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Iklan Hemaviton Action mempunyai segmentasi pasar orang dewasa dan orang-orang yang 

mempunyai kesibukan tinggi dalam pekerjaan. Agnes Monica yang selama ini dikenal sebagai 

artis cilik ketika membawakan acara anak-anak di televisi (tralala-Trilili) ikut andil dalam 

membintangi iklan yang diperuntukkan untuk orang dewasa. Dengan adanya fenomena tersebut, 

iklan Hemaviton Action dapat dikatakan sebagai bentuk atau alat oleh Agnes Monica dalam 

mengubah image yang selama ini melekat padanya. 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang 

signifikan atau nyata antara penampilan Agnes Monica dalam iklan Hemaviton Action dengan 

image personalnya. 

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan jenis 

penelitian survey yang bersifat eksplanatif (menjelaskan). Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah anak-anak kelas tiga yang memilih Agnes Monica sebagai artis idolanya 

dan pernah menonton iklan Hemaviton Action di televisi. Didapatkan populasi sebesar 120 orang 

dan dengan menggunakan tabel tingkat kesalahan dari Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 

1% maka diperoleh 102 orang sample yang dijadikan responden. Teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. 

Tempat penelitian dilakukan di SMU Negeri I Tahunan, Jepara. Dengan menggunakan rumus 

product moment diperoleh koefisien korelasi (rxy) sebesar 0.231. Terkait dengan teori Uses and 

Gratification yang berasumsi bahwa khalayak dianggap aktif dalam memilih media massa 

sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan mereka akan informasi. Selain itu dengan 

menggunakan teori pertemuan dengan media yang dicetuskan oleh DeFleur dan Ball Rokeach 

yang menyebutkan bahwa di dalam masyarakat terdapat kelompok sosial yang reaksinya pada 

suatu stimuli cenderung sama, yaitu ketika penggemar Agnes Monica menonton iklan 

Hemaviton Action di televisi maka reaksi yang diterima oleh penggemar Agns Monica mengenai 

image persenolnya cenderung sama, dan image yang dominan dipilih oleh responden adalah 

image positif 

 


