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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah   

       Periklanan dan promosi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

sistem ekonomi dan sosial masyarakat modern. Dewasa ini, iklan sudah 

berkembang menjadi sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi 

pengiklan tapi juga bagi konsumen atau audience. Kemampuan iklan dan 

strategi promosi memainkan peran penting pada program pemasaran karena 

strategi promosi merupakan upaya pengiklan melakukan komunikasi dan 

menjual produk mereka kepada audience atau konsumen.      

Dunia periklanan sekarang ini tengah dihadapkan dengan persaingan 

iklan yang semakin kompetitif. Kegiatan periklanan dapat di anggap efektif 

apabila mampu mempengaruhi kecenderungan mengonsumsi dalam 

masyarakat. Di tengah persaingan ini tentu saja membuat para pengiklan 

harus berkompetisi untuk menyusun strategi yang kreatif dan inovatif 

sehingga dapat menarik perhatian dan mempengahui audience agar mau 

untuk membeli produk. 

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang digunakan sebagai alat 

pengantar pesan untuk membentuk sikap audience. Iklan disampaikan melalu 

berbagai media entertaiment antara lain : televisi, radio, surat kabar, majalah 

dan lain-lain. Media entertaiment yang saat ini sangat populer dikalangan 
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pengiklan adalah televisi, hal ini disebabkan jangkauan yang relatif lebih luas 

dibandingkan dengan media lainnya. Media entertaiment bertujuan untuk 

mempengaruhi pikiran, perasaan, persepsi dan perilaku audience.   

Banyaknya para pengiklan menggunakan iklan diberbagai media 

membuat terciptanya TV Clutter (ketidak beraturan), yakni sebuah kondisi 

dimana audience mendapatkan informasi yang sangat banyak, seperti iklan 

pesan layanan umum dan pengumuman promosi stasiun atau program-

program yang bertujuan untuk merangsang audience untuk menonton 

program yang di promosikan, namun tidak semua informasi dapat masuk ke 

dalam memori audience, akan tetapi kondisi tersebut belum tentu setiap 

informasi yang masuk dalam memori audience berbuah pembelian pada 

iklan-iklan tersebut. Belum lagi kenyataan bahwa Indonesia adalah negara 

dengan TV Clutter tertinggi di dunia, mengalahkan TV Clutter di Amerika 

Serikat (Wirodono, 2006:89), sehingga pengiklan mulai menyadari bahwa 

pada titik-titik tertentu iklan tidak lagi efektif.  

Hal ini mendorong pengiklan berfikir untuk melakukan strategi lain 

yang dianggap lebih efektif menyentuh audience. Salah satu bentuk iklan 

yang kreatif yang kini mulai banyak digunakan oleh para pengiklan adalah 

product placement  (penempatan produk) pada film atau program televisi. 

Penggunaan product placement sebagai alternatif media komunikasi 

dikarenakan media komunikasi ini tidak terpengaruh oleh zipping dimana 

audience mempercepat bagian iklan ketika menyaksikan tayangan ulang film 

atau acara TV dalam rekamam video, dan mampu mengatasi zapping yaitu 
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kebiasaan audience mengganti saluran televisi setiap kali commersial break, 

dan mampu mengatasi Flush factor yaitu dimana audience meninggalkan 

tontonan saat jeda iklan untuk pergi mengambil minum atau kekamar kecil 

dsb. Hal ini dikarenakan produk ini muncul pada saat program acara itu 

berlangsung.  

Perusahaan periklanan selalu berusaha menciptakan iklan yang bisa 

disadari oleh audience atau konsumen artinya pengiklan selalu berusaha 

menciptakan iklan atas tingkat ambang batas kesadaran konsumen atau 

audience dengan demikian iklan dapat dikatakan efektif. Namun para peneliti 

menemukan bahwa konsumen atau audience sebenarnya mampu memberikan 

respon atas informasi maupun pesan yang datang pada bawah sadarnya, 

artinya ketika audience dirangsang oleh iklan, sebenarnya audience tidak 

menyadari akan keberadaan iklan, tetapi alam bawah sadarnya mampu 

menangkap iklan tersebut, hal ini sering disebut dengan iklan subliminal.  

Ada beberapa media yang biasa digunakan dalam product plecement, di 

antaranya media program acara televisi, media film dan media video game, 

dll. Selain media televisi media film juga memiliki keampuhan yang besar 

dalam kegiatan mempengaruhi publik, karena media tersebut dapat 

menyajikan gambar hidup, berikut suara dan gerakannya secara terang seperti 

halnya kehidupan nyata.   

Product placement merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh 

banyak perusahaan pengiklan untuk menampilkan produknya dengan kesan 

bahwa seolah-olah keberadaan produk tersebut bagian dari cerita film dan 
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acara televisi. Secara umum product placement merujuk pada inklusi 

(penyisipan) merek atau produk secara cermat kedalam cerita, biasanya dalam 

program televisi dan film. Product placement dalam film sebenarnya sudah 

ada sejak 1940-an, akan tetapi dahulu motivasi product placement hanya 

untuk meningkatkan tingkat realitas yang lebih besar dalam film dengan 

memasukkan berbagai merek yang nyata didalam cerita film. Akan tetapi 

produser film sadar akan nilai komersial dari product placement ini, dan 

praktek ini kemudian mulai banyak dilakukan, sehingga para pengiklan harus 

membayar lebih mahal untuk beriklan dalam acara televisi dan film 

dibandingkan dengan beriklan di televisi. Karena itu produser film harus 

lebih teliti untuk memilah-milah skenario untuk menemukan peluang product 

placement bagi klien mereka.  

Keefektifan product placement adalah bahwa iklan ini menarik 

audience untuk masuk kedalam cerita sedemikian rupa sehingga audience 

lupa atau tidak menyadari bahwa cerita tersebut adalah bagian dari persuasif. 

Peletakan pesan komersial ini pada tipe komunikasi yang lain adalah contoh 

yang jelas tentang pengaburan batas antara komunikasi komersial dengan 

hiburan, yang muncul beberapa tahun belakangan ini (Solomon & English, 

1994, dalam Shrum, 2010:53).      

Produk-produk telah ditempatkan secara strategis dalam sebuah film 

dari beberapa tahun yang lalu. Dalam film-film barat product placement 

sering dijumpai seperti dalam film Days of Summer (2009) menampilkan 

pepsi cola, Sex And The City 2 (2010) menampilkan produk Hewlett-packard, 
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SKYY vodka dan mercedes-benz. Sedangkan di Indonesia, perkembangan 

penggunaan product placement sudah semakin sering dijumpai ini 

dikarenakan pembuatan film yang tidak lagi murah menjadikan product 

plecement juga sebagai penyongkong dana dalam pembuatan film. Seperti 

pada beberapa film yang diproduksi ataupun yang diperankan oleh Deddy 

Mizwar kebanyakan filmnya terdapat product placement didalam ceritanya 

baik itu produk yang diiklankan oleh Deddy Mizwar (Sozzis, Yamaha, 

Promag, dll) ataupun tidak. Misalnya, dalam film Alangkah Lucunya Negeri 

Ini (film produksi Deddy Mizwar), yang pada beberapa scene secara 

gamblang memperlihatkan beberapa produk seperti Bank Muamalat, Sozzis, 

Yamaha, Fatigon Hydro sebagai latar dalam beberapa scene dan ada yang 

masuk dalam alur cerita ataupun disebutkan didalam cerita. Film Naga bonar 

jadi 2 memperlihatkan produk notebook APPLE, pada film Surat Kecil Untuk 

Tuhan mempertihatkan iklan gerry chocolatos dan tisu paseo, dll.  

Product placement juga banyak di jumpai di ajang pencari bakat yang 

di tayangkan di beberapa stasiun televisi contohnya program Pildacil 

(pemilihan da’i cilik) ANTV yang menyebutkan sarimi sebagai iklan 

utamanya, serta testimoni mengenai sebuah produk yang dibawakan oleh 

selebritis yang beritanya di tayangkan dalam acara infoteiment seperti, insert 

(Trans TV), kasak kusuk (SCTV) dll, Seolah-olah mengesankan selebritis 

menggunakan produk tersebut. Praktek product placement kini tidak terbebas 

pada film dan acara televisi saja, tetapi digunaan dalam video musik dan 

video game (Karrh, 1998 dalam Shrum 2010:55). 
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Penempatan suatu produk didalam film bisa merupakan proses yang 

sederhana yaitu bagaimana suatu produk digunakan dalam salah satu adegan 

(misalnya, ketika seorang tokoh meminum bir atau minuman ringan dengan 

merek tertentu), atau merek disebutkan oleh seorang tokoh kedalam cerita 

atau sebuah logo dapat dilihat di belakang frame (misalnya, ketika logo suatu 

produk terlihat pada suatu papan iklan atau dinding sebuah truk). Pada titik 

tertentu product placement bisa jadi sangat penting dan merupakan bagian 

dari cerita film.    

Dalam perfilman, audience akan melihat kualitas sebuah merek 

berdasarkan kualitas karakter pengguna dalam film. Untuk itu pengiklan 

harus selektif dan berhati-hati dalam menempatkan merek dan produknya 

didalam sebuah film. Kesalahan penempatan dalam film turut berkontribusi 

dalam citra dan persepsi audience terhadap merek dan produk yang 

digunakan dalam film. Selain itu untuk mendapat efek yang maksimal maka 

merek dan produk harus disesuaikan dengan karakter dan kelas dari aktor 

yang menggunakannya dalam film.  

Kehalusan penempatan produk dipahami pengiklan sebagai elemen 

penting dalam menggunakan product placement karena semakin sedikit 

audience menganggap product placement sebagai rekayasa produk, maka 

produk placement semakin sukses. Namun sebaliknya ketika produk 

placement tidak mampu mencapai suatu tingkatan kehaluasan, maka bisa 

memunculkan masalah. Seperti yang dinyatakan oleh Gary Mezzatesta dari 

Unique Product Placement, dalam Shrum 2010, ketika audience mencibir 
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dan mengatakan, “saya bertanya-tanya seberapa besar yang mereka bayar 

untuk itu”, maka penempatan produk placement itu dianggap buruk. 

Peran product placement begitu luas dalam berbagai media 

partisipasinya, secara khusus peneliti membatasi penelitian ini hanya untuk 

meneliti bagaimana opini mahasiswa tentang product placement dalam film 

Kentut. Penelitian ini menggunakan film Kentut sebagai media yang 

dijadikan studi kasus untuk mengaplikasikan product placement dalam film 

karena film ini merupakan salah satu film yang menampilkan lebih dari satu 

produk didalam ceritanya yang dibawakan oleh beberapa pemain. Dengan 

promosi product plecement mau tidak mau audience pasti akan melihat 

produk yang di tampilkan. Produk atau merek yang sering dimunculkan pada 

film “Kentut” adalah sozzis, promag, real good.  

Pemilihan mahasiswa dalam penelitian ini karena mahasiswa 

mempunyai pengetahuan, pandangan, wawasan yang luas, serta rasa ingin 

tahu yang tinggi, dan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis 

suatu masalah. Sedangkan pemilihan anggota kine klub umm karena kine 

klub merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa universitas mumammadiyah 

malang yang senang dalam dunia sinematografi sehingga diharapkan 

mengerti dan memahami tentang permasalahan yang akan diteliti.  

Film Kentut adalah sebuah film yang diproduksi oleh citra cinema yang 

merupakan film yang bergenre drama komedi. Film kentut menceritakan 

tentang politik, drama dan komedi yang mewakili karakter bangsa saat ini. 

Hari-hari yang di penuhi oleh persaingan politik demi sebuah kedudukan, 
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yang satu mengusung demi kesejahteraan rakyat, dan memperjuangkan 

kepentingan rakyat dalam hal kesehatan, namun ditengah perjuanggannya 

sendiri justru mengalami masalah kesehatan. Yang satu mengusung sebuah 

kejujuran, keberanian demi sebuah kebebasan namun dia menganut poligami, 

sehingga menjadi sasaran dari tembak lawan politiknya.  

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka penelitian tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Opini Mahasiswa Tentang Product 

Placement Dalam Film Kentut”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di 

angkat pada penelitian ini adalah : “Apa opini mahasiswa tentang product 

placement dalam film Kentut?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui opini mahasiswa tentang product placement dalam film 

Kentut, antara lain:  

1. Untuk mengetahui perhatian audience tentang product plecement dalam 

film Kentut 

2. Untuk mengetahui penerimaan audience tentang product plecement 

dalam film Kentut 
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3. Untuk mengetahui penilaian audience tentang product plecement dalam 

film Kentut 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat akademis 

       Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi pembelajaran bagi penelitian selanjutnya serta wacana baru 

tentang periklanan khususnya product placement.   

2. Manfaat praktis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan evaluasi tentang product placement dalam sebuah film.  

 

E. Kajian Pustaka  

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang product placement telah dilakukan oleh Leonid 

Julivan Rumambi (2008) dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi 

Sikap Audience Terhadap Product / Brand Placement dalam Acara TV 

(Studi Kasus Indonesia Idol 2007 & Mamamia Show 2007). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor yang 

mempengaruhi sikap audience terhadap product placement. Kesimpulan 

yang di peroleh dari penelitian ini adalah dihasilkan lima faktor yang 

mempengarui antara lain attention, acceptance, reference, athics and 

regulation dan interest diantara lima faktor tersebut terdapat tiga faktor 
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(acceptance, ethics and regulation, attention) yang lebih berpengaruh di 

bandingkan dua faktor lainnya yaitu (reference dan interest). 

 Penelitian lain tentang product placement juga telah dilakukan oleh 

Mariati Sitorus (2010) dengan judul “Pengaruh Product Placement 

Terhadap Sikap Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara 

atas Merk Gery Chocolatos dalam Acara TV Take Me Out Indonesia”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh product 

placement terhadap sikap mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Sumatra 

Utara atas merk Gery Chocolatos dalam acara TV Take Me Out 

Indonesia yang telah menonton acara TV Take Me Out Indonesia lebih 

dari lima kali dan menyadari adanya product placement dalam acara 

tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa product plecement 

berpengeruh positif dan signifikan terhadap sikap mahasiswa Fakultas 

Sastra Universitas Sumatra Utara atas merk Gery Chocolatos dalam acara 

TV Take Me Out Indonesia.   

 

2. Tinjauan Umum Tentang Opini  

1.1. Pengertian Opini/pendapat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini dapat 

diartikan sebagai pendapat, pandangan, pikiran dan pendirian 

(Badudu,1996:80). Sedangkan Opini menurut Effendy (1990:87) 

adalah respon yang diberikan seseorang yaitu komunikasi kepada 
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komunikator yang sebelumnya telah memberi stimulus berupa 

pertanyaan.  

Menurut Kasali 1994, opini dapat dinyatakan secara aktif 

maupun pasif. Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka 

dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, atau melalui 

pilihan-pilihan kata yang halus dan tidak secara langsung dapat 

diartikan (konotatif). Opini dapat pula dinyatakan melalui perilaku, 

bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang 

dikenakan, dan oleh tanda-tanda laian yang tak terbilang 

jumlahnya, melalui refrensi, nilai-nilai, pandangan, sikap, dan 

kesetiaan.  

Menurut Sunarjo (1997:85) mendifinisikan opini/pendapat 

sebagai jawaban terbuka (overt) terhadap suatu persoalan/issue 

ataupun jawaban yang dinyatakan berdaasarkan kata-kata yang 

diajukan secara tertulis ataupun lisan. Opini dianggap sebagai 

jawaban lisan pada individu yang memberi respon (tanggapan) 

kepada stimuli (rangsangan) dimana dalam situasi/keadaan yang 

pada umumnya diajukan suatu pertanyaan.  

Sedangkan menurut Cutlip dan Center pernah berpendapat 

bahwa opini adalah kecenderungan untuk memberikan respon 

terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Respon disini berarti 

sesuatu yang sudah dikeluarkan dari diri seseorang. Disamping itu 

opini hanya bisa diwujudkan kalau ada suatu masalah yang 
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“merangsang” seseorang untuk menanggapinya. Masalah tersebut 

bisa juga situasi yang melekat atau menimpa dirinya, misalnya, 

situasi tertekan, situasi marah dan tenang akan berpeda pada 

aktualisasi opininya. Sedangkan opini publik adalah kelompok 

yang tidak terorganisasi serta menyebar diberbagai tempat dengan 

disatukan oleh suatu isu tertentu dengan saling mengadakan kontak 

satu sama lain dan biasanya melalui media massa (Nurudin, 

2001:53-55) 

 

1.2. Jenis-jenis Opini  

Adapun jenis-jenis opini menurut Effendy, 1992:89 

1. Opini individual (individual opinion) 

Opini individual adalah pendapat seseorang secara 

perseorangan mengenai sesuatu yang terjadi dalam masyarakat 

2. Opini pribadi (private opinion) 

Opini pribadi adalah pendapat asli seseorang mengenai 

sesuatu masalah sosial. Opini pribadi timbut apabila seseorang 

tanpa dipengaruhi oleh orang lain menyetujui atau tidak 

menyetujui suatu masalah sosial, kemudian melalui nalarnya ia 

sampai kepada suatu kesimpulan masalah sosial tersebut.  
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3. Opini kelompok (group opinion) 

Opini kelompok adalah pendapat sekelompok mengenaia 

masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang 

termasuk kepentingan kelompok tertentu.  

4. Opini mayoritas (majority opinion) 

Opini mayoritas adalah pendapat orang-orang terbanyak 

dari mereka yang berkaitan dengan suatu masalah yang pro atau 

mungkin yang kontra terhadap permasalahan tersebut. 

5. Opini minoritas (minority opinion) 

Opini minoritas merupakan kebalikan dari opini mayoritas, 

opini minoritas adalah pendapat orang-orang yang jumlahnya 

relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka yang 

terkait dengan masalah sosial tersebut.  

6. Opini massa (mass opinion) 

Opini massa adalah pendapat seluruh masyarakat sebagai 

hasil dari perkembangan pendapat yang berbeda mengenai suatu 

masalah yang menyangkut kepentingan umum.  

7. Opini umum (general opinion) 

Opini umum adalah pendapat yang sala dari semua orang 

dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut 

kepentingan umum.  
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1.3. Unsur Opini 

Unsur-unsur yang ditimbulkan dari adanya opini atau pendapat 

adalah:  

1. Adanya suatu masalah atau situasi yang bersifat kotroversial 

2. Adanya publik yang secara spontan terpikat kepada masalah 

tersebut, melibatkan diri kedalamnya, dan berusaha 

memberikan pendapat. 

3. Adanya kesempatan untuk bertukar pikiran atau berdebat 

mengenai masalah yang kontroversial tadi oleh suatu publik 

4. Adanya interaksi dari individu-individu dalam publik yang 

menghasilkan suatu pendapat yang bersifat kolektif untuk 

diekspresikan. Perkataan “kolektif” dalam hubungan ini 

hendaknya diartikan sebagai suatu pendapat yang dapat 

diterima oleh individu-individu dalam publik yang 

menghasilkan suatu pendapat yang bersangkutan dan tidak 

ditentang lagi.  

 

1.4. Proses Pembentukan Opini  

Menurut Abelson dalam Kasali (1994:19-20) ada tiga unsur 

dalam pembentukan opini, yaitu:  

1. Belief (kepercayaan tentang sesuatu) 

2. Attitude (apa yang sebenarnya dirasakan seseorang) 
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3. Perception (persepsi, suatu proses pemberian makna yang 

berakar dari berbagai faktor, seperti latar belakang 

budaya, kebiasaan, pengalaman masa lalu dan adat 

istiadat yang dianut seseorang )  

 

1.5. Karakteristik Opini Publik  

1. Dibuat berdasarkan fakta, bukan kata-kata 

2. Dapat merupakan reaksi terhadap masalah tertentu dan reaksi 

itu diungkapkan  

3. Masalah itu disepakati untuk dipecahkan 

4. Dapat dikombinasi dengan kepentingan pribadi 

5. Yang menjadi opini publik hanya pendapat dari mayoritas 

anggota masyarakat 

6. Opini publik membuka kemungkinan adanya tanggapan 

7. Partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka, 

terutama yang terancam 

8. Kemungkinan terjadi kontra opini 

 

2. Tinjauan Tentang Product Placement   

2.1. Pengertian Product Placement 

Product placement merupakan strategi yang dilakukan oleh 

perusahaan pengiklan untuk menampilkan produknya dengan 
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kesan bahwa produknya seolah-olah bagian dari cerita film atau 

acara televisi. 

Balasubramanian, 1994, dalam Shrum 2010. Product 

placement (penempatan produk) didefinisikan sebagai “pesan 

produk yang dibayar dengan sasaran mempengaruhi audience film 

atau acara televisi melalui pencakupan suatu produk secara 

terencana dan halus ke dalam film atau acara televisi. Pencakupan 

pesan komersial secara halus ke dalam film dan acara televisi 

inilah yang membedakan penempatan produk dari berbagai bentuk 

komunikasi pemasaran lainnya.    

 

2.2. Jenis Product Placement  

D’astous & Seguin 1998 dalam Panda (2004:11) 

mendifinisikan product placement ada tiga jenis, yaitu:  

1. Implicit product placement 

Jenis ini disebut implisit karena, perusahaan atau produk yang 

ditampilkan dalam program atau media tanpa ditekankan secara 

formal, dimana logo, nama merek atau perusahaan muncul 

tanpa menampilkan atau mendemontrasikan product benefit 

(manfaat produk).  

2. Intergraded explicit product placement  

Jenis product placement ini berupaya meningintegrasikan 

secara eksplisit dimana merk atau nama perusahaan secara 
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formal disebutkan dan dimainkan peran aktif, serta atribut dan 

manfaat produk juga secara jelas ditampilkan.  

3. Non- integrated explicit product placement  

Jenis ini menampilkan merk atau perusahaan secara formal tapi 

tidak terintegrasi dalam isi program atau media, umumnya 

ditampilkan di awal, di akhir atau dalam program title.  

 

Menurut Russel dalam Panda (2004:11-12) membedakan 

product placement dalam tiga dimensi yaitu visual, auditory dan 

plot connection. Dimensi visual terlihat pada munculnya merek 

atau produk pada tampilan layar yang juga bisa disebut sebagai 

screen placement. Dimensi auditory adalah pada saat merk atau 

produk disebut dalam dialog yang juga bisa disebut sebagai script 

placement. Dimensi plot connection sebagai dimensi ketiga 

digambarkan dengan seberapa merk atau produk tersebut 

terintegrasi dalam cerita atau story line.  

 

2.3. Media Dalam Penempatan Product Placement  

  Ada beberapa media untuk menerapkan product placement, yaitu:  

1. Media film  

Beberapa alasan para pengiklan ingin menerapkan product 

placement di film-film:  
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a. Menonton sebuah film menyita sebuah perhatian yang 

tinggi dan melibatkan aktifitas. Menampilkan sebuah 

product placement dalam sebuah film kepada penonton 

yang sangat memperhatikan dapat menghasilkan brand 

awareness (kesadaran merek) yang sangat tinggi yang 

kemudian berpengaruh terhadap proses pengambilan 

keputusan untuk membeli merek atau produk yang 

bersangkutan. 

b. Film-film yang sukses dapat menarik audience dalam 

jumlah yang besar, sebagai contoh, terminator II selama 

pemutaran di bioskop saja telah disaksikan oleh jutaan 

orang, dan ini juga belum termasuk pembelian ataupun 

penyewaan filmnya. Selain itu film memiliki 

kemungkinan besar untuk diputar kembali di televisi.  

c. Product placement merupakan cara mempromosikan 

sebuah brand dengan cara alami, tidak agresif dan tidak 

persuasif. Audience melihat sebuah brand dengan sealami 

mungkin yaitu dengan melihat bagaimana produk tersebut 

terlihat, disebut ataupun dipakai oleh sang aktor atau aktris 

tanpa adanya bujukan untuk memakai produk tersebut.     

2. Media program televisi 

Product placement kini juga sering kali terlihat dalam acara 

televisi. Seperti pada acara hitam putih, opera van java di 



19 
 

Trans7, rangking 1 di trans, fesbukers, pildacil di antv dll. 

Product placement juga sering di gunakan dalam acara gosip 

seperti insert, was-was dll.   

3. Media video games 

Anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa banyak yeng 

menyukai video games sebagai hiburan. Beberapa diantara 

mereka bahkan tidak lepas dari permainan dunia maya ini 

sehari saja. Hal ini sangat menarik untuk para pengiklan 

sehingga pengiklan ingin mengiklankan produknya dalam 

media video games. Kini para penggemar video game dapat 

merasakan bagaimana mengemudikan mobil balap merek 

Ford, Chevloret, Nissan, BMW dan lainnya selama permainan 

balapan, dan juga terekspos beberapa iklan pada papan iklan 

disepanjang lintasan seperti pada balapan yang sesugguhnya.   

4. Media musik  

Product placement juga dapat dilakukan melalui musik. 

Mulai dari menspongsori sebuah album seperti yang dilakukan 

KFC untuk penyanyi cinta laura, julliete, hingga menampilkan 

produk mereka dalam video clip penyanyi seperti yang 

dilakukan coca-cola di video clip ello dan kawan-kawan 

ditahun 2009. 
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5. Media novel  

Novel juga menjadi salah satu media product placement 

yang cukup menjanjikan. Novel-novel yang menyajikan cerita 

fiktif pun sering kali mengebutkan merk dan produk-produk 

tertentu untuk membuat kisah menjadi nyata. 

6. Media radio  

Seperti halnya televisi, program-program radio juga banyak 

terdapat product placement. Suatu produk sering sekali dikait-

kaitkan dengan tema yang sedang dibicarakan oleh penyiar.  

 

2.4. Karakteristik Product Placement 

Karakteristik product placement terbagi dalam dua bagian 

yaitu keuntungan dan kerugian/ kekurangan. Adapun keuntungan 

product placemnent yaitu:  

1. Exposure, jumlah penjualan tiket setiap tahunnya mencapai 

milyaran tiket. Rata-rata film yang memiliki rentang waktu 

yang peredarannya selama tiga setengah tahun, dengan 

penonton mencapai puluhan juta orang, dan sebagian besar 

para penggemar film adalah penonton yang sangat serius 

keteka menonton. Ketika hal tersebut digabungkan dengan 

meningkatnya pasar rental film dan TV kabel ( sebai contoh 

HBO, showtime, Movie channel dll). Terlebih lagi bentuk 

exposure ini bebas dari zapping, setidaknya dibioskop.  
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2. Frequency. Tergantung pada bagaimana produk digunakan 

dalam sebuah film atau program televisi, besar kemungkinan 

terjadi exponsure yang berulang-ulang (bagi mereka yang suka 

menonton sebuah program televisi atau film yang lebih dari 

sekali). Contohnya jika anda penonton setia OVJ (opera van 

java) atau bukan empat mata secara rutin di Trans7, maka anda 

akan melihat beberapa produk yang diekspos oleh para pengisi 

acara dan para pemainnya setiap episode. 

3. Support for other media. Product placement mungkin didukung 

peralatan promosi lainnya. Telah menjadi sebuah tren bagi 

industri perfilman mempunyai klien untuk mempromosikan 

produk dalam film tersebut secara bersama-sama dalam 

berbagai media. Dengan demikian ikatan antara produk dan 

film akan saling memperkuat upaya promosi satu sama lain dan 

makin diperkuat dengan adanya iklan.  

4. Source association. Ketika audience melihat artis favorit 

mereka dalam sebuah film menggunakan sebuah brand/produk, 

asosiasi yang terbentuk dapat memacu terciptanya produk 

image. Hampir semua bisnis dalam product placement percaya 

bahwa adanya asosiasi maka bisnis ini akan berhasil. 

5. Cost. Dimana biaya penggunaan medium ini, mulai dari gratis 

sampai $ 1 juta perproduk. Namun biaya termahal sekalipun 
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perusahaan pengiklan masih tetap mengalami keuntungan, 

dengan tingginya exponsure yang dihasilkan.  

6. Recall (daya ingat). Sejumlah badan atau lembaga melakukan 

pengaruh product placement kepada audience dihari 

berikutnya. Dimana pengukuran ini menghasilkan rata-rata 38 

persen audience nya masih ingat akan brand tersebut. Dalam 

penelitian yang dilakukan Gupta dan Kenneth Lord, 

mengatakan bahwa penampilan product placement yang baik 

menghasilkan recall yang kuat.  

7. Bypassing regulation. Di Amerika serikat dan beberapa negara 

lainnya, beberapa produk tidak di ijinkan untuk beriklan di 

televisi atau terhadap segmen pasar tertentu. Namun melalui 

product placement industri minuman keras dan rokok masih 

dapat menampilkan produknya.  

8. Acceptance. Sebuah penelitian oleh Gupta dan Stephen 

mengindikasi bahwa penonton dapat menerima product 

placement dan secara umum penilaian mereka positif, 

walaupun untuk beberapa produk seperti alkohol, senjata api, 

dan rokok yang kurang dapat diterima.  

 

 

 

 



23 
 

Sedangkan kekurangan atau kerugian product placement adalah: 

1. High absolute cost. Biaya absolut product placement bisa 

sangat tinggi. Walaupun hanya dengan presentasi yang kecil 

dari placement harus dibayar secara langgung.  

2. Time of exposure. Dimana jalan untuk beberapa produk yang 

diekspos kepada audience mempunyai beberapa pengaruh. 

Tidak ada jaminan yang akan dilihat secara tertulis dari 

produk-produk tersebut.  

3. Limeted appeal. Tidak ada potensi dari pendiskusi laba produk 

atau tidak menyediakan informasi yang ditel.  

4. Lock of control. Di dalam sejumlah film. Pengiklan tidak 

berkata lebih kapan dan seberapa sering produk tersebut akan 

ditampilkan. Banyak perusahaan menemukan bahwa placement 

mereka di film tidak berkerja dengan baik seperti yang di 

harapkan. 

 

Menurut Fill 2006 dalam Julivan (2008:54) pembahasan 

karakteristik product placement terbagi dalam dua bagian yaitu 

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan product placement 

yaitu:  

1. Dengan menampilkan produk tersebut, dapat membangun atau 

meningkatkan awareness dan kredibilitas untuk memperkuat 
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citra merk. Hampir semua bisnis dalam product placement 

percaya bahwa audience dalam hal ini dapat didampingi untuk 

mengidentifikasi dan menghubungkan dirinya dengan 

lingkungan yang digambarkan atau dengan selebritis yang 

menggunakan produknya. 

2. Mengurangi biaya produksi  

3. Mencapai audience tertentu (captive audience) 

4. Mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada periklanan 

tradisional  

5. Mendemontrasikan kegunaan produk dalam lingkup yang alami  

6. Menggambarkan setting yang lebih realistis, serta menawarkan 

peluang beriklan bagi produk-produk yang dibatasi media 

iklannya seperti alkohol dan rokok.  

 

Sedangkan kelemahannya product placement yaitu: 

1. Dengan menempatkan atau melakukan produk placement 

dalam sebuah flim bukan berarti tidak ada resiko bahwa produk 

tersebut tidak akan terlihat, khususnya dalam kondisi ini 

apabila produk placement dilakukan pada adegan yang tidak 

menyenangkan.  

2. Tidak ada kendalinya dari pengiklan atas kapan, dimana, dan 

bagaimana produk tersebut akan ditampilkan.  
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3. Saat produk tersebut muncul dan diperhatikan, sejumlah kecil/ 

minoritas audience menyatakan bahwa bentuk komunikasi ini 

tidak etis.  

4. Dapat juga disebut bentuk subliminal advertising dimana 

bentuk ini disebut ilegal 

 

F. Teori Stimulus-Organism-Response (S-O-R) 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori S-O-R atau 

stimulus-organism-response, teori ini semula berasal dari teori psikologi, 

kemudian menjadi teori komunikasi, hal ini karena objek dalam ilmu 

komunikasi dan psikologi sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi 

komponen-komponen: sikap, tanggapan, persepsi, perilaku, kognisi afeksi 

dan konasi. 

Komunikasi akan berlangsung efektif dan dapat diterima jika ada 

perhatian dari komunikan terhadap stimulus. setelah komunikan mengelola 

dan menerimanya, maka akan terjadi respon dari komunikan, jadi respon 

dalam teori ini sangat tergantung dari proses yang terjadi pada diri 

komunikan. Bagaimana mulanya perhatian komunikan tertarik pada stimulus 

tertentu yang kemudian mengalami proses opini, hingga menjadi mengerti, 

memahami dan akhirnya menghasilkan respon, tetapi tidak semua stimulus 

itu mendapat respon. Unsur dalam teori ini adalah : 

a. Pesan (stimulus, S) 

b. Komunikan (organism, O) 
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c. Efek (response, R)     

Hosland, et al (1953) mengatakan bahwa proses perubahan perilaku 

pada hakikatnya sama dengan proses belajar, yang terdiri dari: (1) Stimulus 

(rangsang) yang diberikan pada organism dapat diterima atau ditolak. Apabila 

stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif 

mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus 

diterima oleh organism berarti ada perhatian dari individu dan stimulus 

tersebut efektif. (2) Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organism 

(diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses 

berikutnya. (3) Setelah itu organism mengolah stimulus tersebut sehingga 

terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya 

(bersikap). (4) Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari 

lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu 

tersebut (perubahan perilaku). (http://ilmukomunikasi.blogspot.com/ di akses 

tgl 28 october 2011 pukul 20.46). 

Mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley menyatakan bahwa 

dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel yang penting yaitu, 

Perhatian, Pengertian, Penerimaan. Pesan iklan selalu mengingatkan apa yang 

dirasakan kurang oleh diri audience, sehingga diharapkan audience dapat 

berubah perilaku atau tindakan untuk membeli produk yang diiklankan. 

Secara psikologis ada beberapa faktor yang akan mendapat perhatian dari 

audience, yaitu:  
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1. Permanent interest: faktor yang menyangkut pribadi individu, orang 

yang hobi musik cenderung memperhatikan iklan alat-alat musik 

2. Immediate concern: perhatian dari seseorang yang tiba-tiba saja timbul 

karena faktor pribadi yang membutuhkan.  

3. Spon of attention: kemampuan yang terbatas dari seseorang dalam 

melihat suatu objek dalam suatu saat 

4. Flucultion attention: kosentrasi orang untuk memperhatian sesuatu tidak 

bertahan lama sekitar setelah 4-5 second akan cenderung beralih 

perhatian.  

5. Attitude and opinion: perhatian seseorang akan menyongkong sikap dan 

pendapatnya mereka cenderung menghindari kata-kata atau pesan yang 

bertentangan dengan sikapnya.  

6. Need: Bahwa kebutuhan itu akan dapat mempengaruhi perhatian 

individu. Untuk minat yang rendah atas produk maka dibutuhkan 

rangsangan yang lebih kuat untuk menarik perhatian, kalau minat bahwa 

kebutuhan itu akan dapat mempengaruhi perhatian individu. Untuk minat 

yang rendah atas produk maka dibutuhkan rangsangan yang lebih kuat 

untuk menarik perhatian, kalau minat kebutuhan tinggi rangsangan yang 

rendah sudah cukup.  

(http://basic-advertising.blogspot.com/2009/07/teori-periklanan.html. Di 

askes tgl 28 oktober 2011 pukul 20.46 wib) 



28 
 

Jika teori ini dihubungkan dengan penelitian mengenai product placement 

pada film, maka hubungannya dalam teori S-O-R dapat dikemukakan 

sebagai berikut:  

1. Stimulus/pesan (S): yang dimaksud adalah product plecement yang ada 

pada film kentut.  

2. Organism/komunikan (O): yang menjadi sasaran adalah mahasiswa yang 

dalam penelitian ini adalah anggota kine klub UMM dan sudah pernah 

menonton film kentut. 

3. Respon/efek (R): yang dimaksud adalah opini atau pendapat anggota 

Kine Klub UMM setelah menyaksikan adanya product placement pada 

film Kentut 

 

G. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual di gunakan untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda-beda tentang variabel penelitian. Maka dalam penelitian ini definisi 

konseptual adalah sebagai berikut:  

1. Opini  

Opini/pendapat merupakan jawaban terbuka (overt) terhadap suatu 

persoalan/issue ataupun jawaban yang dinyatakan berdaasarkan kata-kata 

yang diajukan secara tertulis ataupun lisan. 

2. Product placement  

Product placement (penempatan produk) merupakan suatu strategi 

pemasaran yang memasukkan suatu merek atau produk ke dalam acara 
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televisi atau film, baik itu tampil dilayar belakang sampai masuk dalam 

plot atau alur cerita film.     

 

H. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi 

atau kegiatan yang akan harus dilakukan untuk memperoleh data atu indikator 

yang menunjukkan indikator yang dimaksud. Definisi operasional adalah 

bagaimana menemukan dan mengukur variabel-veriabel (kasus) tersebut 

didunia nyata atau dilapangan, dengan merumuskan secara pendek dan jelas, 

serta tidak menimbulkan berbagai penafsiran (Soehardi 1999 dalam Widayat, 

2004:31). 

Variabel dalam penelitian ini dapat didefinisikan bahwa opini 

mahasiswa tentang product placement pada film kentut adalah bagaimana 

mahasiswa berpendapat tentang objek ( dalam hal ini penggunaan product 

placement pada film yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Perhatian (attention): mengenai bagaimana audience memperhatikan 

product placement dalam film Kentut 

2. Penerimaan (acceptance): mengenai bagaimana audience menerima 

adanya product placement dalam film Kentut 

3. Penilaian (appraisal): mengenai bagaimana audience menilai adanya 

product plecement dalam film Kentut 
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I. Metode Penelitian  

Dalam sebuah penelitian, metode merupakan salah satu yang sangat 

penting, karena berhasil tidaknya suatu penelitian akan dipengaruhi oleh benar 

tidaknya seorang peneliti dalam memilih metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian tersebut. Metode merupakan suatu cara kerja yang 

diambil oleh peneliti dalam usahanya mencari, mengumpulkan dan mengelola 

data serta menuangkannya dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian yang 

dilakukan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara menyeluruh jika 

memilih dan menggunakan metode penelitian yang tepat.  

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data 

yang bersifat relevan, sehingga data tersebut dapat dipakai sebagai bahan 

analisa dan pembuktian mengenai permasalahan yang di angkat. Adapun 

metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah sebagi berikut:   

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian survey deskriptif. Bersifat kuantitatif karena ingin 

menggambarkan tentang opini anggota Kine Klub UMM tentang product 

placement dalam film Kentut. Penelitian survey merupakan penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 
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      N 

  1 + Ne2 

pengumpulan data pokok, dimana data-data tersebut di olah, dianalisa dan 

ditafsirkan untuk diambil sebagai suatu keputusan.  

 

2. Tempat dan Lokasi Penelitian   

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2012, 

sedangkan tempat penelitiannya disekretariat Kine Klub di gedung Student 

Center Universitas Muhammadiyah Malang di Jl. Raya Tlogomas No. 246 

Malang. Ada beberapa pertimbangan dipilihnya Kine Klub UMM sebagai 

lokasi penelitian dikarenakan tersedianya orang-orang yang akan dijadikan 

responden, informan atau subjek dalam penelitian yang dipercayai dan 

diyakini oleh peneliti dapat memberikan informasi atau data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini.  

   

3. Populasi dan Sampel  

Populasi penilitian ini adalah anggota Kine Klub di Universitas 

Muhammadiyah Malang yang sudah pernah menonton film Kentut baik di 

bioskop ataupun melalui VCD/DVD. Jumlah populasi anggota Kine Klub 

muda 134 orang yang terdiri dari 33 pengurus dan 101 anggota muda. 

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel peneliti menggunakan 

rumus Slovin sebagai berikut : 

n  =     (Widayat, 2004:105)  
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          134 

1 + (134 x (0,12)) 

   134  

1 + 1,34 

134 

2,34 

Keterangan :  n  = jumlah sampel  

   N = ukuran populasi  

e = batas kesalahan  

1 = angka konstan   

 

Dalam penelitian ini nilai e (tingkat kesalahan) yang di gunakan 

adalah 10% (0,1) sehingga tingkat kebenarannya 90%. Berdasarkan pada 

rumus di atas dengan nilai (N) populasi sebanyak 134 anggota muda dan 

batas kesalahan 10% (0,1) maka diperoleh jumlah sampel sebesar 57 

responden. Adapun syarat sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah: 

(1) Anggota Kine Klub Universitas Muhammadiyah Malang, (2) Pernah 

menonton film Kentut. Untuk lebih jelas dalam perhitungan sampel dapat 

dilihat dari perhitungan berikut ini:  

    

          n  =                                 =                      =                    = 57,26   = 57 sampel       

 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan insidental 

sampling  yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, dimana 

siapa saja yang bertemu secara kebetulan dengan peneliti dan cocok sebagai 

sumber data akan dijadikan sampel. teknik ini biasa dilakukan karena 
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keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat menggambil 

sampel yang jauh lebih besar dan secara luas. 

 

4. Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:  

a. Data Primer  

Data yang diperoleh langsung dari responden terpilih pada lokasi 

penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada 

responden.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain 

diluar tujuan penelitian ini. Analisis data sekunder yang relevan dengan 

topik penelitian diambil melalui:  

1. Studi kepustakaan buku-buku yang memberikan masukan teori 

2. Penelitian terdahulu yang dipublikasikan melalui website 

3. Jurnal-jurnal periklanan product plecement dan opini yang 

diperoleh dari internet ataupun buku. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Quesioner (angket) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan 
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data-data tentang perhatian, penerimaan dan penilaian anggota Kine Klub 

UMM tentang product plecement dalam film Kentut.   

b. Dokumentasi  

Yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainnya (Arikunto, 

2010:274). Hal ini untuk memperkuat data yang didapat berkaitan 

dengan penelitian tentang opini mahasiswa tentang product plecement 

dalam film kentut. Data, dokumen, agenda dan lain-lain yang diperlukan 

yaitu tentang Kine Klub mengenai sejarah, kelembagaan, data-data 

anggota yang akan dijadikan sebagai responden atau populasi, serta film 

Kentut yang dijadikan sebagai objek penelitian terkait dengan adanya 

product placement didalam ceritanya.  

 

6. Penskalaan Data  

Dalam penelitian ini, opini responden diukur dengan menggunakan 

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

(Sugiono, 2008:132). Jawaban yang diberikan oleh responden, diberi nilai 

yang merefleksikan secara konsisten dari sikap responden, yakni dengan 

memberi skor pada jawaban kuesioner yang diajukan pada responden.  

Untuk penelitian kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya:  

1. Sangat setuju / selalu diberi skor  5 

2. Setuju / sering diberi skor  4 
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3. Ragu-ragu / kurang setuju / netral diberi skor  3 

4. Tidak setuju / hampir tidak pernah diberi skor  2 

5. Sangat tidak setuju / tidak pernah diberi skor   1 (Sugiono, 

2008:133) 

      

7. Analisis Data  

Mengingat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner, maka kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan-

pernyataan yang ada merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian 

ini. Setelah data yang diperoleh dari responden terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah mengolah dan menafsirkan data sehingga hasil tersebut 

dapat dilihat bagaimana opini mahasiswa tentang product placement dalam 

film Kentut. Dalam penelitian kuantitatif data yang terkumpul nantinya 

akan diolah menggunakan cara deskriptif dan untuk mencari hasil akhir 

digunakan rumus Mean. 

Sebelum mencari hasil akhir rata-rata terlebih dahulu menganalisa data 

dengan pembuatan distribusi frekuensi jawaban responden. Tebel 

distribusi frekuensi responden digunakan untuk melihat skor dari butir 

pernyataan responden kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor 

total. Tabel distribusi frekuensi memuat tiga kolom yaitu jawaban, 

frekuensi dan prosentase, untuk menghitung distribusi frekuensi 

menggunakan rumus: 

푁 =  
푓푥
푁  × 100% 
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Keterangan:  

N = jumlah kejadian  

fx = frekuensi individu  

 

 Setelah didapat distribusi frekuensi kemudian menghitung nilai rata-

rata menggunkan rata-rata hitung (mean). Rumus mean dalam Sudijono 

(2008:81) sebagai berikut:   

푋 =  
(푋1 + 푋2 +푋3 + … … + 푋푛 )   

 
 푛  푎푡푎푢 푀푋 =  

∑푋
푛  

Keterangan: 

푋  atau Mx     : mean (rata-rata) yang dicari  

(푋1 + 푋2 +푋3… + 푋푛 ) atau ∑X  : julah dari skor-skor yang ada 

푛 : number of cases (banyaknya skor-

skor itu sendiri 

 

Selanjutnya menghitung nilai interval yang akan disajikan dalam 

bentuk tabel interval. Penentuan interval dalam penelitian ini mengacu 

pada rumus Sturges (Nazir, 2011:383), dimana nilai interval (i) merupakan 

hasil dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jarak dan hasil dari 

nilai interval dapat digunakan untuk acuan menentukan posisi nilai rata-

rata dan digunakan untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian.  


