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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu media massa yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat 

adalah televisi. Saat ini hampir di setiap rumah terdapat penduduk baik di perkotaan 

maupun di pedesaan telah mempunyai pesawat televisi. Hal ini menjadikan televisi 

sebagai alat pengakses informasi dan hiburan yang efektif dan efisien, namun bias 

dibilang sangan terangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

Dalam upaya untuk mengenalkan suatu produk kepada para konsumen, salah 

satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan adalah membuat iklan produk tersebut 

yang ditujukan kepada para konsumen. Iklan tersebut biasa dilakukan dengan 

menggunakan media majalah, surat kabar, radio, televisi dan lain-lain. Adapun dalam 

pelaksanaannya, iklan merupakan salah satu elemen yang cukup penting untuk 

dipergunakan dalam upaya perusahaan tersebut mengenalkan sebuah produk kepada 

para konsumen. Hal ini mengingat iklan mempunyai fungsi sebagai alat informasi, 

alat persuasif, dan pengingat, yang dapat memberikan kontribusi cukup besar dalam 

keberhasilan sebuah produk untuk dikenal di masyarakat  

Iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi massa, dapat menjaring  

perhatian banyak orang untuk menaruh perhatian lewat stimulinya, entah itu  

gambar, warna, maupun ukuran dan unsur-unsur lainnya, sehingga masing-masing  

orang mempunyai pandangan terhadap iklan tersebut. Tentunya orang yang  

melihat iklan tersebut dapat memilah-memilah ataupun menangkap stimuli  



 

2 
 

 

indrawi tersebut dan menginterpretasikan iklan tersebut sesuai dengan pandangan  

mereka. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil obyek yaitu iklan televisi. Iklan  

televisi sendiri telah menjadi fenomena, sekaligus menambah deretan panjang daftar 

menu konsumtif masyarakat. Salah satu program televisi yang dengan jelas 

mempunyai maksud untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat adalah 

Iklan. Kebanyakan Iklan  yang ditampilkan di televisi adalah iklan yang menawarkan 

produk baik barang maupun jasa, namun ada juga jenis Iklan  yang lain seperti Iklan  

layanan masyarakat dan Iklan  pengumuman. Iklan televisi sendiri telah menjadi 

fenomena, sekaligus menambah deretan panjang daftar menu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan informasi bagi mercka. Sebagai imbas dari suguhan Iklan  

tanpa paksaan telah mengkondisikan pemirsa untuk mengeluarkan biaya lebih hanya 

sekedar untuk mencoba suatu produk yang ditawarkan melalui iklan televisi atau 

hanya sekedar memenuhi label atau tuntutan gaya hidup modem. 

Merebaknya Iklan  yang sama tetapi berbeda merek merangsang pemirsa 

untuk mencoba dan melakukan eksperimen sampai ditemukannya produk yang sesuai 

dengan keinginannya. Hal ini menimbulkan kebingungan karena hampir semua 

produk memiliki inti pesan yang sama yang mampu memberikan kepuasan pada 

konsumen. 

Tak dapat disangkal eksistensi Iklan di televisi di satu sisi telah 

memberikan hiburan pada pemirsa, cerita yang ditampilkan pun beragam. Mulai dari 

teknik animasi yang canggih hingga pendekatan humoris yang begitu menggelitik. 

Namun, di sisi lain, lambat laun atau cepat giliran Iklan  juga memberikan dampak 
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bagi penontonnya. Munculnya perubahan sikap dan perilaku yang merupakan akibat 

adanya "interaksi" antara pemirsa dengan televisi yang mempertontonkan adegan-

adegan yang mampu mengundang decak kagum. Interaksi ini mampu mengubah 

perilaku secara suka rela, interaksi juga terjadi karena Iklan  telah menjadi "sosok" 

yang berperan melakukan stimulus kepada pemirsanya.  

Salah satu segmentasi dari pengiklan adalah anak, dan biasanya iklan 

tersebut dikenal dengan iklan anak. Iklan anak ini biasanya menawarkan produk-

produk anak baik itu berupa makanan, aksesoris, maupun kebutuhan lain dari anak-

anak itu sendiri. Dari jam penayangannya pun iklan anak sering dijumpai pada pagi 

hari saja, dan jarang iklan anak yang ditayangkan pada malam hari, meskipun tidak 

menutup kemungkinan bahwa iklan anak ditayangkan pada sore hari. Namun waktu 

yang sering di jumpai terdapat iklan anak adalah pada saat hari libur sekolah atau hari 

minggu. Dari pagi sampai siang hari banyak iklan anak yang bisa dilihat. 

Iklan anak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah iklan Oreo. Oreo 

merupakan sebuah produk makanan berjenis biskuit coklat. Sedangkan iklan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah iklan Oreo versi Afika. Seperti yang telah 

diketahui, nama Afika melejit setelah membintangi iklan Oreo ini. Afika menjadi 

sebuah selebriti endorser yang bisa dikatakan sukses dalam menarik perhatian 

penonton. Dengan penggunaan bintang iklan atau endersor yang tepat, maka tidak 

menutup kemungkinan bahwa iklan tersebut akan banyak digemari oleh 

segmentasinya, dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa segmentasi pasar akan 

membeli produk tersebut. Hal tersebut yang menjadi latar belakang peneliti dalam 

mengambil iklan Oreo versi Afika ini.   
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul 

Pengaruh Terpaan Iklan Terhadap Keputusan Anak Membeli Produk. Ketertarikan 

lain peneliti selain yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya karena peneliti juga 

menyukai produk oreo itu sendiri.  

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Adakah pengaruh dari terpaan iklan versi 

Afiqa Terhadap Keputusan Anak Membeli produk dan seberapa besar pengaruhnya ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari terpaan iklan Oreo versi 

Afika Terhadap Keputusan Anak Membeli Oreo dan seberapa besar pengaruh yang 

ditimbulkan dari terpaan iklan terhadap keputusan anak untuk membeli produk. 

 
D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi tentang peran 

media dan pengaruhnya terhadap perubahan perilaku anak. Dan juga bisa 

menambah khasanah pemahaman tentang terpaan iklan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi kepada peneliti 

sejenis selanjutnya tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh terpaan iklan 

terhadap keputusan membeli. 
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E. Kajian Pustaka 

1. Media Iklan 

Di Indonesia, televisi merupakan media massa favorit masyarakat di berbagai 

kalangan untuk memperoleh informasi dan hiburan. Menurut Franz Joseph effers ( 

2001:166), televisi adalah media gabungan yang tidak hanya, cara-cara water, film, 

dan jenis, patut ditunjukkan. lainnya, tetapi melipatgandakan melalui produksi dan 

siaran secara elektronik. Yang dimaksud dengan televisi disini. adalah televisi swasta 

komersil yang murni mengejar keuntungan, baik melalui pemasukkan dari iklan 

maupun sponsor. 

 Sebagai  salah satu media massa elektronik, pada pokoknya mempunyai 3 

fungsi seperti halnya media massa lainnya. Menurut Effendi (1993 : 24), bahwa 

fungsi televisi sebagai sub sistem Negara dan pemerintah dimana stasiun televisi. 

tersebut berlokasi, maka, sifat dan fungsi pokok televisipun akan berbeda, dan fungsi 

pokok itu adalah : 

a. Fungsi  Penerangan (The Information Function) 

b.  Fungsi Pendidikan ( The Educational Function) 

c. Fungsi Hiburan (The Entertainment Function) 

1.1.  Definisi Iklan  

Menurut Kotler (2002: 37) “advertising adalah segala bentuk penyajian non 

personal dan promosi, ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran.” 

Menurut Alma (2004: 113):“Iklan sama dengan advertising yaitu yang suka 

dipasang pada media massa seperti surat kabar, majalah, radio, TV, film, Bioskop, 
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bahkan juga ada iklan keluarga, kematian, pernikahan, kelahiran, anak hilang dan 

sebagainya”.  

Dari pengertian periklanan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adverising 

itu dimaksudkan sebagai alat komunikasi dengan khalayak ramai untuk 

menyampaikan pesan mengenai barang, jasa maupun ide agar mereka mengadakan 

pembelian. 

1.2. Tujuan Iklan 

 Tujuan periklanan menurut Asmajasari (1997; 68) adalah sebagai berikut : 

1. Pengenalan dan penerimaan brand 

Bagi produk yang telah lama holing atau tidak muncul lagi dipasaran atau 

merupakan produk baru. 

2. Pembeliaan percobaan 

Yaitu untuk dapat memperoleh sejumlah konsumen yang potensial. 

3. Mencapai pembeli yang tidak dapat didekati 

Hal ini akibat jarak yang ditempuh cukup jauh antara produsen dengan 

pembeli potensial 

4. Mempengaruhi factor penglihatan dari kepuasan pembeli beberapa iklan 

digambarkan dengan maksud penempatan berita sebelum langganan 

potensial dapat menciptakan kepuasan pembeli. 

5. Menambah nilai produk 

Dengan dipasangnya iklan diharapkan nilai dari produknya akan 

bertambah 

 



 

7 
 

 

6. Barang membantu personal selling 

Para salesman akan jauh lebih mudah untuk mempromosikan barangnya 

kepada seluruh masyarakat pembeli yang sudah pernah melihat, 

mendengar atau mengetahui yang dipromosikannya. 

1.3. Fungsi Iklan 

  Fungsi periklanan menurut Dharmamestha (1996; 97) : 

1. Memberikan informasi 

Dengan periklanan dapat memberi lebih banyak informasi daripada yang 

lainnya sedangkan mengenai barangnya, harganya ataupun informasi lain 

yang mempunyai kegunaan bagi konsumen. 

2. Membujuk dan mempengaruhi 

Periklanan tidak bersifat memberitahu saja tetapi juga bersifat membujuk 

terutama kepada pembeli pontensial dengan menyatakan bahwa produk 

yang dihasilkan lebih baik dari produk lain 

3. Menciptakan kesan 

Pemasangan iklan selalu berusaha untuk menciptakan kesan sebaik-

baiknya sehingga didalam pembuatan iklan akan menggunakan suara, 

ilustrasi, bentuk dan lay out yang menarik. Sehingga konsumen terkesan 

dan terdorong untuk melakukan pembelian.  

4. Memuaskan keinginan 

Periklanan merupakan suatu alat yang dapat dipakai umencapai tujuan. 

Tujuan itu berupa pertukaran yang saling memuaskan. Dimana periklanan 

merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat efisien bagi penjual. 
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Mereka harus menggunakan untuk melayani orang lain,masyarakat dan 

mereka sendiri. 

5. Sebagai alat komunikasi 

Untuk mengetahui keinganan penjual dan pembeli dalam cara-cara 

tertentu yang efisien dan efektif dibutuhkan suatu alat untuk membuka 

komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. 

1.4. Unsur-unsur Iklan  

 Berikut unsur-unsur yang terdapat pada iklan: 

1. To Inform 

 Adalah menerangkan sesuatu hal yang diketahui oleh para pesaing 

iklan (misalnya suatu produk tertentu) kepada mereka (khalayak) yang 

dipandang membutuhkan. 

2. Non Personal 

 Pesan ini adalah bukan antar pribadi yang menggunakan media 

sebagai penyalur pesan bukan penjual dan traksaksi antar persona bertatap 

muka. Inilah yang membedakan dengan sales promotion. 

3. Media Massa 

 Karena sifatnya non personal, maka sudah tentu menggunakkan media 

lainnya, yaitu media cetak dan media elektronik sesuai dengan 

penggunaannya memanfaatkan waktu dan ruang. 
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4. Persuasif 

 Iklan bersifat komunikasi yang isinya menganjurkan, merangsang, 

membujuk para pembeli, pemakai untuk membeli atau terus menggunakan 

produk yang terus ditawarkan. 

5. Sponsor 

Adalah pihak yang menanggung pembayaran terhadap ruang dan tujuan 

6. Tujuan 

 Tujuan iklan bisa bersifat individual melalui surat menyurat 

kelompok-kelompok, khalayak sasaran media massa. 

(Jefkins,1996; 257) 

 

2. Terpaan Iklan 

Terpaan iklan bisa diartikan sebagai sebuah terpaan media. Media 

Exposure atau terpaan media menurut Jalaludin Rahmat (2004:65) dapat 

dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam menonton televisi, film, 

membaca majalah atau surat kabar maupun mendengarkan radio. Selain itu 

media exposure berusaha mencari data audience tentang penggunaan media, 

baik jenis media, frekuensi penggunaan, maupun durasi penggunaan atau 

longevity. Sedangkan menurut Rosengren (1974), penggunaan media terdiri 

dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media, 

media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan (Rakhmat, 

2004:66). 
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Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa terpaan iklan 

merupakan frekuensi atau tingkat keseringan dari individu dalam melihat 

iklan. Dalam hal ini, seseorang yang mempunyai frekuensi tinggi dalam 

terpaan media, akan mempunyai pemahaman lebih terhadap pesan maupu 

media itu sendiri dibandingkan individu yang mempunyai frekuensi rendah 

dalam menerima terpaan media. Hal ini dapat diasumsikan, bahwa semakin 

sering seseorang tertempa media dan pesannya, maka akan semakin 

meningkat pula pemahamannya terhadap media tersebut dan juga sebaliknya. 

 

3. Keputusan Konsumen Membeli Produk 

Pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen untuk melakukan 

suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui bagaimana konsumen 

membuat keputusan pada waktu pembelian. Dalam penilaian keputusan 

pembelian, seseorang dapat memainkan 5 macam peran, yaitu: 

1) Perakarsa (inisiator), yaitu individu yang mempunyai inisiatif pembelian 

obyek tertentu, atau yang mempunyai wewenang untuk melakukan atau 

memutuskan sendiri. 

2) Pengambilan keputusan (decider), yaitu individu yang memutuskan 

apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana cara 

membeli, kapan dan dimana membelinya. 
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3) Pemberian pengaruh (Influencer), yaitu individu yang mempengaruhi 

keputusan baik sengaja maupun tidak sengaja. 

4) Pembeli (buyer), yaitu individu yang melaksanakan transaksi pembelian 

sesungguhnya. 

5) Pemakai (user), yaitu individu yang menggunakan program atau jasa yang 

dipilih. 

Pada dasarnya proses pengambilan keputusan untuk membeli setiap 

orang sama, hanya seluruh prosesnya tidak selalu dilakukan setiap orang. Hal 

ini penting berkaitan dengan model perilaku konsumen adalah proses 

keputusan pembelian, karena kegiatan pembeli yang nampak satu kali 

merupakan rangkaian tahap dalam keputusan membeli. 

Basu Swastha dan Handoko (1997: 15) mengatakan bahwa proses 

keputusan pembeli terdiri dari 5 tahap yang menggambarkan calon pembeli : 

1) Menganalisa keinginan dan kebutuhan 

2) Pencarian informasi dari sumber-sumber yang ada 

3) Penilaian dan pemilihan tahap alternatif pembelian 

4) Keputusan untuk membeli 

5) Perilaku sesudah membeli. 

Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan. Jika sudah disadari adanya kebutuhan dan keinginan, maka 

konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produkyang 
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diinginkannya. Proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan 

mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan produk yang 

diinginkan. Dari berbagai informasi yang diperoleh konsumen melakukan 

seleksi atas alternatif - alternatif yang tersedia. Proses inilah yang disebut 

sebagai tahap evaluasi informasi. Dengan menggunakan berbagai kriteria 

yang ada dalam benak konsumen, salah satu  produk dibeli. 

Setelah dibelinya  produk tertentu, proses evaluasi belum berakhir 

karena konsumen akan melakukan evaluasi pasca pembelian. Proses evaluasi 

ini akan menentukan apakah konsumen merasa puas, maka kemungkinan 

untuk melakukan pembelian ulang akan terjadi kembali. Jika konsumen tidak 

merasa puas atas keputusan pembeliannnya, maka ia akan mencari kembali 

berbagai informasi produk yang dibutuhkannya. Proses itu akan terus 

berlangsung  dan berulang sampai konsumen merasa terpuaskan  atas 

keputusan pembelian produknya. 

Unsur – unsur yang menyebabkan timbulnya minat beli konsumen 

menurut Barry Berman (2000:202): 

1. Rangsangan  

Rangsangan akan terjadi pada saat suatu kehendak mencapai daerah syaraf 

penerimaan indera seseorang (sensory receptor). 

2. Kesadaran 

Untuk mendapatkan perhatian atas kesadaran seseorang, setelah mencapai 

daerah syaraf penerimaan indera seseorang (sensory receptor), maka 
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selanjutnya rangsangan tersebut harus menggetarkan syaraf indera dan 

menimbulkan tanggapan langsung pada otak, misalnya ketika seseorang 

merasa tertarik untuk lebih mengetahui lebih jauh mengenai kegiatan store 

design perusahaan tersebut. 

3. Pencarian Informasi  

a. Informasi Intern 

Bersumber dari ingatan konsumen untuk memilih barang atau jasa 

yang memiaskannya. 

b. Informasi Ekstern 

Informasi yang melibatkan iklan. 

c. Memastikan sifat yang khas dari setiap pilihan yang ada 

Konsumen melakukan pengumpulan informasi yang berhubungan 

dengan ciri dari setiap pilihan, setelah mengetahui pilihannya 

konsumen memutuskan barang atau jasa yang akan dibelinya. 

d. Pemilihan alternatif 

Setelah semua informasi yang berkaitan dengan produk yang 

diinginkan telah diperoleh, maka konsumen akan bergerak lebih jauh. 

Konsumen cenderung melakukan penelitian akan alternatif-alternatif 

yang ada. Beberapa konsep dasar yang membantu konsumen dalam 

melakukan penelitian atas alternatif-alternatif yang ada yaitu : 

1. Sifat produk (warna, ukuran, kemasan) misalnya jika seorang 

konsumen akan membeli pakaian maka konsumen tersebut akan 
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mempertimbangkan kualitas dari bahan pakaian, warna, model dan 

harga. 

2. Bobot tingkat kepentingan dari produk, dimana hal ini tergantung 

dari ciri-ciri produk yang berkesan dan masuk kedalam benak 

konsumen. Kesan yang timbul itu berbeda-beda tergantung dari 

kebutuhan konsumen itu sendiri. 

3. Kepercayaan atas merek, merupakan alat yang dipakai konsumen  

untuk membedakan tiap merek dengan ciri-ciri masing-masing. 

Kepercayaan konsumen dapat berbeda-beda terhadap ciri-ciri 

produk yang merupakan hasil dari pengalaman dan persepsi 

mereka. 

4. Fungsi kemanfaatan produk, merupakan gambaran konsumen yang 

mengharapkan kepuasan yang didapat dari produk dengan tingkat 

alternatif yang berbeda-beda bagi setiap ciri. 

5. Proses penilaian produk dapat dilakukan dengan menggunakan 

prosedur penilaian tertentu untuk membuat satu pilihan diantara 

sekian banyak alternatif produk yang ada.  

e. Pembelian 

Pembelian merupakan tahap dimana konsumen telah melalui pilihan 

dan siap untuk mengeluarkan uangnya untuk ditukar dengan barang 

atau jasa. Pada tahap sebelumnya, konsumen terlebih dahulu 

menentukan keputusan yang terbaik diantara merek produk yang telah 

dikumpulkan. Disamping konsumen telah memiliki keputusan dan 
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kecenderungan atas suatu produk secara mandiri, ada dua faktor yang 

turut menentukan keputusan pembelian yaitu sikap orang lain dan 

faktor situasional yang tidak terduga. Selanjutnya ia akan melakukan 

pembelian.   

f. Tempat dimana membeli  

Tempat pembelian merupakan salah satu pertimbangan di toko mana 

konsumen akan membeli produk atau jasa. Sebuah toko atau penyalur 

yang memiliki citra yang baik akan merangsang konsumen untuk 

berbelanja lebih lanjut, sehingga diharapkan konsumen menjadi 

terbiasa membeli di tempat yang sama. 

(dikutip dari jurnal http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=16823) 

 

4. Teori AIDDA 

Proses pengambilan keputusan dalam komunikasi dapat dilihat 

dengan menggunakan teori AIDDA. Teori ini menunjukkan tahapan yang 

dilalui oleh seseorang, sebelum akhirnya mengambil suatu tindakan. 

Penjelasan uruatan pengambilan keputusan dalam komunikasi sehingga 

mempengaruhi sikap mahasiswa dalam menanggapi iklan Oreo dapat dilihat 

dari teori AIDDA adalah sebagai berikut : 

1. Attention (perhatian) 

 Merupakan kesadaran dalam diri seseorang tentang suatu kebutuhan 

yang penting dalam hidupnya. Dimana dalam penelitian ini diaplikasikan 

bahwa individu yang mempunyai perhatian terhadap iklan Oreo versi 
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Afika. Dengan adanya sebuah perhatian dengan frekuensi yang tinggi, bisa 

menyebabkan sebuah ketertarikan. 

2. Interest (ketertarikan) 

 Merupakan suatu upaya pengiklan dalam mempersuasi khalayak 

terhadap produk Oreo dengan memberikan pesan atau informasi menarik 

yang dengan mudah dapat mempengaruhi sikap khalayak. Artinya, 

individu mulai tertarik dengan produk Oreo yang ditawarkan melalui iklan 

Oreo versi Afika. Hal ini disebabkan frekuensi kemunculan iklan Oreo 

versi Afika yang tinggi di televisi  

3. Desire (hasrat) 

   Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan keinginan untuk 

memakan produk Oreo dengan memberikan suatu gerakan yang dapat 

mempengaruhi sikap khalayk dalam merealisasikan suatu keputusan untuk 

membeli produk tersebut. Artinya, hasrat sebagai sebuah keinginan dari 

individu untuk membeli dan segera memakan produk Oreo. Hasrat ini 

muncul dari frekuensi terpaan iklan yang dilihat, dan juga ketertarikan 

terhadap produk maupun bintang iklan tersebut dalam menyampaikan 

pesan. 

4. Decision (kepuasan) 

  Merupakan tahap dimana telah tercipta untuk memakai produk Oreo. 

Dimana keputusan tersebut diperoleh dari hasil evaluatif alternatif akan 

suatu kemungkinan, pada tahap ini terjadi suatu pemutusan akhir dari 

serangkaian pemikiran yang mendahuluinya dan menghasilkan suatu 
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keputusan yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan suatu tindakan (yakni 

memakan/ membeli produk Oreo). Artinya, seseorang merasa puas dengan 

iklan Oreo versi Afika yang dikonsumsinya secara terus menerus. Kepuasan 

ini bisa berupa pesankepuasan visual maupun kepuasan audio  

2.  Action (pelaksanaan dalam bentuk tindakan) 

  Direalisasikan keputusan untuk membeli Oreo yang telah diambil oleh 

seseorang dalam kehidupan kesehariannya. 

(Sumartono, 2002, 64) 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan judul penelitian, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

TERPAAN IKLAN OREO: 

1. Frekuensi Terpaan Iklan 

2. Intensitas / tingkat perhatian 

3. Ketertarikan pada iklan 

KEPUTUSAN MEMBELI 

1. Keputusan Membeli 

2. Membeli Produk 
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G. Hipotesis 

Secara etimologi, hipotesis dibentuk dari dua kata Hypo dan Thesis, Hypo 

yang berarti kurang dan Thesis atau pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu kesimpulan 

yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna (Bungin, 2005: 75). 

H0 = Tidak terdapat pengaruh dari terpaan iklan Oreo versi AFIKA 

Terhadap Keputusan Anak Membeli Oreo 

Ha = terdapat pengaruh dari terpaan iklan Oreo versi AFIKA Terhadap 

Keputusan Anak Membeli Oreo 

 

G. Definisi Konseptual Variabel 

1. Terpaan Iklan 

Terpaan iklan bisa diartikan sebagai sebuah terpaan media. Media 

Exposure atau terpaan media menurut Jalaludin Rahmat (2004:65) dapat 

dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam menonton televisi, film, 

membaca majalah atau surat kabar maupun mendengarkan radio. 

2. Keputusan Konsumen Membeli Produk 

Pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen untuk melakukan 

suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan (Swastha & Handoko,1997: 15) 

 

 

 



 

19 
 

 

H.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional disini adalah memberi batasan-batasan tentang 

gejala-gejala yang akan diteliti yaitu untuk menjelaskan tentang bagaimana 

variabel-variabel itu akan diukur, maka definisi operasional akan berusaha 

mengukur gejala atau indikator-indikator dalam variabel tersebut 

NO Variabel Indikator Item-item 

1.  Terpaan Iklan 

(x) 

Frekuensi 

 

- Tingkat keseringan menonton 

tayangan iklan    

  Intensitas/tingkat 

perhatian 

 

 

-     Keseriusan menonton  

-     Konsistensi menonton 

- Ketepatan durasi (lamanya) waktu 

penayangan 

  Ketertarikan 

tayangan iklan 

- Tingkat ketertarikan anak terhadap 

isi pesan iklan 

- Tingkat ketertarikan anak terhadap 

setting iklan 

- Tingkat ketertarikan anak terhadap 

bintang iklan 

2. Keputusan 

Konsumen (y) 

Keputusan  - Tingkat pemahaman/sejauh mana 

anak mengenal produk oreo      

- Keputusan anak membeli produk 

oreo    



 

20 
 

 

- Mereferensikan produk oreo  ke anak 

lain 

Membeli produk - Jumlah produk yang di beli 

- Rutinitas membeli produk 

- Tidak membeli produk lain 

 

I. METODE  PENELITIAN 

1. Tipe Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey. Dimana menurut Kerlinger 

(1997) dalam Sugiono (2002) mengemukakan bahwa penelitian survey adalah 

penelitian yang dilakukan dari populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang di ambil dari populasi tersebut, sehingga 

ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar 

variabel sosiologis maupun psikologis. Berdasarkan pendekatan yang ada maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

 

2. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karatreristik tertentu yang diterapakan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002:72). Populasi dalam 
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penelitian ini adalah siswa kelas IV s/d VI SDN I Kauman. Berdasarkan hasil pra 

survey dapat diketahui bahwa jumlah siswa Kelas IV s/d VI berjumlah 270 siswa. 

b. Sampel 

Sampel merupakan contoh yang mewakili populasi dengan demikian hanya 

sebagian saja dari jumlah populasi yang ditentukan menjadi sampel. Penetapan 

jumlah sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik Purposif Sampling, yang 

menurut Patton adalah yang digunakan sebagai suatu strategi ketika sesorang ingin 

mempelajari sesuatu dan datang untuk mem ahami sesuatu tentang kasus-kasus 

pilihan tertentu tidak perlu menggeneralisasikan pada semua kasus yang demikian. 

(Ruslan, 2001:6). Jadi sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi yang 

telah memenuhi kriteria peneliti yaitu : 

1. Pernah melihat iklan oreo versi Afika di televisi  

2. Pernah membeli produk dari iklan oreo versi Afika yaitu Oreo Orange (rasa 

jeruk) 

3. Yang bersedia di wawancarai 

Dari 270 siswa kelas IV s/d VI SDN 1 Kauman, siswa yang memenuhi 

kriteria penelitian sebesar 73 orang siswa. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanya 73 responden. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuisioner 

      Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2002:135). 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini hanya sebagai pelengkap dalam 

mengumpukan data yang tersedia secara tertulis. Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa dokumentasi atau foto dari responden, maupun 

sumber data atau referensi lain yang terkait dengan penelitian ini. 

 

4. Teknik Analisis Data  

Pada analisa data ini, peneliti menggunakan rumus korelasi sederhana dengan 

rumus Product Moment. Rumus korelasi Product Moment atau Pearson (r) 

menunjukkan kuatnya hubungan antara variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y).  

Adapun rumus korelasi Pearson adalah sebagai berikut : 

})(y{n })({

)( )(
2222 yxxn

yxxyn
r

Σ−ΣΣ−Σ
ΣΣ−Σ=  

   Keterangan: 

    n = Banyaknya sampel 

    x = Variabel bebas 

    y = Variabel terikat 

    r  = Korelasi 
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5. Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 1) Uji Validitas 

  Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan pada obyek yang 

sama secara berulang-ulang dan menghasilkan ukuran yang mendekati ukuran 

yang sebelumnya. Apabila hubungan dari hasil hitungan dari koefisien korelasi 

mempunyai nilai lebih besar dari nilai kritisnya pada taraf nyata 5%, maka 

dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang ada disebut valid. 

Uji validitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
})(y{n })({

)( )(
2222 yxxn

yxxyn
r

Σ−ΣΣ−Σ
ΣΣ−Σ=  

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

n = Banyaknya data 

x = Variabel yang mempengaruhi 

y = Variabel yang dipengaruhi, Arikunto (2002: 160) 

 
2) Uji Reliabilitas 

 Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. sebuah alat 

ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan pengukuran untuk subyek 

penelitian yang sama menunjukan hasil yang kensisten. Tingkat reliabilitas 

suatu alat ukur dapat diketahui dengan menggunakan metode internal 

consistency. Metode ini hanya memerlukan satu kali pengujian tes saja. 
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Karena tes ini diterapkan untuk mengetahui apakah responden telah menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sacara konsisten, sehingga kesungguhan jawaban dapat 

dipercaya. 

Untuk menerapkan tes ini, kuisioner harus didesain dalam bentuk multi 

items, yaitu berapa pertanyaan pada hakekatnya sama ditanyakan beberapa 

kali dengan cara yang berbeda. Dengan membandingkan jawaban dari 

beberapa pertanyaan tersebut dapat diketahui konsistensi responden dalam  

menjawab kuisioner. Hasil ini akan dinyatakan dalam koefisien alpha, yang 

bekisar antara angka 0 sampai dengan 1. Suatu instrumen dikatakan reliabel 

apabila mempunyai nilai alpha lebih besar daripada 0,6 Arikunto (2002:171).  

 Rumus Cornbrach Alpha dituliskan sebagai berikut : 
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Keterangan : k  = banyaknya belahan tes 

      sj
2 = varians belahan j; j = 1, 2,  …. K 

     sx2 = varians skor tes 


