginsat 

id5rma~i yang diberikan lebih intensif. Setelah pemirsa mengingat produk 

tersebut, selanjutnya ha1 yang diharapkan pengiklan adalah timbulnya 

perasaan senang terhadap produk, dan akhirnya mereka akan menetapkan 

pilihan untuk membeli produk tersebut. 

5.6.2.4. Pengaruh Motivasi Terhadap Perilaku Konsumtif 

Sejauhmana pengaruh motivasi terhadap perilaku konsumtif di,jawab 

da lm  nrrnusan hipotesis ketiga sub-hipotesis keempat, yaitu: " terdapat 

pengaruh yang signifikan motivasi terhadap perilaku konsumtif pernirsa ibu 

rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera 

Bar&'. Pengujian dilakukan dengan kriteria tolak & jika angka signifikansi 

dari thitung < a 0 , 0 5 .  Hmilpengujian menunjuldtan angkasignikikansi 

0,000 < 0,os. 

Sasil pengujian inemberikan petun.uk bahua & ditolak Bila I& 

ditolak berarti secara otomatis HI sebagai hipoteais penelitian diterima 

Gengan demikian dapat dikatakm bahwa motivasi mempunyai pengaruh 

yang siqifikan terhadap perilaku konsumtif pemirsa ibu m a h  tan= pada 

produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi berpengaruh pada 

perilaku konmt i f  pemirsa ibu nunah tan- Besarnya pengmuh motivasi 
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terhadap peri lah konsurntif adalah sebesar 8,76%, di mana. 2,1394 

diantaranya adalah merupakan pengaruh langsung dan selisihnya. 6 ,634 

merupakan pengaruh tidak lmgsung motivxi terhadap perilaku konsumtif 

Dengan ini berarti bahwa pengan~h motivasi akan lebih berarti bila 

digabungkan dengan variabel lainnya Dal:xn ha1 ini addah dengan slogan, 

model, repetisi, dan kelompok. Hal ini &pat dilihat dari besarnya angka 

hubungan motivasi dengan variabel 1ainn.ya (r), yaitu r untuk hubungan 

motivasi dengan slogan iklan adalah 0,454, r motivasi dengan model adalah 

0,615, r motivasi dengin repetisi adalah 0,518, dan r motivasi dengan 

kelompok adalah 0,538, yang menunjukkm tingkat hubungan yang erat 

Keeratan hubungan tersebut menunjukkan bahwa slogan iklan, model 

iklan, dan kelompok dapai membangkitkan suatu kebutuhan dan menibahnya 

menjadi suatu motif untuk bertindak. Temuan ini memperkuat teori tentang 

perilaku konsumen yang dikemukakan (Kotler 1997: 173) ywg mengemu- 

kakan bahwa: "motivasi adalah merupakan salah sabu variabel yang 

menentukan perilaku konsurnen". Hal ini juga ditegaskan Bennett dan 

Kassarjian (1987:60) yang menyatakan bahwa motif merupakan "incitement 

to acticn". 

Temuan penelitian ini mendukuqq teori di atas, dimana hasll 

penelitian ini menunjukkan b h w a  pengan~h motivtisi terfiadq sikap ~ a d a  

produk (7, 81%) lebih kecil bila dibandingkan dengan pengaruh motivasi 

terhadap perilaku (8,76?4). Berarti secara. parsial variabel motivasi lebih 

berpengaruh dalarn pembentukan perilaku dibmdingkan dengan pengaruhaya 

terhadap pembentukan sikap. Namun hal ini tidak sejalan dengan hubungan 



motivasi dengan sikap pada produk dan perilak~i, dimana. hubungan motivasi 

dengan sikap p d a  produk (0,630) lebih besar bila dibandingkan dengan 

hubungan motivasi dengan perilaku (0,604). Dengan demikian berarti 

pengaruh moti\:asi terhdap perilaku didahului pen-Paruhnya terhadap s i b .  

4.6.2.5. Pengaruh usia Terhadap Perilaku Konsumtif 

Sejauhmana pengaruh usia terhadap perilaku konsumtif dijawab 

ddm nunusan hipotesis ketiga sub-hipotesis kelima, yaitu: " terdapat 

pengaruh yang s i p f ~ k a n  usia terhdap perilaku ko~lsurntif pemirsa ibu 

m a h  tangga pada produk yang diiklankan t-elevisi di Kota Pdang Sumatera 

Baraf'. Penguj ian dilakukan dengan kriteria tolak & j ika angka. signifikansi 

dar i thmg <a0705. Hasilpengujian menunjuMtanangkasignifikansi 

0,472 > 0,05. . 

Hasil pengujian rnemberikan petunjuk bahwa Ho diterima Bila & 

diterima berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian ditolak. 

Dengan demikim dapat dikatakan bahwa usia tidak m e m p q a i  pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku konsumtif pemirsa ibu m a h  tangga pada 

produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

Dengan demikian dapat dikatakan b a h a  usia tidak berpengaruh 

secara nyata pada perilaku konrmmtif pe icha  ibu rumah tangga, y-tu 

berupa tindakan pembelian produk Sedangknn terhadap sikap pada produk 

variabel umur berpengaruh secara nyata Kedua hasil ini memmjukkm 

bahwa umur lebih menentukan dalam pembentukan sikap pada produk 

dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap perilaku konsumtif: Dengan 

kata lain unnr rnempengamhi perilaku konfllnntif secara tidak langsung. 
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Dalarn pengmatan penulis, ha1 ini ter-jadi karena jenis produk yang 

ditawarkan melalui iklan televisi pada umumnya merupalran kebutuhan 

sehari-hari yang dalam yengspnaannya tidak dibataqi p d a  tin&af umm 

tertenhr, dan produsen juga tidak sepenidlnya mt?nu_lukkai tingkat umm 

berapa pembeli Aau penggma produk yang dihasilkannya, sehinga dalam 

tindakan pembeliannya juga tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh urnur. 

Selain itu penulis juga mengarndi bahwa pengambilan keputusan dalam 

pembelian produk keperluan sehari-hari didaminasi oleh ibu rumah tangga, 

sehingga walaupun produk tersebut diperuntukkan untuk bayi, an&-anak, 

remaja, at= orang ha, pengambilan keputusannya tetap dilakrkan oleh ibu 

m a h  tangga Di samping itu dengan semakin banyaknya produk l a g  

diiklankan sebagai produk keluarga (Lifebr~oy, Nuvo, Pepsodent, Viva, 

Bimoli) turut mendukung temuan penelitian ini. 

Hal lain yang t m t  mendukung temuan ini adalah pernyataan Kotler 

(1997:179) yang menyatakan bahwa umur dan siklus hidup dapat saja 

merupakan variabel yang menyesatkan (tricky variable). Jadi adakrtlanya 

produk yang ditujukan untuk kalangan muda ternyata juga dipilih oleh orang 

tua yang berhati muda Oleh sebab itu sesuai dengan hasil penelitian ini 

ternyata variabel umur tidak dapat dijadikm pxtimbangan utama dalam 

memprediksikan perilaku konsumsi seseorang. 

5.6.2.6. Pengaruh pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif 

Sejauhmana pengaruh pendidikan terhadap perilaku konsumtif 

dijawab dalam rumusan hipotesis ketiga sub-hipotegis keenam, yaitu: " 

terdapat pengaruh yang signifikan pendidikm terhadap perilaku konsumtif 



pemirsa ibu rumah tangga pada produk yang diiktankan televisi di Kota 

Padang Sumatera Barat". Pengujian dild-ukan dengan h-iterie tolak jika. 

an&a signifikansi dari t k?,, < cx 0,OS. Hasil pengujian menunjukkan 

arlgka. signifrkansi 0,025 < 0,05. 

H a i l  pergujian memberikan petunjuk bahwa & ditolak. Bila I& 

ditolak berarti secara otomatis HI sebasai hipotesis penelitian diterima. 

Dengan demi kian dapat dikatakan bdwa. pendi dikan rnempuny ai penganih 

yang signifikan terhadap perilaku konsumtif pernirsa ibu rumah tangga pada 

produk yang diiklankan televisi di Kota Psldang Sumatera Barat. 

Dengan dernikian dapat dikatakarP. b bahwa pendidikan berpengaruh 

pada perilaku konsumtif pemirsa ibu m a h  tangga, yaitu berupa tindakan 

pembel ian produk Besarrrya pengaruh pendidikan terhadap peri laku 

konsumtif adalah sebesar 3,27O?, di mana 0,4496 diantaranya adalah 

merupakan peryaruh langsung dan selisihnya 2,53% merupakan pengaruh 

tidak langsung pendidikan terhadap perilaku konsumtif Dengan ini berarti 

bahwa pengamh pendidikan akan lebih berarti biia digabungkan dengan 

variabel lainnya. Dalam hal ini adalah dengan slogan,,rodel, dan repetisi. 

Hal ini dapat dilihat dari besarnya angka hubunp  (r) pendidikan dengan 

variabel lainnya, yaitu r mtuk hubungan pendidikan dengan slogan iklan 

adaid1 -0,354, i pendidikan dengan model adalah -0,411, clan r pendidikan 

dengan repetisi adalah -0,444, yang menunjiMcan tingkat hubungan yang erat. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahk-a pendidikan 

berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif Hal ini difunjukkan oleh 

angka koefisien jalur yang negatif (-0,080). Dengan dernikian diartikan 
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bahwa p e n g a d  yang dihasilkannya juga negatif. Berarti semakin tinggi 

tingkat pendidikan pemirsa ibu rumah tangga semakin kecil pengaruh iklan 

kepadanya Bila dibandingkan pengar& pendidikan terhadap sikap pada 

produk (3,80'?4) dengm pengaruh pecdidikm terhadap perildu (3,27%), 

tenryata pengaruh pendidikan terhadap sikap pada produk lebih besar bila 

dibandingkan dengan pengaruh pendidikan terhadap perilaku. Berarti 

pendidikan lebih berpen-gamh dalarn pernbentukan sikap dibandingkan 

dengan pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku Hal ini sejalan dengan 

hubungan pendidikan dengan sikap pada produk dan perilaku, dimana 

hubungan pendidikan dengan sikap pada produk (-0,471) lebih hesar bila 

dibandingkan dengan hubungan pendidikan dengan perilaku (-0,45 5). 

Ternuan ini mempertegas pengaruh pendi dikan terhadap peri laku konsumtif, 

artinya ibu rumah tangga yang rnemiliki tingknt pendidikan lebih rendah akan 

lebih konsumtif dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang rnemiliki 

pendidikan lebih tinggi. Shiffian dan Kanuk (1994:383) p g  menyatakan 

bahwa: "pendidikan adalah merupakan salah satu indikator kelaq sosial". 

Dengan demikian berarti pendidikan sangat terkait dengan pekerjaan dim _ - 7  - 

pendapatan seseorang yang akan mernpengamhi pola konsurnsinya 

5.6.2.7. Pengaruh Pendapatan Tcrhadap Perilaka Konsumtif 

Sejauhmana pengaruh pendapatan 'ierhadap peril& k o n m t i f  

dijawab dalarn m u s a n  hipotesis ketiga rmb-hipotesis ketujuh, yaitu: " 

terdapat pengaruh yang signifikan pendapdm tehadap perilaku konsurntif 

pemirsa ibu rumah tan= pada p r o w  yang diiklankan televisi di Kota 

Padang Sumatera Bd'. Pengujian dilakukan dengan kriteria tolak & jika 



angka~ ign i f ikans ida r i th~ ,  <a0 ,05 .  Hasilpengujian menunjukkan 

angka signifikansi 0,046 < 0,05. 

Hasil pengiian memberikan petunjulc bahkva & ditolak Bila I& 

ditolak berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku konsumtif pemirsa ibu rurnah tangga pada 

produk ymg diiklankan televisi di Kota Padans Sumatera Barat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan berpenganlh 

pada perilaku konsumtif pemirsa ibu rurnah tangga, yaitu berupa tindakan 

pembelian pro& karena hadiah, presfise, model iklan, diskon, 

kekhawatiran, dm mode. Sedangkan terhadap sikap pada produk, variabel 

pendapat tidak berpenbgmh secara nyata Berarti pendapafan berpengaruh 

secara nyata pada perilaku konsumtif dan tidak berpengaruh secara nyata 

pada pembentukan sikap parla produk 

Besarnya pengaruh pendapatan terhadap perilakw konsurntif adalah 

sebesar 1,6596, di mana 0,41% dimtaranya addah merupakan p a n g a d  

langsung d m  selisihnya 1,24% merupakan pengaruh tidak langsung 

pendapatzm terhadap perilaku konsumtif 

Jika di bandingkm dengsn pengaruh vmiabel laimrya (sIogan, model, 

repetiei, motivaai, pendidikan, dan sikap pada produk) terhadap peril& 

korimmh& maka pen@ pendapatan tehadap perilalcu konsumtif ini 

merupakan pengaruh yang paling kecil d i a n t m y a  Namun sekecil apapun 

pengaruhnya, yang jelas setiap tindakan pembelian produk membutuhkan alat 

tukar (mg). 



Berbarkan hasil pengarnatan terhadap produk yang d i i k l d a n  di 

televisi diketahui bahwa. dari 417 merek produk yang diiklankan televisi 

kebqakan diantaranya (76,9896) adalah bar-ang tidak tahan lama 

(convenience gootis), barang tahan 1 ama. (shop-,in,o goods) sebany a .  

13,4696, dan jasa (9,5696). Data diolah sendiri berdasarkan pen_samatan 

selama 7 hari (11 Mai-17 Mai 2002). Ddmn pelaksanaan penelitian ini 

juga diarahkan adalah untuk barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari- 

hari. Kedua ha1 ini saling mendthing, di mana. kebanyakan jenis produk 

yang diiklankan barmg kebutuhan sehari-hari dan penelitian juga diarahkan 

untuk jenis produk yang sama yang memang seharusnya dibeli untuk 

memenuhi kebutuhan rutin yang tidak membutuhkan tingkat pengeluaran yang 

khusus. Dalam pernbelian Larang kebultuhan rlltin ini yang menjadi 

persoalan adalah memutuskan pilihan &an merek yang akan dibeli, qalagi 

dalam situasi sekarang ini', di rnana begitu banyalcnya barang sejenis yang 

diiklankan televisi, clan perbandingan harga di antara pilihan merek yang 

ada juga tidak begitu besar. Sehingga perilaku lebih mengarah pada tidak 

loyalnya kons~unen terhadap salah satu merek Hal ini dapat dilihat dari 

persenwe jawaban ~mtuk aitem kuesioner tentang "Elan menyebabkan saya 

ganti-pti mere#', di rnana jawabaxi setuju dipilih oleh 214 orang (54,Yh) 

responden 

Di samping itu variasi pendapatan responden juga tidak begitu 

besar, yaitu terkisar dari Rp. 400.000 s/d Rp. 3.500.000, dan jurnlah ini 

untuk ukuran s e h g  juga tidak berlebihan, turut mendukung temuan 

penelitian ini. 



5.6.23.8. Pengaruh Kelompok Acuan Terhadap Perilaku Konsumtif 

Sejauhmana. pengaruh kelompok acuan terhadap perilaku konsumtif 

dijawab &darn rurnusan hipotesis ketiga sub-hipotesis kedelapan, yaitu: " 

terdapat pengaruh yang sipifikan kelompok acuan tehadap perilak~i 

konsumtif pemirsa ibu rumah t anga  pada produk yang diiklankan televisi di 

Kota Padang Surnatera Bard'. Penguj ian dilakukan dengan kiteria tolak 

I% jika angka sipgifikansi dari t hitung < a 0,05. Hasil pengujian 

menunjukkan angka signifikansi 0,75 1 > 0,OS. 

Hasil pengujian memberikan petunjuk bahwa 6 diterima Bila Ho 

diterima berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian ditolak. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelompok acuan tidak mernpunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif pemirsa ibu rurnah 

tangga pada pro&& yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera Barat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelompok acuan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku konmtif '  pemirsa. ibu m a h  

tangga, yaitu berupa tind&an pembelian produk. Sedangkan terhadap sikap 

pada produk variabel kelompok acuan berpengaruh secara nyata Hasil ini 

menunjukkan bahwa kelompok lebih menentukan dalam pembentukan sikap 

pda produk dibandingkai dengan pengaruhnya tzrhadap perilaku konsurntif 

Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa kelompok acuan 

mernpengaruhi perilaku konsumtif secara ticlak langsung 

Selanjutnya berdasarkan pengamatan terhadap iklan yang 

ditayangkan televisi, pada umumnya mentpakan barang kebutuhan sehari- 

hari yang harganya relatif rnurah. Oleh sebab itu untuk mencoba merek yang 
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diiklankan tidak membutuhkan banyak pertimbangan sebaemana halnya 

dalarn pembelian mobil, komputer, kulkas (shopping goods), yang biasanya 

untuk produk ini juga bukanlah si ibu yang mengambii keputusan sendiri. 

Pengambilan kepubsan di mana peran ibu lebih dominan terbatas pada 

produk untuk pemenuhm kebutuhan sehari-hari (mie instan, sabun cuci, 

sabun mandi, makanan rillgan, dan sebagainya yang berkaitan dengan 

kebutuhan sehari-hari) yang sering dilakukan dan ibu tidak menganggap 

dalarn pembeliannya termasuk pada pemecahan masalah yang rumit sehingga 

tidak membubthkan pencarian informasi dari kelompoknya secara langsung. 

Apalagi dengan tersedianya intbrmasi produk yang lengkap pada 

kemasannya, serta tersedianya produk dalam kemasa kecil lebih 

memudahkan konsumen rnengarnbil keputusan unttk rnencoba merek baru 

yang selanjutnya melakukan evaluasi terhadap merek tersebut. 

Den.5an demikian untuk pembelim barang kebutuhan rutin ini 

k o m e n  membutuhkan keterlibatan rendah (low-involvement purchase) 

dalam pengambilan keputusan pembelian produk, sehing.jp peran kelompok 

secara Imgsung tidak nyata. Dalam hal ini Wells, et d. (1989: 1203 juga 

_ --_ menyatakan bahwa: "seseorang rnenggmakan kelompok acuan sebagai 

penuntun perilakunya terutama pada situasi yang Idms". 

5.62.9. P e n g a d  SikzpTcrbadap Pcrilakn Konsumtif 

Sejauhmana pengad sikap pada produk terhadap perildu 

k o m t i f  dijawab dalarn runlusan hipotesis ketiga sub-hipotesis 

kesembilan, yaitu: " terdapat pengaruh yang signifikan sikap pada produk 

terh* peril& konsumtif pemina ibu m a h  tangga pada produk yzmg 



diiklankan televisi di Kota Padan3 Sumatera Barat". Pengujian dilakukan 

dengan kriteria tolak & jika angka signifkansi dari t f ~ ~ ~ ,  < a 0,05. Hasil 

pengujian mefiunjukkan angka signifikansi 0,000 < 0,05. 

Hasil p e n ~ j i a n  memberikm petun-iuk bahwa J& ditolak. Bila & 

ditolak berarti secara otomatis HI sebagai hipotesis penelitian diterima 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap parla produk mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif pemirsa ibu n~mah 

tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatem Barat. 

Besarny a pengaruh sikap pada produk terhadap perilaku konsumtif 

addah sebesar 26,94%, di mana 12,74% diantaranya adalah merupakan 

pengaruh langsung dan selisihnya 14,20% rnerupakan pengaruh tidak 

iangsung sikap pada produk terharlap peril-& konsumtif Besarnya 

pengaruh sikap pada produk ini terhadap perilaku konsumtif juga diiringi 

oleh besarnya hubungan kedua variabel ini yang ditunjukkan oleh angka 

hubungan (r) sikap dengan perilaku adalah 0,756. Dengan dernikian antara 

sikap dan perilaku memang terdapat p e n g d  dan hubungan yang hmt. 

Secara statistik pengaruh sikap terhadap perilah addah sebesar 26,94% 

dan tirgkat hubungan keduanya adalah 0,756, artinya antara kedua variabel 

i ~ i  memeliki pengaruh dan hubmg,~n yang berarti. 

Jika temuan tersebut dikaitkm dengan model tahapvl pengambilan 

keputusan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat peluang 

perilaku konsumtif yang tidak didahului oleh terbentuknya sikap pada 

produk terlebih dahulu. Atau dengan kata lain adanya perilaku pembelian 



yang tidak melalui prosedur tahapan pengambilan keputusan sarnpai 

terbentuknya. sikap terIebih dahulu baru bertindak. 

Temuan ini diperkuat oleh kebanyakan iklan yang ditayangkan 

televisi merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak merupakan pemecahan 

masalah yang rumit. Sehingga dalam pengambilan keputusan tentang merek 

produk lebih terpengaruh oleh diskon yang diberikan oleh produsen merek 

yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihaf dari persentase jawaban aitem 

kuesioner tentang 'Tembelian produk baru saya lakukan karena diskon", di 

mana sebanyak 166 orang (42,6%) menjawab setujy dan 23 orang ( 5 9 % )  

sangat setuju. 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengu-iian dan pembahasan hipotesis penelitian 

dapaf disimpulkan beberapa h a d  penelitian sebagai berikut: 

1. Slogan iklm televisi, model iklan televisi, repetisi iklm televisi, 

motivasi, urnur, pendidikan, pendapatan, d m  kelompok acuan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap sikap pemirsa ibu rumah 

tangga pada produk Fang diiklankan televisi di Kota Padang Sumatera 

Barat. Ternuan ini menrlnjukkan bahwa sikap pada produk yang 

diiklankan televisi tidak hanya dipengaruhi oleh variabel iklan (slogan, 

model, dan repetisi) saja, melainkan juga dipengaruhi oleh variabel di 

luar iklan yang melekat pada pemirsa, di mana dalam penelitian ini 

adalah motivasi, umur, pendidikan, pendqatan, dan kelompok acuan. 

Dengan demikian berarti teori pengaruh selektif dapat digmakan drtl am 

membahas efek iklan terhadap sikap pemirsa. pada produk. 

Selanjutnya pengaruh variabel-uariabel tersebut secara parsial 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.1 Slogan iklan televisi berpengaruh signifikan terhadap sikap pemirsa 

ibu rumah bnga pada produk yang diiklankan televisi di Kota 

Padang Sumatera Barat. Slogan iklan televisi ternyata berpengaruh 

positif terhadap sikap pemirsa ibu rumah tangga pada produk yang 

diiklankm televisi. Artinya semakin lengkap karakteristik slogan 



(~nengpnakan kata-kata yang jelas, mudah dirnenprti, mudah diingat, 

tidak terkesan porno, tidak menakutkm, tidak mengeunakan janji 

terutma dengal batas wah-tu, memililci unsw merek produk, d m  

dinyanyikan) yang dimiliki &an semakin ingat pemirsa pada slogan 

tersebut dan semakin positif sikap pemirsa ibu rumah tanga pada 

produk yans diiklankan. 

1.2 Model iklan televisi berpengaruh signifikan terhadap sikap pemirsa. 

ibu rumah tan.jga pada. produk yang diiklankan televisi di Kota 

Pdang SumateraBarat. Pengaruh model iklan televisi terhadap sikap 

pada prodik ini dalarn bent& positif Artinya sernakin akrab, 

terkenal, menarik fisi!~ model iklan televisi akan semakin positif sikap 

pernirsa ibu rumah tangga pada prod& yang diiklankm Variabel ini 

memberikan pengaruh yar~g paling txsar diantxa v~abel -var iabe l  

yang termasuk dalam mode1 penelitian ini. Dengan demikian model 

i!r!-:- ' ' ..-:: 2 1 ,  : . I  !!.*t!g ~:jy~g:-ll. T ~ I o T I c T ~ ~ ~ ~ ~ : . ~ I  keberha~i[an iklan blevisi 

wtuk manarik perhatian pemirsa ibu rumah tangga tehadap sikap 

pada produk Hal ini terjadi k m n a  ada asosiasi antsra dirinya atau 

keluarganya den- idola mereka. 

1.3 Repetisi iklan televisi berpengaruh signifikan terhadap sikap pemirsa 

ibu run~ah tangga. pcdda. produk yang diiklarkm televisi di Kota 

Padang Sumatera Barat. Pengaruhnya berbentuk positig artinya 

semakin sering pengulangan iklan di televisi akan semakig akrab, suka 

pemirsa ibu rumah tangga pada pro& yang diiklankan, yang 

selanjutnya akan menimbulkan keinginannya untuk mencoba produk 



yang bersangkutan. Temuan ini dikaitkan densan arimya. proses lupa 

dalarn diri pernirsa terhadap iklan yang !<ma penayangannya hanya. 

berkisar 30-60 detik per satu spot iklw, sehingga ingat3n terhadap 

iklan sangat terbata.. Pengcllangan tayangan iklm memberikan 

kesernpatan kepada pemirsa mtuk menginsat dan mempelajari 

informasi, sehingga mengarahkan sikap positif pemirsa terhadap 

produk yang diiklankan. 

1.4 Motivasi berpengaruh signifikan terhadap sikap pemirsa ibrj rumah 

tangga pada produk pemirsa ibu nunah tangqa di Kota Pdang 

Sumatera Barat. Tayangan iklan berbagai macam merek produk di 

televisi rnenyebabkan munculnya ke.butuhan dan keinsinan ban1 dalarn 

diri pemirsa ibli nlmah tangy, sehingga menimbuikan 

ketidakseirnbangan dalarn dirinya berupa tension yang mengarahkan 

sikap positifhya pada produk yang diiklankan.. 

1.5 Umur berpengaruh signifikan terhadap sikrq, pemirsa ibu nnnah tmgga 

pada produk yang diiklankan televisi di Kota. Padang Sumatera Barat 
__.- -. 

Penganlh umur terhadap sikap pada produk ini berbentuk negatif, 

artinya dengan semslkin tua umur pemirsa ibu rumah w g g a  &an 

semakin kecil pengaruh iklan kepadanya, karena semakin tua umur 

seseorang rnaka semakin konservatif sihpnya terhadap penlbahan. 

1.6 Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap sikap pemirsa ibu m a h  

tanw pada produk yang diiklankan televisi di K o h  Padang Sumatera 

Barat. Pengaruh pendidikan terhadap sikap pada produk berbentuk 

negatif yang ditunjukkan oleh angka koefisien j alumya yang negatif 



Dengan demikian diartikan bahwa semakin tingsi tin&& pendidikan 

pemirsa ibu rumah tang€a &an semakin kecii pengznlh ikian 

kepacf anya. 

1.7 Pendapatan tidak berpen,mih signifikan terhadap sikap pemirsa ibu 

rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota Padang 

Surnatera Barat. Tidak berpengaruhnya pendqatan terhadap sikap 

pada produk ini karena indikator sikap pada prodxik belurn sampai 

pada tindakan pembelian produk. 

1.8 Kelompok acuan berpenganih signifikan terhadap sikap pemirsa ibu 

rumah tangga p d a  produk yang d i ik ldan  televisi di Kota Paclang 

Sumatera Barat. Temuan ini mengiatkar~ efek teori hubungan sosial 

(word-ofimauth advertising) dalarn korniinikasi massa, dimana 

hubungan antar p-ibadi sebagai surnber informasi berpengamh dalam 

pembentukan sikap positif pemirsa ibu rumah tanga pada produk 

yang diiklan televisi. 

2. Slogan iklan televisi, model iklan televisi, repetisi iklan televisi, 

motivasi, umur, pendidikan, pendapatan, kelornpok acuan, dan sikap 

pada produk secant bersarna-sama berpengaruh nyata. terhadap perilah 

konsumtif ibu rumah tangga pada produk yzmg diiklankan televisi di Kota 

Padang Sumatera Barat. Temnan ini menunjukkan bahwa perilaku 

konsumtif tidak hanya dipenginhi oleh variabel iklan (slogan, model, 

dan repetisi) saja, melainkan juga dipengaruhi oleh variabel di luar iklan 

yang melekat pada pemirsa, dimana dalarn penelitian ini adalah 

motivasi, urnur. pendidikan, pendapatan, dan kelompok acuan. Berarti 



teori pengaruh selektif dapat d ipnkan  dalam membahas efek iklan 

terhadap perilaku konmmtif Selain itu keberartian pengaruh variabel- 

variabel yang termask dalam model penelitian ini juga ditentukan oleh 

saling mendtlkung dan saling berhnbungannya variabel yang di teliti satu 

sarna Iainnya dalam menjelaskan perilaku konsumtif 

Selanjutnya pengamh variabel-variabel tersebut secara parsial 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

2.1. Slogan iklan televisi berpengaruh stgnifikan terhadap perilaku 

konsumtif pemirsa ibu nunah tangga pada produk ymg diiklankan 

televisi di Kota Padang Stunatera Barat. Pengaruhnya berbentuk 

positif, artinya slogan iklan yang memiliki kdqer i s t ik  (menggunakan 

kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, mudah diingat, tidak terkesan 

porno, tidak menakutkan, tidak m e n p a k a n  janji terutarna dengan 

batas waktu, memiliki unsur merek produk, dan dinyanyikan) akan 

mempengaruhi perilaku konsumtif pemirsa ibu rumah tangga pada 

produk yang diiklankan. Pengaruh slogan terhadap perilaku konsurntif 

lebih kecil bila dibandingkaidingan peogaruh slogan terhadap sikap 

pada produk. Namun walaupun begitu hasil penelitim ini telnh 

menunjukkan bahwa slogan iklan ti&& hznya berfungsi sebagai 

suggestive information tetapi juga d i ~ c t i v e  !'nfonnatian yang 

berakhir pada tindakan pembelian prod& yang di iklankan. 

2.2. Model iklm televisi berpengaruh signifikan tehadap perilaku 

konsurntif pemirsa ibu rum& tan-gga pada produk yang diiklankan 

televisi di Kota Padang Sumatera Barat. Penganhya berbentuk 



positif, artinya. model iklan televisi yang disenan_gi menurnbuhkan 

perilaku konsurntif pemirsa ibu rumah timgga pada produk yang 

diiklankan. Besamya.pengaruh model iklan terhadap perilaku ini lebih 

kecil bila. dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap s i k q  pada 

produk. Namun hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa ternyata 

model iklan yang telah dijadikan i.dola oleh pemirsa marnpu 

menggugah dan membangkitkan keinginan penerima pesan untuk 

bertindak. 

Repetisi iklan televisi berpengamh signifikan terhadap perilaku 

konsurntif pemirsa ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan 

televisi di Kota Padang Surnatera Barat. Pengmhnya berbcntuk 

positif, artinya semakin sering iklan suatu produk ditayangkan di 

televisi akan semakin mengarahkan pemirsa untuk membeli produk 

yang bersangkutan. Pengaruhnya lebih kecil bila dibandingkan dengan 

pengaruh repetisi terhadap sikap pada produk, narnun hasil penelitian 

ini menmjukkan bahwa repetisi iklan televisi memberikan efek yang 

positif terhadap perilaku kzisumea Temuan ini rnenunjukkan bahwa 

repetisi iklan merupakan salah satu teknik yang mampu rnengingatkan 

dan mendorong pemirsa untuk bertindak disaat pemirsa berada pada 

aver-communication, karena semakin bauyaknya tayangan iklan yang 

mmcul di televisi 

2.4. Motivasi berpengaruh signifikan terhaclap perilaku konsumtif'pemirsa 

ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di Kota 

Padang Sumatera Barat. Pengm~hnya berbentuk posit* artinya 



tayangmi iklan televisi dapat menumbuhkan kebutuhan dan keinginan 

mencoha produk yang diiklankan, sehingga mendorong pemirsa untuk 

bex-peri laku konsumtif Pengaruh motivasi terhdap perilaku konsumtif 

ini lebin besar hila dibandingkan dengan penganihnya terhadap sikap 

pada produk. Hal ini terjadi karena motivzisi merupakan drive dalam 

diri seseorang untuk bertindak. 

2.5. Umur tidak be~pengaruh signifikan terhadap perilaku konsurntif 

pemirsa ibu rurnah tangga pada produk yang diiklankan televisi di 

Kota Padmg Sumatera Earat. Sedmlgkm terhadap sikap pada produk 

variabel umuu berpengaruh secara nyata Tidak berpengaruhnya urnur 

terhadap perilah ini karena jenis produk yang diiklankan televisi 

pada urnurnnya tidak membatasi penggunaannya menurut umur. Selain 

itu temuan ini juga memperteguh keyakinan lebih dominannya pew? 

ibu dalam pengarnbilan keputusan pembelian produk kebutuhan 

sehar i -h i  dalam sebuah keluarga 

2.6 Pendidikan berpengamh signifikan terhadap perilaku konmuntif 

pemirsa ibu rumah tangga pada produk yang diiklankan televisi di 

Kota Padang Surnatera Barat. Pengaruhnya berbentuk negatif, artinya 

semakin tinggi tingkat pendidikan pemirsa ibu nunah tangga akan 

semakin kecil pengaivh iklan terhadap perilaku konsumtiiiya 

2.7. Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif 

pemirsa ibu nunah tangga pada produk yang diiklankan televisi di 

Kota Padang Sumatera Barat. Pengdmya  berbentuk positif; srtinya 

semakin banyak uang yang dimiliki pemirsa ibu m a h  tangga akan 



semakin terdorong perilaku konsumti-hya. Pengaruh pendapatan ini 

men~pakan pengaruh yang paling kecil di antara variabel yang 

termasuk dalam model penelitian. Hal ini terjadi karena jenis barang 

yang pengambiian keputusannya dilahrkan oleh ibu nrmah tangga. 

adalah barang kebutuhan sehari-hari yang harganya relatif murah. 

2.8. Kelompok acuan tidak berpengaruh sipifikan terhadap perilaku 

konsurntif pemirsa ibu rurnah tanga  pada produk yang diiklankan 

televisi di Kota Padang Sumatera. Barat. Sedangkan terhadap sikap 

pada produk variabel kelompok acuan berpengaruh signifikan. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok lebih 

menentukan dalarn pembentukan sikap pada produk dibandingkan 

dengan pembenhikan perilaku. Hal ini te rjadi karena peran ibu rumah 

tangga yang dominan ddani penpmbilan keputusan pernbelian 

terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari yang mdah menrpakan 

pengambilan keputusan yang rutin dilakukannya Di samping itu 

semakin lengkapnya informmi yaag diberikan produsen pada kernasan 

cuky, rnembantu ibu-i bu untuk mencoba prod&.-iksebut yang juga 

disediakan dalam kemasan kecil. 

.2.9 S i k q  pada produk berpengaruh siguifikan terhadap perilaku konsumtif 

pernirsa ibu m a h  tan= pada pro& yang diiklankan televisi di 

Kota Padang Sumatera Barat. Antara variabel sikap pada produk 

dengan perilaku ini memiliki pengaruh dan hubungan yang kuat, ch 

mama hal ini ditunjukkan oleh besamya kontribusi dan tin&& 

hubmgan kedua variabel penel itian ini. 



6.2. Saran 

Berdasarkan kesinlpulan penelitian berikxt ini diajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Dalarn pengembangan ilmu komunikmi. 

PenuIis menyarankan kepada para peneliti bidang komunikasi yang 

berminat menelusuri lebih lanjut pensaruh iklan televisi terhadap sikap 

d m  perilaku konsumen hendaknya lebih mempertajarn analisis indikator 

variabel, atau melengkapi variabel yang diteliti baik dari iklan maupun 

dari penerima pesan, atau menganalisis permasalahan ini dengan 

m e n p a k a n  metode penelitian lainnya, attau mengarahkan penelitiaan 

ini pada kelompok pemirsa lainnya 

2. Praktis 

2.1. Bagi pihak sponsor iklan dan heator iklan disarankan agar tidak 

menyajikan pesan terlalu berlebihan dan tidak mengobral janji yang 

tidak bisa diterima aka1 sehat, sehingga pemirsa tidak merasa 

digiring dalam pengambilan keputusan d m  tidak merasa dibohongi. 

2.2. Dengan semakin banyaknya iklan yang ditayangkm televisi, pihak 

YLKI diharapkan lebih intensif dalam mernbela hak-hak konsumen, 

dan kalau memungkinkm sekaligus b d g s i  sebagai badan sensor 

iklan. 

2.3. Bagi pernima televisi diharapkan jadilah konsumen yang bijaksana 

dan berusahalah menjdi diri sendiri. 
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LARlPLRAN 1. 

Kuesioner Penelitian dan 

Has3 Uji Rcliabelitas Xuesioner Penelitian 



KUISIONER 

PETUNJUK PENGISIAN : 

1. lsikanlah jawaban ibu pada ruang titik-titik yang telah disediakan, atau 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang telah tersedia, dengan membubuhkan tanda silang atau 

meli~gkari jawaban yang cocok bagi ibu. 

I. KARAKTEFUSTIK RESPONDEN 

Nomor responden : .......................................... ( diisi oleh peneliti ) 

1. Umur : .......................... tahun 

2. Agarna : .......................... 

3. Pendidikan terakhir : : Lama pendidikan : Macarn Pendidikan 

I .  Sekolah Dasar ........... tahun UmumXejuruardAgama 

2. Sekolah Menengah Pertama ........... tahun Umum/Kejuruan/Agama 

3. Sekolah Menengah Umum ........... tahun Umum:Xejuruan/Agama 

4. Sa j ana Muda ........... tahun Umum'KejuruadAgama 

5. Sarjana ........... tahun Umum~KejuruardAgama 

........... 6. Pasca Sarjana tahun UmumKejuruardAgama 

4. Pekejaan : 

- Utama : .................... 

- Sampingan : ............. 

5. Penghasilan bersih keluarga per bulan = Rp ....... ..........,...... . 

.......... ............. 6. Jumlah Simpanan yang dimiliki sekarang = Rp ..: 

......................... 7. Jurnlah tanggungan keluarga : Orang 

8. Anggota keluarga : 

................. ............ 1. Anak pertama; Umur : tahun ; Pendidikan : 

................... ............ 2. Anak kedua ; Umur : tahun ; Pendidikan : 

.................. ............ 3. Anak ketiga ; Umur : tahun ; Pendidikan : 

.................. ............ .......... 4. Anak Umur : tahun ; Pendidikan : 



5. Tanggungan lainnya : 

1. ............. Umur : ............ tahun ; Pendidikan : ................... 

2 ............ Umur : ............ tahun ; Pendidikan : ................... 

3 ........... Umur : ............ tahun ; Pendidikan : ................... 

9. Lokasi tempat tinggal : ..............j am pejalanan dengan kendaraan urnum ke pusat kota 

TI. TELEVISI 

1. Kelengkapan televisi yang dimiliki : Cjawaban bo1t:h dari satu) 

1. Tambah remote control 

2. Tambah antene UHF 

3. Tambah antene parabola 

4. Tambah Indovision 

5 .......................................... 

2. Kebiasaan menonton televisi : 

Jam 
(Wi b) 

5.00- 7.00 

7.01 - 9.00 

9.01 - 12.00 

12.01 - 13.00 

13.01 - 15.00 

15.01 - 17.00 

17.01 - 18.00 

18.01 - 19.00 

19.01 - 21.00 

21 .O1 keatas 
L 

Ha ri 

Senin Sabtu Mingp 

_---- 

Selasa Rabu Iiamis 

I 

Jum'at 



3. Bila ibu sedang menonton televisi, iklan dianggap sebagai : 

1. Pengganggu 

2. Penghibur 

3. Sarana informasi produk baru 

4. Apa yang ibu lakukan, ketika iklan muncul dalarn program acara : 

1. Tetap menonton ( membiarkan saja ) 

2. Pindah / mencari saluran lain 

5. Apa yang ibu lakukan, ketika semua saluran menaysngkan iklan : 

1. Terpaksa menonton 

2. Dengan senang hati menontonnya 

3. Mencari aktivitas lain 

4. Meninggalkan pesawat televisi 

6.  Media massa yw,g sering digunakan selain televisi : 

1. Surat kabar : ........................................ , .............................................. 
2. Tabloid : ............................................. , .............................................. 
3. Majalah : ............................................ , ............................................... 
4. Radio : ............................................. , ............................................... 
5. .......................................... .............. , ............................................... 

1. Sebutkanlah iklan yang ibu sukai : 

2. Ssbutkanlah iklan yang ibu tidak sukai : 

3. Sebutkanlh bintang %Man yang ibu sukai : 

4. Sebutkanlah bintang ikian yang ibu tidak sukai : 



N. MEREK PRODUK YANG PERNAH DIBELI 

1. Apa saja merek produk yang diiklankan televisi yang ibu beli ? 

JEWS PRODUK 

.a. Sabun 
* Sabun mandi 
* Sabun cuci -- 
* Pembersih 
* Sikat Gigi 
* Pasta Gigi 
b. Kosmetika 
* Bedak 
* Lipstik 
* Minyak Harurn 
* Pewangi ruangan 
c. Obat-obatan 
d. Pakaian 
* pakaian dalam 
* pakaian luar 
e. Jasa 
* Asuransi 
* Bank 
* Transportasi 
* Tempat Belanja 
f. Alatl perabot rumah tangga 
g. Makanan 

MEmK YANG DIPAKAI 
Baru Ulang 

. - 



V. PERTANYAAN PENELITTAN 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berikut ini ada beberapa pernyataan yang berkaitan dengan kehadiran iklan 'TV 

(dicetak miring), baca dan pahamilah setiap pernyataan tersebut. Kemudian ibu dirninta untuk 

menilai pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan ibu yang sesungguhnya. Bubuhkanlah 

tanda silang (X) pada salah satu pilihan sesuai dengan pzndapat ibu. 

STS artinya ibu Sangat Tidak Setuju 
TS artinya ibu Tidak Setuju 
R artinya ibu tidak bisa menentukan setuju atau tidak setuju 
S artinya ibu Setuju 
SS artinya ibu Sangat Setuju 

Mata saya langsung tertuju pada Televisi, ketika 
mendengar slogan iklan yang : 
a. dapat meningkatkan rasa percaya diri 
b. dapat mengurangi kegelisahan perusaan 
c. ~?lengalunkun syair yang enak didengar 
d. dapat mengundang ketawa 
e. dapat nzenimbulkan rasu tukut 
f: daput menglzibur 
g. menjanjikun l7adiak 
h. disanlpaikun dengan suura keras . . 

Saya suka dengan slogan iklan yang : 

NO 
1. 
A. 

a. dinyanyikan 
b. daput menimbulkan rusa takut 

PERNYATAAN 
Slogan (pernyataan inti) Iklan Televisi 
Daya Tarik Slogan Iklan TV 

c. sangat pendelc (kurang dari enam kuta) 
Saya ingat dengan slogan yang : 
a. dapat menyenangkan perasaan 
b. dinyanyikan - - 
c. dapat mengundang terfawa 
d. menggunakan Balzasa Indonesia yang benar 
e. dapat menimbulkan rasa fakut 
j: menggunakan bahasa daerab 
g. sangaf pendek (kurang dari 6 kata / ' 
Saya paharn dengan slogan iklan yang : 
a. mernberikun penjelasan lung masuk diukal 
b. dapat menyenangkan perusuan 
c. dinyanyikan 
d dapat rnengundang fertawu 
e. pendek ( 6  sampai 12 kafa)  
f. sangat pendek (kurang duri 6 kafa ) 

STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 

STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 

I 

'. 

STS TS 
STS TS 
STS TS 

STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 
STS TS 



5. 

6. 

7. 

8. 

B. 

Saya percaya dengan slogan iklan yang : 
a. memberikan penjelasan yang masuk diakal 
b. dapaf menyenangkan perasaan 
c. dirzyaizyikan 
d dapat mengundang fertawa 
e. rnenggunukan Bahasa lndonesiu yung benar 
f: inenggunakan bahasa daeralt 
g. pendek ( 6  sarnpai 12 kafa)  
h. sangut pendek (kurang dari 6 kata) 

Slogan (pemyataan penting ) iklan mengingatkan 
saya akan merek produk yang diiklankan 
Saya menirukan slogan iklan cialam percakapan 
sehari-hari 
Slogan iklan mendorong saya untuk mencoba merek 
yang ditawarkan 

Model Iklan ( Bintang Iklan ) 

STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
,STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

7. 

8. 

9. 

I Saya percaya dengan bintang iklan yang : 
a. banyak bercerita fenfangproduk yang diiklankarz 
b. sudalz sering menjadi bin fang iklan 
c. panfas untuk menyampaikan ceritu ferltarzg 

produk yang diiklankan 
d. ob.vektifdalum - - rnenceritukan produk 
e. jelus menggambarkan bukti penggunaui7 produk 
J ceria dalam menyumpaikun cerita fentang produk 
g. bersemungat dalam bercerifu 

Saya tertarik dengan bintang iklan yang : 
a. mengemukakan rnusalalz yang sumu deirgan says 
b. sering muncul di luyur kaca TV 
c. cantik 
d. langsing 
e. ~nemiliki rainbut panjang fergerai 
f. berkulit mulus-,- 
Iklan yang menampilkan orang terkenal menambah : 

keyakinan saya terhadap merek yang ditawarkan . 

Iklan yang menampilkan orang terkenal mendorong 
saya untuk nembelinya 
Iklan yang menampilkan orang terkenal 
meningkatkan citra merek yang ditawarkan 
Iklan yang menampilkan pengalaman pengguna 
mendorong saya untuk mernbelinya 
Iklan yang menampilkan dokter menzrnbah 
keyakinan saya pada merek 
Iklan yang menampilkan dokter mendorong saya 
untuk mencobanya 
Ketika saya tahu bahwa dokter yang menyampaikan 



pesan iklan adalah dokter bohongan, rnaka saya tidak 
percaya lagi dengan cerita iklan 
Bintang iklan yang mengenakan mode pakaian yang 
sexi menarik perhatian saya untuk menontonnya 
Bintang iklan yang berpenampilan lucu menarik 
perhatian untuk menontonnya. 

Repetisi ( Pengulangan) 
Dalam suatu hari, berapa kali ibu rata-rata 
mendzngarkan iklan yang sarna = .............. kali 
Semakin sering saya menonton iklan, semakin 
banyak kebutuhan yang saya rasakan 
Semakin sering saya menonton iklan televisi, 
semakin tinggi perhatian saya terhadap produk: 
tersebut 
Semakin sering saya menonton iklan televisi, 
semakin besar rasa ingin tahu saya terhadap produk 
Semakin sering saya menonton iklan suatu produk, 
semakin yakin saya dengan produk yang ditawarkan 
Semalun sering saya menonton iklan suatu produk, 
semakin ting$ keinginan saya untuk mencobanya , 

Semalun sering slaya menonton iklan televisi, 
semakin akrab saya dengan merek p r o d h y a  
Semakin sering saya menonton iklan televisi, 
semakin tahu saya tentang keunggulan produk 

Elotivasi 
Pembelian barang merek baru saya IaLukan karena 
rasa ingin tahu 
Pembelian merek baru yang saya lahukan dilandasi 
rasa takut pada pennasalahan yang mulai dirasakan 
Pembelian yang saya lakukan &lmdasi fisik atzupun 
keindahan kemasan 
Pembelian merek baru saya lakukan untuk variasi 
Pembelian meyek baru saya lakukan untuk koleksi 
Pembelian produ! baru saya lakukan karena 
pengalaman teman 
Pembelian produk baru saya lakukan karena desakan 
anak 
Pembelisn produk baru saya lakukan karena anjuran 
suami 
Pembelian produk baru saya lakukan karena 
i klannya. 
Pembelian merek produk saya lakukan karena hadiah. 
Pembelian nlerek produk saya lakukan karena diskon. 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
. - 

STS TS R S SS 

STS TS R S 

STS TS R S 

STS TS R S 
STS TS R S 
STS TS R S 

STS TS R S 

STS TS 'R S 

STS TS R S 
STS TS R S 

STS TS R S 
STS TS R S 



- 
~ e l o m ~ o k  Referensi ( Kelompok Acuan) 
Dalam satu tahun terakhir, kelompoW organisasi apa 
saja yang Ibu ikuti, dan berapa kali pertemuannya 
dalam sebulan : 

Kelo~npo k Pertemuan Yang 
dihadiri 

per bulan per bulan 

.......... a) .................... kalihulan kali/bulan 

.......... b) .................... kali/bulan kali/bulan. 

.......... c) ..................... kalihulan kali/bulan 

.......... d) .................... kalihulan kali/bulan 

.......... e) .................... kalihulan kali/bulan 
Kelompok 1 organisasi apa yang b u  kagumi : 

C ...................................................... 
Jika ada kesempatan, saya mengobrol dengan 
tetangga. 
Saya menanyakan merek kosmetik teman yang saya 
anggap cantik. 
Saya menanyakan merek obat pada teman yang saya 
kagcmi 
Saya menanyakan resep makanan yang saya rasa 
enak pada pembuatnya. 

- - 

Opini Terhadap iklan televisi 
Saya percaya tentang kebenaran iklan televisi 
Iklan televisi menarik perhatian saya 
Saya menyukai perempuan sebagai bintang iklan. 
televisi 
Saya menyukai laki-laki sebagai bintang iklan 
televisi 
Saya menyukai anak-anak sebagai bintang iklan 
televisi 
Iklan membantu saya dalam mengambil keputusan 
pemilihan merek produk 
Iklan menyebabkan saya beqxrilaku konsumtif 
Saya melihat ada perbedaan peran antara laki-laki 
dan perempuan dillam iklan televisi 
Iklan televisi memojokkan merek produk lain 
Iklan televisi menggunakan kata-kata yang berbau 
porno. 
IMan televisi menonjolkan bintang Man yang 
berpakain seksi 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 



G 
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9. 

H. 
1. 
2. 

3. 

4. 

5.  
6. 

7. 

8. 

Sikap Terhadap Merek Produk 
Dengan menonton televisi, saya mengetahui 
kebutuhan baru. 
Saya menngetahui keunggulan merek produk dari 
iklan televisi 
Saya mencari informasi tambahan 
Saya menyukai merek produk yang diiklankan 
televisi 
Saya meyakini keunggulan merek produk yang 
diiklankan televisi 
Saya ingin membeli merek produk yang diiklankan 
televisi 
Saya memperioritaskan pembelian produk yang 
diiklankan televisi 
Saya ce'nderung memilih merek produk yang' 
diiklankan televisi 
Ada desakan untuk pemilikan merek produk yang 
diiklankan televisi 

Perilaku Konsumtif 
Saya membeli barang tanpa terencana. 
Penggunaan merek terbaru menunjukkan status 
keluarga. 
Saya bgngga menggunakan merek produk yang 
diiklankan orang terkenal. 
Saya merasa percaya din jika menggunakan produk 
yang sama dengan tztangga.. 
Iklan menyebabkan saya suka ganti-ga~ti merek. 
Saya merasa tidak puas sebelum memiliki produk 
yang saya ingnkan. 
Saya menggunakan produk baru supaya kelihatan 
cantik. 
Setiap pembelian barang saya mempertirnbangkan 
siapa bintang iklannya 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
STS TS R S SS 
STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 

STS TS R S SS 
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LAMPIRAN 2. 

Rekapitulasi Data Hasil Penelitian 



. . . -. . ,:: R e k a p i t u l a s i  

N o .  R e s p  . 
1 

2  
3  
4  
5 
6  
7  
8  
9  

1 0  
11 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2  0  
2  1 
2  2  
2 3  
2  4  
2 5  
2  6  
2 7  
28  
2 9  
3  0  
3  1 
3  2  
3 3  
34  
3 5  
36  
3  7  
3  8  
3 9  
4  0  
4  1 

4  2  
4  3  
4  4  
4 5  
4  6  
4 7  
48 
4  9  
5 0  
5 1  
52  
5  3  
54  
5 5  
56  
5  7  
5 8  
5  9  
60  
6  1 

Data Hasil 

X4 

3 5 . 2 9  
2 5 . 0 1  
1 6 . 3 4  
4 0 . 1 2  
2 9 . 9 5  
3 0 . 1 6  
2 9 . 5 0  
3 4 . 4 2  
1 9 . 8 3  
3 1 . 0 7  
2 9 . 0 6  
2 7 . 5 4  
2 7 . 6 0  
2 6 . 8 2  
2 4 . 4 0  
3 1 . 0 4  
2 9 . 5 3  
2 5 . 5 8  
3 0 . 8 9  
2 6 . 0 0  
1 7 . 9 0  
3 6 . 0 5  
2 7 . 6 8  
2 9 . 8 7  
2 5 . 6 2  
2 8 . 5 0  
3 2 . 0 5  
2 6 . 0 0  
2 3 . 2 5  
3 1 . 2 7  
2 5 . 8 1  
3 3 . 7 3  
3 3 . 6 5  
1 9 . 5 0  
3 0 . 0 4  
3 2 . 8 8  
2 5 . 8 0  
3 1 . 0 2  
4 1 . 3 5  
2 9 . 8 0  
2 7 . 0 2  
3 2 . 0 3  
3 1 . 0 4  
3 7 . 7 6  
3 1 . 0 7  
2 1 . 9 2  
2 0 . 8 0  
2 4 . 2 1  
2 7 . 4 8  
3 0 . 4 8  
2 3 . 5 ' 1  
2 6 . 8 6  
2 5 . 0 1  
1 8 . 8 0  
1 9 . 6 0  
1 8 . 3 6  
3 0 . 1 7  
2 6 . 0 6  
29 . O O  
3 1 . 6 9  
2 7 . 7 4  

P e n e l i t i a n  

X5 
2 5 . 0 0  
3 7 . 0 0  
24 . 0 0  
37 . O O  
3 2 . 0 0  
53 . O O  
3 6 . 0 0  
2 6 . 0 0  
5 0 . 0 0  
4 5 . 0 0  
4 4 . 0 0  
5 0 . 0 0  
5 2 . 0 0  
4 1 . 0 0  
3 5 . 0 0  
4 3 . 0 0  
5 4 . 0 0  
4 7 . 0 0  
6 0 . 0 0  
4 4  .OO 
5 2 . 0 0  
4 4 . 0 0  
2 5 . 0 0  
5 2 . 0 0  
5 5 . 0 0  
54 . O C  
42-.OO 
2 7 . 0 0  
5 8 . 3 0  
4 5 . 0 0  
5 2 . 0 0  
4 5 . 0 0  
4 5 . 0 0  
2 4 . 0 0  
5 1 . 0 0  
3 2 . 0 0  
42 .0C 
4 7 . 0 0  
3 8 . 0 0  
3 8 . 0 0  
3 1 . 0 0  
4 9 . 0 0  
3 6 . 0 0  
3 3 . 0 0  
4 7 . 0 0  
3 8 . 0 0  
3 9 . 0 0  
6 1 . 0 0  
43 .00  
1 6 . 0 0  
4 i . 0 0  
5 9 . 0 0  
4 4 . 0 0  
5 6 . 0 0  
4 6 . 0 0  
5 2 . 0 0  
4 6 . 0 0  
3 9 . 0 0  
3 1 . 0 0  
5 4 . 0 0  
4 1 . 0 0  

X6 
9  

1 9  
1 9  

6  
1 2  
1 2  
1 2  

9  
i 6  
1 6  
1 2  

9  
1 2  
1 2  

9  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  

9 

1 9  
6  
9 
9  

1 6  
1 6  
1 2  
1 2  
1 2  

9  
1 2  

9 
1 2  
1 2  

9  
9  

1 2  
1 2  

6  
12 
1 6  

9  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 6  
1 2  
1 2  
12 
1 2  
1 6  
1 2  
1 9  

9 
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 6  

X7 
1900000  

900000  
2100000  
2300000  

900000  
3000000  

800000  
2500000  

520000  
600000  

23000C0 
1700000  
2750000  
2300000  

700000  
2500000  
210000C 
2200000  

750000  
1 9 0 0 0 0 0  
120000G 
2400000  
2300000  
2300000  

8 0 0 0 0 0  
2000090  

900000  
2000000  
2600000  
3000000  
2000000  
170000G 
1 7 0 0 0 0 0  
lOOOOC0 
2000030  
2000000  
2800000  
1 8 0 0 0 0 0  
1 9 0 0 0 0 0  
2500000  
1 9 0 0 0 0 0  
1 9 0 0 0 0 0  
1 0 0 0 0 0 0  
3000000  
2000000  
2300000  
220COOO 
2250000  
2200000  
3000000  

5 0 0 0 0 0  
9000GO 

2300000  
1 2 0 0 0 0 0  
1 2 0 0 0 0 0  

7 5 0 0 0 0  
7 5 0 0 0 0  

2000000  
2100000  
1 5 0 0 0 0 0  
2250000  















L A f i P W  3. 

Hai l  Uji Nonnalitas Data Penelitian 



Case Processing Summary 

Descriptives 

Slogan 
Model 
Repetisi 
Usia 
Pendidikan 
Pendapatan 
Kelompok 
Sikap 
Perilaku 
Motivasi 

Cases 

Slogan Mean 
95% Confidence Interval Lower Bound 
for Mean Upper Bound 

5% Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
lnterquartile Range 
Skewness 
Kurtosis 

Model Mean 
95% Confidence lntetval Lower Bound 
for Mean Upper Bound 

5% Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
lnterquartile Range 
Skewness 
Kurtosis 

Repetisi Mean 

Valid 

Statistic 
96.8690 
95.7893 

97.9486 

96.8332 
97.1350 
1 17.607 
10.8447 

70.33 
125.36 
55.03 

14.3075 
.049 
-.043 

63.4085 
62.3782 

64.4388 

63.4461 
63.9550 
107.095 
10.3487 

37.85 
90.70 
52.85 

13.91 75 
-. 122 
-.206 

22.8093 

N 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 

Std. Error 
.549: 

.I24 

.247 
- .5240 

.I24 

.247 
.2456 

Percent 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
1 00.0% 
100.0% 
100.0% 

Missing 
N 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total 
Percent 

.O% 

.O% 

.O% 

.O% 

.O% 

.O% 

.O% 

.O% 

.O% 

.O% 

N 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 

Percent 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 



Repetisi 95% Confidence Interval Lower Bound 
for Mean Upper Bound 

5% Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
lnterquartile Range 
Skewness 
Kurtosis 

Usia Mean 
95% Confidence Interval Lower Bound 
for Mean Upper Bound 

5% Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
lntequartile Range 
Skewness 
Kurtosis 

Pendidikan Mean 
95% Confidence Interval Lower Bound 
for Mean Upper Bound 

5% Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
lnterquartile Range 
Skewness 
Kurtosis 

Statistic 
22.3264 

23.2921 

22.7783 
23.0550 
23.520 
4.8497 

9.38 
35.81 
26.43 

6.7550 
.059 
.I29 

41.751 3 
40.9371 

42.5655 

41.7650 
42.0000 
66.88 1 
8.1781 
23.00 
61 .OO 
38.00 

10.2500 
.005 

-.324 
12.0282 
1 1.7686 

12.2878 

12.0014 
12.0000 

6.799 
2.6074 

6.00 
19.00 
13.00 
.0000 

.346 
312 

Std. Error 

.I24 

.247 
.4141 

.I24 

.247 
.I320 

.I24 

.247 



Descriptives 

Pendapatan Mean 
95% Confidence Interval Lower Bound 
for Mean Upper Bound 

5% Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
lnterquartile Range 
Skewness 
Kurtosis 

Kelompok Mean 
95% Confidence Interval Lower Bound 
for Mean Upper Bound 

5% Trimmed Mean 
Med~an 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
lnterquartile Range 
Skewness 
Kurtosis 

Sikap Mean 
95% Confidence Interval Lower Bound 
for Mean Upper Bound 

5% Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
lnterquartile Range 
Skewness 
Kurtosis 

Statistic 
1822551.3 
1763770.7 

1881331.8 

1821011.4 
1800003.0 
3.49E+11 
590424.64 
40000G 

Std. Error 
29897.31 

3300000 I 
2900000 

800000.00 
.011 
-.213 

12.9398 
12.661 8 

13.2179 

12.9570 
13.0500 
7.799 
2.7926 
6.35 
19.38 
13.03 
3.41 00 
-.060 
-.376 

28.21 46 
27.7498 

28.6794 

28.2393 
28.3700 
21.800 
4.6690 
15.86 
40.30 
24.44 
6.3775 
-.093 
-.224 

.I24 

.247 
.I414 

.I24 

.247 
.2364 

.I24 

.247 



Perilaku Mean 
95Y0 Confidence Interval Lower Bound 
for Mean Upper Bound 

5% Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
lnterquartile Range 
Skewness 
Kurtosis 

Motivasi Mean 
95% Confidence Interval Lower Bound 
for Mean Upper Bound 

5% Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
!nterquartile Range 
Skewness 

Tests of Normality 

'. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Slogan 
Model 
Repetisi 
Usia 
Pendidikan 
Pendapa!an 
Kelompok 
Sikap 
Perilaku 
Mo!ivasi 

Slogan 

Slogan Stem-and-Leaf Plot 

Kolmogorov-Smimova 
Statistic 

.031 
,042 
.033 
.045 
.330 
.077 
.061 
.036 
.055 
.042 

df 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 

Sig. 
.200‘ 
.I04 
.200' 
.053 
.OOO 
.OOO 
.OOl 
.200* 
.007 
.089 



Frequency Stem & Leaf 

Stem width: 
Each leaf:  

& denotes fractional leaves. 

Normal Q-Q Plot of Slogan 

Observed Value 



Detrended Normal Q-Q Plot of Slogan 

Observed Value 

Slogan 

Model 

Model Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 



Stem width: 
Each l e a f :  

10.00 
2 case ( s )  

& denotes f r a c t i o n a l  leaves.  

Normal Q-Q Plot of Model 
3 ,  I 

Observed Value 



Detrended Normal Q-Q Plot of Model 

Observed Value 

epetisi 

petisi S'cem-and-Leaf Plot 

requency Stem & Leaf 

380 

Model 



Stem width: 
Each leaf: 

& denotes fractional leaves. 

Normal Q-Q Plot of Repetisi 

Observed Value 
-..- 



Detrended Normal Q-Q Plot of Repetisi 

i i '  
0 -.3) 

0 

0 10 20 30 

Observed Value 

Usia 

Jsia Stem-and-Leaf 

Frequency Stem 

Plot 

& Leaf 

39G 

Repetisi 



Stem width: 
Each leaf: 

& denotes fractional leaves. 

Normal Q-Q P l ~ t  of Usia 

Observed Value 



Detrended Normal Q-Q Plot of Usia 

Observed Value 

20 1 
N = 393 

Usia 

'endidikan 

endidikan Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

84.00 Extremes (=<9) 
- 0 0  1 .  



Pendidikan 

pendidikan Stem-and-Leaf Plot 

Frequency S t e m &  Leaf 

84.00 Extremes (=<9) 
- 0 0  1 .  

238.00 1 . 222222222222222222222222222222222222222222222222 
68.00 Extremes (>=16) 

Stem width: 10 .00  
Each leaf: 5 case(s) 

Normal Q-Q Plot of Pendidikan 

Observed Value 



Detrended Normal Q-Q Plot of Pendidikan 

Observed Value 

'endapatan 

?ndapatan Stem-and-Leaf Plot 

?requency Stem & Leaf 



Stem width: 1000000 
Eech leaf: 2 case(s) 

& denotes fractional leaves. 

Normal Q-Q Plot of Pendapatan 

Observed Value 



Detrended Normal Q-Q Plot of Pendapatan 

Observed Value 

Pendapatan 

Lompok Stem-and-Leaf Plot 

requency Stem & Leaf 



Stem width: 
Each l ea f :  

& denotes fractional leaves. 

Normal Q-Q Plot of Kelompok 

Observed Value 



Detrended Normal Q-Q Plot of Kelornpok 
.4 -- 

-1 

Observed Value 

iikap 

ikap Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 



Detrended Normal Q-Q Plot of Sikap 

Observed Value 

?rilaku Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

Jw 
Sikap 



Frequency 

1-00 

I 13.00 

Stem width: 
Each leaf: 

I 

Stem ti Leaf 

& denotes fractional leaves. 

I 
I Normal Q-Q Plot of Perilaku 

I Observed Value 



Detrended Normal Q-Q Plot of Perilaku 

Observed Value 

Motivasi 

$otivasi Stem-and-Leaf Plot 

Frequency Stem & Leaf 

3w 
Perilaku 



I 
1 Stern width: 10.00 
1 Each leaf :  2 case ( s )  
L 

I ( 

i '  & denotes f rac t iona l  leaves. 

Normal Q-Q Plot of Motivasi 

, 
Observed Value 

1 

i 



Detrended Normal Q-Q Plot of Motivasi 

Observed Value 

Page 



LAMPIRAN 4. 

Hasil Pengalahan Data Penelitian 
Dengan Analisis Jalur 



C 

egression 

Variables ~ntemd~ernoved~ 

Model Entered 
X8, X5, X7, 
X6, X I  ,X4, 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: L. 

Model Summary 

Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate 
1 .854= ,730 .724 2.4510 

a. Predictors: (Constant), X8, X5, X7, X6, XI, X4, X3, 

AN OVA^ 

Sum of 
Model Squares d f Mean Square F Sig. 
1 Regression 61 91.1 97 8 773.900 128.820 . OOOa 

Residual 2288.894 381 6.008 
Total 8480.091 ' ' 389 

a. Predictors: (Constant), X8, X5, X7, X6, XI, X4, X3, 

b. Dependent Variable: 2 

Standardiz 
ed 

Unstandardized Coefficient 
Coefficients s 

Aodel B Std. Error Beta t Sig. 
I (Conscan t) 4.299 1.747 2.461 .Old 

X 1 4.743E-02 .014 .I10 3.300 -001 

X2 .I88 .019 .417 10.134 .@XI 
X3 .206 .035 .214 5.842 .000 
X4 .I11 .031 .I28 3.570 .OOO 
X5 -3.074E-02 .015 -.054 -1.991 .CMT 
X6 -.I41 .055 -.079 -2.566 -01 1 
X7 2.1 50E-07 .OOO .027 .987 .324 
X8 .I58 ,059 , .095 2.665 .008 

a. Dependent Variable: Z 

gression 



L 

Variables EnteredRernovedb 

Variables Variables 
Model Entered Removed ' Method 

X8, X5, X6, 
X1 ,X4, X3, 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Z 

Model Summary 

Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate 
1 .854a .729 .724 2.4510 

a. Predictors: (Constant), X8, X5. X6, X1, X4, X3, X2 

AN OVA^ 

a. Predictors: (Constant), X8, X5, X6, XI, X4, X3, X2 

b. Dependent Variable: Z 

Sum of 
Model Squares df Mean Square 
1 Regression 6185.343 7 883 620 

Residual 2294.749 382 6.007 
Total 8480.091 389 

Coefficient* 

F 
147.094 

a. Dependent Variable: Z 

Sig. 
.OOOa 

Standardiz 
ed 

Unstandardized Coefficient 
Coefficients s 

Model 6 Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.459 1.739 

X I  4.835E-02 .014 .I12 
X2 .018 .422 .I90 
X3 .207 .035 .215 
X4 .I I?*.-;- .031 .I27 
X5 -3.082E-02 .015 -.054 
X6 -.I42 055 -.079 
X8 .I59 .059 .095 

t 
2.564 
3.371 

10.334 
5.854 
3.556 

-1.996 
-2.579 
2.685 

Sig . 
.011 
.001 
.OOO 
.OOO 
.OOO 
.047 
.010 
.Ow 

I 

1 .  

, . . 
.- 

, , , 
i. I -- 

(., , (.- 



m t ,  

Variables ~nteredl~emoved~ 

Variables Variables 
Model Entered Removed Method 

X8, X5, X7, 

X3 X2 z 
a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y 

Model Summary 

a. Predictors: (Constant), X8, X5, X7, X6, XI ,  X4, X3, X2, Z 

AN OVA^ 

- 

a. Predictors: (Constant), X8, X5, X7, X6, XI ,  X4, X3, X2, Z 

b. Dependent Variable: Y 

Model 
1 

Adjusted R 
Square 

.634 

Model 
1 Regression 

Residual 
Total 

SM. Error of 
the Estimate 

2.45C9 

a. Dependent Variable: Y 

:egression 

R 
.802a 

Sum of 
Squares 
4106.090 
2282.651 
6388.740 

R Square 
.643 

Model 
1 (Constant) 

X l  
X2 
X3 
X4 
X6 
X7 

df 
9 

380 
389 

Standardiz 
ed 

Coefficient 
s 

Beta 

.081 : 

Unstandardized 
Coefficients 

Mean Square 
456.232 

6.007 

t 
.882 

2.065 

B 
1.553 

3.01 OE-02 
5.129E-02 

,125 
.lo9 

-. 120 
4.358E-07 

.304 
-1.1 17E-02 

X8 , 1.897E-02 

Sig. 
-378 
.040 

2.453 

,145 1 3.453 
-.077 -2.1 59 
.063 1.998 

Std. Error 
1.761 

.015 

.021 

.037 

.032 

.056 

.OOO 

.051 

.016 

.060 

F 
75.950 

.015 

.001 

.001 

.031 

.046 

Sig. 
.OOP 

. .350 1' 5.925 
-.023 1 -,.719 
.013 1, -317 1 !!: 1 



Variables ~nteredl~ernoved~ 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y 

Model Summary 

a. Predictors: (Constant), Z , X7, X6, Xi, X4, X3, X2 

AN OVA^ 

- - .  . 
r 

Model 
I 

a. Predictors: (Constant), Z , X7, X6, XI, X4, X3, X2 

b. Dependent Variable: Y 

a. Dependent Variable: Y 

Regression 

Std. Error of 
the Estimate 

2.4455 
R U Square 

.8010 .642 

F 
97.912 

Model 
1 Regression 

Residual 
Total 

i 

Adjusted R 
Square 

.636 

Sig. 
. OOOa 

df 
7 

382 
389 

Sum of 
Squares 
4102.312 
2286.429 
6388.740 

Model 
1 (Constant) 

X I  
X2 
X3 
X4 
X6 
X7 

I Z 

Mean Square 
58e.045 

5.985 

, 

Standardiz 
ed 

Coefficient 
s 

Beta 

.080 

.I34 

.I50 

.I46 
-.080 
.064 
.357 

Unstandardized 
Coefficients 

t 
.674 

2.068 
2.566 
3.422 
3.545 

-2.252 
2.006 
6.146 

B 
1.103 

3.004E-02 
5.262E-02 

.I25 

.I10 
-.I24 

4.366E-07 
-31 0 

- 

Sig. 
.501 
.039 
. O i l  
.001 

__-- - .OOO 
.025 
.046 
.OOO 

Std. Error 
1.637 
.015 
.021 
.037 
.031 
.055 
.OOO 
.050 



I' 

Correlations 

Correlations 

1 

Slogan Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Model Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Repetisi Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Usia Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Pendidikan Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Pendapatan Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Kelompok Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Sikap Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Perilaku Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Motivasi Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Slogan 
1.000 

390 
.54OW 
.OOO 
390 
.502" 
.OOO 
390 

-.076 
.I33 
390 

-.354** 
.OOO 
390 
193'" 
.OOO 
390 
.435** 
.OOO 

. . 390 
.579** 
.OOO 
390 
.542"* 
.OW 

- 390 
.454" 
.OOO 
390 

Pendidikan 
-.354" 

.OOO 
390 

-.411*' 
.OOO 
390 

-.444*' 
.OOO 
390 
1 56" 
.002 
390 

1 .OOO 

390 
-. 127' 
.012 
390 

-.340*' 
.OW 
390 

-.471*' 
.OOO 
390 

-.455*' 
.OOO 

390 
-.335*' 

.OOO 
390 

Repetisi I 
.502** 
.OOO 
390 
.608" 
.OW 
390 

1.000 

390 
-.loo' 
.048 
390 

-.444** 
.OOO 
390 
.176" 
.OOO 
390 
.512" 
.OOO 
390 
.683" 
.OOO 
390 
.638" 
.OOO 
390 
518" 
.OOO 
390 

Model 
.540" 
.OW 
390 

1.000 

390 
,608" 
.OOO 
390 

-. 130' 
.010 
390 

-.411" 
.OOO 
390 
.245* 
.OOO 
390 
.608** 
,000 
390 
.789" 
.OOO 
390 
.688* 
.OOO 
390 
.615** 
.OOO 
390 

Usia 
-.076 
.I33 
390 

-. 130' 
.010 
390 

-.loo* 
.048 
390 

1 .OOO 

390 
1 56" 
302 
390 

-.040 
.430 
390 

-.112* 
,027 
390 

-.171'* 
.001 
390 

-. 146" 
.004 
390 

-.068 
.A79 
390 



**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Slogan Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Model Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Repetisi Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Usia Pearson Correlatron 
Sig. (2-tailed) 
N 

Pendidikan Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Pendapatan Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Kelompok Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Sikap Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Perilaku Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Motivasi Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

Pendapatan 
.193" 
.OOO 
390 
.245** 
.OOO 
390 
.176** 
.OOO 
390 

-.040 
.430 
390 

-. 127' 
.012 
390 

1 .OOO 

390 
.174** 
.001 
390 
.237** 
.OOO 
390 
.256'* 
.OOO 
390 

, .156** 
.002 
390 

Sikap 
.579" 
.OOO 
390 
788- 

.OOO 
390 
.683** 
.OOO 
390 

-.171" 
.001 
390 

-.471" 
.OOO 
390 
.237** 
.OOO 
390 
.612" 
.OOO 
390 

1 .OOO 
. 

390 
.756** 
.OOO 
390 
.630*" 
.OOO 
390 

Kelompok 
435- 
,000 
390 
,608" 
,000 
390 
,512- 
,000 
390 

-.112* 
,027 
390 

-.340*' 
,000 
390 
,174'" 
,001 
390 

1.000 

390 
.612** 
,000 
390 
.536*' 
,000 
390 
53* *  
000 
390 

Periiaku 
.542** 
.000 
390 
.688" 
.OOO 
390 
,638"" 
,000 
390 

-. 146- 
.004 
390 

-.455" 
,000 
390 
.256*' 
,000 
390 
.536" 
.Om 
390 
.756" 
.OW 
390 

1 .OOO 

390 
304" 
.OOO 
390 

Motivasi 
.454" 
.OOO 
390 
.615" 
.OOO 
390 
518" 
.OOO 
390 

-.3% 
.I79 
390 

-.335" 
.OOO 
390 
.156*' 
.002 
390 
,538" 
.OOO 
390 
.630*' 
.OOO 
390 
.604*' 
.OOO 
390 

1.000 

390 



LAMPIRAN 5.  

PERSONALIA TENAGA PENELUI 



PERSON 

Kekia Peneliti : 

ALIA TENAGA PENELITI 

II. 

a Nama 
b. Jenis Kelamin 
c. P a n g k a t / G o l o n ~  
d. Jabatan Fungsional 
e. Fakul tas/Juntsan 
f Universitas - .-* - 
g. Bidmg Ilmu 

Anggota Peneliti : 

1. a Nama - 

b. Jenis Kelamin 
c. Pangkat/Gol ongan/NIP 
d. Jabatan Fungsional 
e. Fakultas/Jurusan 

f Universitas 
g Bidang Ilmu 

2. a Nma 
b. Jenis Kelamin 

* c. PangkatfGolonganNP 
- d. Jabatan Fungsional 
. e. FakultadJurusan 
f Universitas 
g. Bidang Ilmu 

: D1-a Susi Evanita, M.S 
: Perempuan 
: Lektor / 111 d / 131 668 038 
: Dosen Perguruan Tinggi Negeri 
: Fakultas Ilrnu-ilmu Sosial / Ekonomi 
: Universitas Neget-i Padang 
: Ilmu Sosial/Komi~nikasi 

: Dra Afnidarti All M.Si 
: Perempuan 
: Lektor / 111 c / 13 1 486 255 
: Dosen Perguruan Tinggi Negeri 
: Fakultas Ilmu Pendidikan/Bimbingan 

Konseling 
: Universitas Negeri Padang 
-: Psikologi 

: Dra h i d a  S, MSi 
: Perempuan 
: Asisten Ahli / III b / 132 011 820 
: Dosen Perguruan Tinggi Negeri 
: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial / Ekonorni 
: Universitas Negeri Padang 
: Ilmu SosialPerencanaan Ekonomi 

dan 


