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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari suatu 

komunikasi. Karena manusia juga membutuhkan suatu komunikasi antara 

orang yang satu dengan orang yang lain untuk saling mengisi. Manusia juga 

sebagai makhluk individu maupun sosial memiliki dorongan ingin tahu, ingin 

maju dan ingin berkembang seiring berkembangnya jaman dan teknologi 

informasi, maka salah satu sarananya adalah komunikasi. Komunikasi menurut 

Harold D. Lasswell bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan 

komunikasi ialah menjawab “siapa yang menyampaikan, apa yang 

disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya” 

(Cangara ,1998:19).  Selain itu juga aktivitas komunikasi juga dapat dilihat 

sebagian besar waktu kita setiap harinya. Salah satunya dengan melakukan 

aktivitas mengobrol, menonton televisi, mendengarkan radio, membaca buku, 

menggunakan layanan internet, telepon, dll. Sehingga kita mempunyai banyak 

waktu untuk beraktivitas dibandingkian dengan hanya berdiam diri.  

Proses penyampaian informasi, ide dan sikap kepada banyak orang, 

biasanya dengan menggunakan mesin atau media yang diklasifikasikan ke 

dalam media massa seperti siaran radio, televisi, koran, majalah dan film 

disebut komunikasi massa. Media massa merupakan alat perantara dalam 
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memberikan informasi dari sumber tertentu kepada khalayak. Dengan 

menggunakan media massa dalam menyampaikan informasi kepada khalayak 

lebih mudah karena kita belum tentu tahu keberadaan khalayak tersebut. 

Media massa dibagi menjadi dua yaitu yang pertama media cetak yakni berupa 

surat kabar, majalah dan buku. Kedua yaitu media elektronik seperti radio, 

internet dan televisi. 

Media massa menjadi sangat penting bagi kelanjutan hidup manusia 

dalam memperoleh kebutuhan akan informasi dalam bersosialisasi. Segala 

informasi yang datangnya bersifat mendadak dapat kita ketahui saat itu juga 

melalui media massa tersebut terutama media elektronik. Dan juga informasi 

tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas karena tidak terbatas pada suatu 

daerah tertentu, sehingga penyebarannya efektif.  

Perkembangan media massa dalam dunia informasi saat ini seakan 

tidak bisa terlepas dari teknologi. Hal ini membuktikan bahwa manusia 

mencari informasi semudah mungkin untuk didapatkan apalagi mereka enggan 

dengan informasi yang tidak dikemas secara menarik. Media massa saat ini 

dirasakan betul manfaatnya oleh semua khalayak termasuk para pengusaha-

pengusaha. Para pengusaha tersebut memanfaatkan sebuah media massa untuk 

memberikan suatu informasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan 

produk dan jasa yang dihasilkan yang juga merupakan salah satu bentuk 

pemasarannya.  

Banyak ragam media massa yang digunakan para pengusaha dalam 

memperkenalkan produk dan jasa mereka. Namun diantara sekian banyak 
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media massa yang ada, televisi dianggap sebagai media yang efektif. Televisi 

dianggap mampu menggabungkan suara, gambar dan tulisan dalam satu 

kesatuan sehingga masyarakat mudah menangkap pesan yang disampaikan 

mengenai produk dan jasanya dalam bentuk iklan. Sebagai salah satu 

contohnya adalah iklan yang berkaitan dengan teknologi komunikasi.  

Konsumsi masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi 

semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu 

yang lama dalam penyampaiannya kini dengan teknologi segalanya menjadi 

sangat dekat dan tanpa jarak. Teknologi yang banyak digemari oleh 

masyarakat sekarang ini  Telepon seluler atau yang lebih dikenal dengan nama 

Handphone adalah suatu media komunikasi yang tepat untuk memenuhi 

kebutuhan komunikasi tersebut,mengingat ponsel merupakan perkembangan 

dari telepon kabel. Media komunikasi adalah alat atau sarana yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau komunikan ( Cangara, 

2003 : 131 ). Handphone yang dulunya hanya dianggap sebagai barang mewah 

dan hanya dipakai oleh kalangan tertentu saja tapi kini handphone dapat di 

pakai oleh kalangan masyarakat luas pada umumnya.  

Kini dapat dirasakan betapa banyaknya pilihan media iklan pada 

televisi yang dirasakan oleh masyarakat luas. Periklanan adalah komunikasi 

komersil dan nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya 

yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media yang bersifat 

misal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct email ( pengeposan 

langsung ), reklame ruang, atau kendaraan umum. Dan dalam perkembangan 
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teknologi dapat memberikan banyak peluang bagi para pengiklan yang dapat 

memanfaatkan mereka untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Iklan yang 

mempunyai tujuan sebagai suatu bentuk pemasaran dan promosi penjualan 

produk di televisi. Iklan juga mempunyai daya tarik tersendiri bagi khalayak 

banyak dan bersifat dapat membujuk para khalayak agar dapat mencoba 

produk dan jasa yang mereka tawarkan lewat tayangan iklan di televisi 

tersebut. 

Salah satu iklan teknologi komunikasi yang saat ini sedang trend 

dan digemari masyarakat di Indonesia ini adalah Operator Teleponnya. 

Semakin banyaknya jumlah provider handphone dan operator telepon, 

semakin banyak, mereka memberikan fitur-fitur terbaik mereka, salah satunya 

yaitu yang dituangkan dalam iklan IM3 versi voucher internet. Dengan adanya 

iklan IM3 versi voucher internet, diharapkan pengguna internet akan semakin 

mudah mengakses segala informasi, pemasaran menggaet pelanggan yang 

lebih banyak lagi, serta memberikan kepuasan kepada pelanggan.  

PT Indonesian Satellite Corporation Tbk atau yang lebih kita kenal 

dengan nama PT. Indosat adalah sebuah perusahaan penyelenggaraan 

telekomunikasi internasional di Indonesia. Indosat merupakan suatu 

perusahaan telekomunikasi dan multimedia terbesar kedua di Indonesia untuk 

jasa seluler ( Mentari, IM3, dan Starone, Matrix ). Dimana setiap kartu yang 

ditawarkan mempunyai kelebihan satu sama lain. Internet memang merupakan 

salah satu perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat 

perkembangan. Maka dari itu, setiap perusahaan seluler berlomba-lomba 
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untuk memberikan tarif termurah dalam melakukan akses internet. Salah satu 

iklan produk indosat yang banyak menarik minat pelanggan adalah kartu IM3 

versi voucher internet. Iklan ini mulai ditayangkan pada bulan Februari 2009 

yang berdurasi 33 detik. Dimana dalam iklan tersebut menampilkan antar 

teman yang melakukan aktivitas chatting dengan sesukanya dan sepuasnya 

karena tarif murah. Dengan kartu IM3 versi voucher internet, pelanggan bisa 

internetan murah hanya Rp. 10/30 dengan kecepatan sampai 256 Kbps.  

Dalam tayangan iklan IM3 versi voucher internet menggunakan 

bintang iklan Adly Fayruz dan Junior Liem yang dianggap mewakili remaja 

dewasa dan mencerminkan produk tersebut, yaitu dua orang cowok yang 

mempunyai kebiasaan mengobrol lewat internet atau yang biasa disebut 

dengan chatting. Iklan ini memanfaatkan momen chatting diantara Adly 

Fayruz dengan Junior Liem yang sempat mencuri perhatian khalayak banyak. 

Karena Junior Liem suka melakukan kegiatan chatting maka Adly Fayruz 

yang mengetahuinya menyarankan kepada Junior Liem untuk menggunakan 

produk terbaru dari IM3 yaitu IM3 versi voucher internet. 

  Saat ini televisi menjadi sebuah media yang sangat digemari oleh 

semua khalayak. Tak terkecuali di kalangan siswa-siswi SMU maupun anak-

anak remaja lainnya. Selain televisi menayangkan sinetron, film, berita, 

olahraga, infotainment, televisi juga sering menayangkan tentang iklan suatu 

produk yang target pangsa pasarnya adalah anak-anak remaja. Anak-anak 

remaja disini dikenal sebagai konsumen yang sangat dapat menyesuaikan diri, 

memperhatikan suatu penampilan, dan tidak loyal. Karakteristik ini 
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memberikan peluang dan suatu tantangan yang besar bagi pemasaran saat ini. 

Sebuah produk yang dapat diterima dengan sukses apabila para remaja 

memilih produk yang mempunyai ciri tersendiri dan dapat dibedakan dengan 

produk lainnya. Jenis iklan yang banyak dilihat oleh anak remaja adalah iklan 

yang berhubungan dengan seluler dan teknologi. Salah satunya adalah iklan 

yang paling banyak diminati adalah internet melewati operator seluler. 

Dengan hal tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian yang berkaitan 

tentang Hubungan antara terpaan iklan IM3 versi voucher internet di Televisi 

Dengan Tingkat Penggunaan di Kalangan Siswa SMU dengan mengambil 

lokasi di SMUN 09 Malang. SMUN 09 Malang merupakan salah satu sekolah 

terbaik dengan segudang prestasi di kota Malang. Alasan peneliti mengambil 

penelitian di SMU tersebut dikarenakan objek penelitian lebih dikenali oleh 

peneliti dan sebelumnya telah dilakukan observasi. Dan saat ini banyak sekali 

peminat khususnya siswa-siswi SMU yang menggunakan layanan IM3 versi 

voucher internet dengan melihat tayangan iklan di televisi. Dalam penelitian 

ini, sampel yang di ambil adalah para siswa-siswi SMUN 09 Malang 

khususnya kelas XI.    

Berdasarkan penjelasan di atas, terpaan suatu tayangan iklan oleh 

media televisi yang dilakukan berulang-ulang akan mempengaruhi perilaku 

dari pemirsanya. Demikian pula dengan penayangan iklan IM3 versi voucher 

internet. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menelaah lebih dalam 

mengenai seberapa besar hubungan antara terpaan iklan IM3 voucher Internet  

di televisi dengan tingkat penggunaan di kalangan siswa SMU. 
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B. Rumusan Masalah. 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah, yaitu : 

1. Adakah hubungan antara terpaan iklan IM3 versi voucher internet di 

Televisi dengan tingkat penggunaan di kalangan siswa SMU?  

2. Seberapa besar hubungan antara terpaan iklan IM3 versi voucher internet 

di Televisi dengan tingkat penggunaan di kalangan siswa SMU? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui Ada tidaknya hubungan antara terpaan iklan IM3 versi 

voucher internet di Televisi dengan penggunaan voucher internet pada 

siswa SMU. 

2. Mengetahui Seberapa besar hubungan antara terpaan iklan IM3 versi 

voucher internet di Televisi dengan Tingkat penggunaan pada kalangan 

siswa SMU. 

D. Kegunaan Penelitian. 

1. Secara akademis dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan antara 

terpaan suatu tayangan televisi termasuk iklan kepada mahasiswa 

khususnya jurusan ilmu komunikasi. 

2. Secara praktis memberikan masukan kepada siswa SMU Negeri 09 

Malang tentang tingkat penggunaannya. 

 


