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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

  Industri telepon seluler mengalami perkembangan yang pesat dalam dua 

dekade terakhir ini, baik di negara maju ataupun negara berkembang. Di 

Indonesia pun telepon seluler telah mengubah peta industri telekomunikasi 

secara radikal. Ini bisa dilihat dengan bermunculannya operator 

telekomunikasi yang ikut meramaikan industri pertelekomunikasian di 

Indonesia. Menyadari akan persaingan yang cukup ketat pada industri layanan 

telekomunikasi seluler, para operator layanan telekomunikasi seluler 

berlomba-lomba mempromosikan produknya agar dapat dikenal dipasaran 

melalui media periklanan. 

 Menurut Rhenald Khasali (1992:51) periklanan adalah salah satu 

komunikasi massa dan harus di bayar untuk menarik kesadaran, menanamkan 

informasi, mengembangkan sikap, atau mengharapkan adanya suatu tindakan 

yang menguntungkan bagi pengiklan. Tentunya dalam upaya meyakinkan atau 

menarik kesadaran, setiap perusahaan berusaha mempromosikan keunggulan 

produk yang ditawarkan.  

   Sebagai pembeda suatu produk dengan yang lain maka diberikanlah 

suatu identitas yang disebut dengan merk. Karena salah satu asset untuk 

meningkatkan pangsa pasar adalah kesadaran akan merek, maka perusahaan-

perusahaan besar rela menghabiskan banyak uang untuk membangun dan 
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mengorbitkan merek. Kesadaran merek merupakan kemampuan sebuah merek 

untuk muncul dalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan 

kategori produk tertentu dan seberapa mudahnya nama tersebut dimunculkan 

(Shimp , 2003:11). 

  Persaingan antar merek pun menjadi sangat sengit. Para pengelola 

dengan sekuat tenaga berjuang agar mereknya mendapatkan kesadaran merek 

tertinggi dalam benak konsumen. Seperti persaingan kartu seluler merek 

Indosat dan XL. Beberapa tahun belakangan ini, kedua operator selular 

tersebut memiliki strategi yang relatif sama yaitu memakai icon remaja yang 

dasarnya adalah seorang selebriti (public figure) sebagai model iklannya untuk 

menciptakan kesadaran akan merek pada masyarakat. Penggunaan selebritis 

sebagai model dalam sebuah iklan merupakan cara yang paling efektif untuk 

menarik perhatian masyarakat. Para bintang televisi, actor film, para atlet 

terkenal, dan pribadi-pribadi yang telah mati (pada sketsa pembuka) 

digunakan secara luas di dalam iklan-iklan di majalah, iklan radio, dan iklan 

televisi untuk mendukung produk (Shimp (2003:460) 

  Indosat dan XL bersaing dalam perang iklan agar mereknya menjadi 

merek yang paling dikenal dipasar operator selular dan menjadi top of mind 

di benak masyarakat khususnya remaja, dikarenakan mayoritas pengguna 

seluler adalah remaja. Dengan menembak mayoritas pengguna seluler maka 

sama halnya menguasai sebagian besar pasar.  

 Menurut Spire Research & Consulting, jumlah pelanggan seluler di 

Indonesia lebih didominasi oleh golongan para remaja. Sebab dewasa ini 
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muncul tren untuk memiliki handphone di kalangan remaja. Kelompok remaja 

cenderung lebih bersifat konsumtif dan paling cepat mengikuti tren serta 

berbagai hal yang dianggap baru. Masih menurut Spire Research & Consulting, 

salah satu faktor utama ketertarikan para remaja terhadap produk seluler 

dikarenakan tarif murah dan konten yang menarik. 

(http://firmansyah2308.wordpress.com/category/telekomunikasi/ diakses 08 

Oktober 2010). 

 Indosat sebagai salah satu operator selular yang cermat dalam hal 

menyita perhatian remaja untuk menjadi customernya. Selain telah memiliki 

pangsa pasar remaja yang banyak, Indosat cermat dalam milih model iklan 

dari berbagai kalangan remaja, seperti Gita Gutawa, J-Rocks, Vierra, serta 

masih banyak lagi. Semua bintang Indosat dapat dikatakan mempunyai fans 

yang kuat. 

  Di tahun 2009 Indosat mengeluarkan iklan versi terbaru, promosi 

produk online murah dengan menggunakan icon artis Saykoji. Indosat 

merelease kartu perdana dan voucher khusus untuk internet, tentu saja dengan 

benefit tarif miring. Imej Indosat sebagai produk internet murah memang 

sudah cukup melekat, paling tidak di segmen ABG. Bulan April lalu Indosat 

klaim sudah mengadopsi teknologi HSPA+ dengan kecepatan 42 Mbps, 

bahkan di klaim tercepat kedua di Asia.  

   Namun dalam urusan persaingan iklan, XL juga tidak dapat di anggap 

remeh. Banyak iklan yang telah diproduksi oleh XL, mulai tahun 2006 XL 

mencoba untuk menarik perhatian masyarakat dengan meluncurkan produk 

http://firmansyah2308.wordpress.com/category/telekomunikasi/
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3G yang diklaim yang pertama di Indonesia dengan jaringan terluas dan 

tercepat. Untuk menciptakan emotional bonding dengan pelanggan, XL 

menggunakan ikon music grup band terkenal (Peterpan dan Samsons). 

Dikategori selular, XL merupakan merek pertama yang memakai grup musik 

sebagai duta merek.  

   Ditahun berikutnya, XL memakai Putri Titian, Kuburan Band, Luna 

Maya, berderet semua bintang diambil oleh XL. Ditambah Kotak dan Vidi 

Aldiano. Tidak dapat dibayangkan besarnya budget yang harus dikeluarkan 

oleh XL untuk memproduksi sebuah iklan, dan membayar artis tersebut. 

Kemudian  berlanjut ditahun 2009, XL memakai Raffi Ahmad untuk 

mengiklankan produknya dalam berbagai versi.  

 Berbagai macam iklan Indosat dan XL dapat dilihat di media-media 

massa khususnya televisi. Iklan-iklan tersebut hampir muncul setiap hari, 

dimulai dari pagi hingga malam, khususnya pada acara-acara yang memiliki 

rating tinggi, seperti acara musik DahSyat, Inbox, Sinetron, Infotainment, 

FTV dan Talk Show yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta seperti RCTI, 

SCTV, ANTV, Trans TV, dan Trans 7. Dengan banyaknya televisi swasta di 

Indonesia semakin menyuburkan produksi iklan di tanah air, dan menjadikan 

iklan semakin sulit dipisahkan dalam kehidupan kita.  

  Dengan semakin seringnya iklan-iklan tersebut muncul di televisi, 

maka dalam merancang suatu iklan hendaknya perusahaan harus memilih 

public figure yang cocok, sehingga dapat menarik perhatian dan kesadaran 

masyarakat yang dapat membentuk opini, dan mereka akan meneruskan opini 
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tersebut sesuai persepsi masing-masing. Dengan demikian diharapkan 

terciptanya suatu kesadaran akan merek. Disisi lain kesadaran merek 

merupakan dasar atau langkah awal dalam menentukan keberhasilan dan 

suksesnya suatu merek di tengah masyarakat.  

 Akan tetapi, walaupun kedua operator selular tersebut telah memakai 

strategi yang relatif sama yaitu menggunakan model (public figure) dalam 

menciptakan kesadaran akan merek, ternyata indeks pertumbuhan komposisi 

pelanggan dari operator selular Indosat lebih tinggi dibandingkan dengan XL, 

dilihat berdasarkan hasil survey lima tahun terakhir. 

  Indosat meraih rata-rata pertumbuhan pelanggan berkisar 25%. Tahun 

2005 Indosat membukukan jumlah pelanggan sebanyak 14.512 jt, tahun 2006 

naik menjadi 16.705 jt, tahun 2007 naik kembali menjadi 24.550 jt, tahun 

2008 naik lebih tinggi menjadi 36.510 jt, akan tetapi tahun 2009 Indosat 

mencatat pertumbuhan negatif sebesar 3.380 jt, sehingga jumlah pelanggan 

menjadi 33.130 jt. Hal tersebut dikarenakan Indosat telah menghapus 

sejumlah pelanggan yang tidak produktif. 

  Sedangkan XL di tahun 2005 baru bisa mengumpulkan pelanggan 

sebanyak 6.978 jt, tahun 2006 terkumpul sebanyak 9.528 jt, tahun berikutnya 

15.469 jt, tahun 2008 mencapai 26.016 jt dan akhir tahun 2009 kemarin XL 

berhasil meraih angka 31.438 jt.  

 Begitu juga di tahun 2010 indeks pertumbuhan Indosat tetap berada 

pada posisi pertama dibandingkan dengan XL. Yang menduduki kursi No.1 

adalah Telkomsel dengan jumlah pelanggan mencapai 83,1 juta. Sangat sulit 
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bagi operator selular lain bila ingin menyamakan kedudukan dengan 

Telkomsel. Posisi kedua ditempati oleh Indosat dengan jumlah pelanggan 

sebanyak 39,7 juta. Indosat dan XL sama-sama diminati masyarakat. 

Terbukti dengan perbedaan jumlah pelanggan yang relatif tipis yaitu XL 

dengan 38,5 juta. Itu semua karena XL telah meningkatkan kualitas 

layanannya dalam beberapa tahun terakhir. Posisi ke empat ditempati oleh 

Telkom flexi dengan 16,2 juta pelanggan, diikuti oleh Bakrie Telkom 11,1 

juta pelanggan atau lebih dikenal dengan Esia. Kemudian ada Hutchison 

dengan produk 3 (Tri) sebesar 7,5 juta, Natrindo dengan Axis 7,5 juta, Smart 

Telecom 3juta, Mobile-8 2,5 juta, dan sisanya Ceria serta BBT. (Bisnis 

Indonesia, edisi Rabu, 10 November 2010). 

  Oleh karena itu, sehubungan dengan penjelasan diatas maka peneliti 

tertarik untuk meneliti pengaruh popularitas model iklan Indosat dan XL di 

televisi terhadap perbedaan tingkat kesadaran akan merek pada kalangan 

mahasiswi. Yaitu dengan menggunakan model Raffi Ahmad dan Saykoji 

untuk mengetahui perbedaan tersebut.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat di rumuskan 

permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh popularitas model iklan Indosat dan XL di televisi 

terhadap tingkat kesadaran akan merek pada kalangan mahasiswi? 



7 

 

2. Jika terdapat pengaruh, maka seberapa besar pengaruh popularitas model 

iklan Indosat dan XL di televisi terhadap perbedaan tingkat kesadaran 

akan merek pada kalangan mahasiswi? 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh popularitas 

model iklan Indosat dan XL di televisi terhadap perbedaan tingkat kesadaran 

akan merek pada kalangan mahasiswi. 

 

D.  Hipotesis 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2005:328). Dari rumusan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan jawaban sementara dari permasalahan yang hendak diteliti yaitu:  

 H₀ : Tidak ada pengaruh Popularitas model iklan Indosat di televisi 

terhadap tingkat kesadaran akan merek pada kalangan mahasiswi. 

H₁ : Ada pengaruh popularitas model iklan Indosat di televisi terhadap 

tingkat kesadaran akan merek pada kalangan mahasiswi. 

H₀ : Tidak ada pengaruh Popularitas model iklan XL di televisi terhadap 

tingkat kesadaran akan merek pada kalangan mahasiswi. 

 H₁ : Ada pengaruh popularitas model iklan XL di televisi terhadap tingkat 

kesadaran akan merek pada kalangan mahasiswi. 
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E. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat akademik 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan keilmuan 

bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis, khusunya 

pada konsentrasi Audio Visual tentang pengaruh popularitas model iklan 

sebagai komunikator yang mempunyai daya tarik dalam lingkungan 

masyarakat.  

2. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kebenaran dari proses 

komunikasi massa khusunya iklan, dari segi efek penggunaan model 

(public figure) sebagai komunikator terhadap perbedaan kesadaran akan 

merek pada masyarakat khususnya para remaja yang ada di Malang.  

 

F. Tinjauan Pustaka 

 F.1. Komunikasi Massa 

 F.1.1. Definisi Komunikasi Massa 

  Komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan, ide, 

atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu guna 

mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Sedangkan 

Komunikasi Massa adalah (ringkasan dari) komunikasi melalui media massa 

(communicating with media), atau komunikasi kepada banyak orang (massa) 

dengan menggunakan sarana media. Media massa sendiri ringkasan dari 

media atau sarana komunikasi massa. 
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  Joseph A. devito dalam buku Pengantar Komunikasi Massa oleh 

Nurudin mengemukakan definisi komunikasi massa sebagai berikut : 

Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua 

orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa khalayak 

itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa barangkali akan 

lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya (televisi, 

radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita).  

  Berbeda dengan Devito Dennis McQuail (masih dalam buku 

Pengantar Komunikasi Massa oleh Nurudin, M.Si ) mendefinisikan bahwa 

komunikasi massa bersumber bukan dari satu orang melainkan suatu 

organisasi formal dan merupakan komunikator professional. Pesannya tidak 

unik, beraneka ragam, selalu diperbanyak, dan bersifat satu arah. 

(http://riandita88.blog.friendster.com/2008/03/definisi-komunikasi-massa/ 

diakses 22 Desember 2010). 

  Menurut Bittner (Winarni, 2003:5) komunikasi massa adalah pesan 

yang dikomunikasikan  melalui media massa pada sejumlah orang besar 

(Mass communication is message communicated through a mass medium to a 

large number of people). 

http://riandita88.blog.friendster.com/2008/03/definisi-komunikasi-massa/
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   Definisi yang diutarakan beberapa ahli diatas mengandung makna 

yang hampir sama, hanya saja susunan kata dan istilah yang digunakan 

berbeda, namun hal tersebut tidak mengurangi pemahaman maksud yang 

hendak dicapai terhadap pengertian komunikasi massa. 

 F.1.2. Fungsi Komunikasi Massa 

  Mula-mula Harold D. Lasswell (dalam Winarni, 2003:44) 

mengemukakan fungsi komunikasi massa adalah memberi informasi, 

mendidik dan menghibur. Wright kemudian menambahkan fungsi 

komunikasi menjadi empat yakni : 

 1. Surveillance atau Pengawasan 

    Disebut juga  pengawasan terhadap apa yang terjadi di lingkungan. 

Komunikasi akan terus menerus mencari tahu, menyelidiki, 

mengumpulkan informasi lalu menyebarluaskan kepada halayak. Fungsi 

inilah yang dimaksud dengan fungsi pemberitaan dan komunikasi massa. 

Bagi individu dan masyarakat, fungsi pemebritaan ini berperan sebagai 

peringatan (warning). 

 2. Correlation atau Kegiatan Menghubungkan 

    Fungsi ini berperan untuk membantu mobilisasi yaitu menggerakan 

masyarakat untuk suatu tujuan bersama. Bagi individu fungsi ini 

memberikan efisiensi, yaitu dengan membaca media berate individu akan 

tergolong untuk mendapatkan berbagai informasi tanpa harus ngoyo terjun 

ke lapangan. 
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 3. Transmisi Kultural 

     Fungsi pewarisan budaya atau fungsi pendidikan dari komunikasi 

massa ini berperan meningkatkan keutuhan social dan mengurangi 

ketidakpastian di tengah masyarakat. Fungsi ini juga dapat terjadi 

disfungsi, yakni bagi msayarakat akan berkembang masayarakat massa, 

dan bagi individu akan terjadi depersonalisasi sosialisasi yaitu proses 

sosialisasi menjadi hampir sama bagi setiap otang, tidak terjadi kekhasan 

bagi setiap individu. 

 4. Entertainment atau Hiburan 

    Fungsi ini merupakan sarana pelepas lelah baik bagi individu maupun 

masyarakat. Sedangkan dsifungsi dari fungsi penghiburan bagi masyarakat 

adalah public yang divert yaitu cenderung menghindar aksi-aksi social 

karena hiburan yang disajikan media menyebabkan masyarakat menjadi 

lebih individualistic. Sedangkan bagi  individu disfungsi dari fungsi 

penghiburan adalah mengingkatkan kepasifan karena hibran yang 

disajikan cenderung membuat orang terlena, menurunkan selera akibat 

kecenderungan media massa menyajikan hal-hal yang disukai banyak 

orang, memungkinkan terjadinya pelarian yaitu upaya untuk melarikan diri 

dari kenyataan hidup. 
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 F.2. Iklan  

 F.2.1. Definisi Iklan 

   Periklanan merupakan salah satu usaha yang dilakukan perusahaan 

untuk menyampaikan pesan produk yang dihasilkan kepada konsumen, 

sehingga konsumen dapat lebih mengenal produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Menurut Jefikns (1997:5) periklanan merupakan pesan-pesan 

penjualan yang paling persuasive yang diarahkan kepada para calon pembeli 

yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya 

semurah-murahnya. 

   Sedangkan Iklan didefinisikan sebagai segala bentuk presentasi non-

pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang 

harus dibayar (Kotler, 2005:277). 

   Secara sederhana iklan juga didefinisikan sebagai pesan yang 

menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu 

media (Kassali,1992:9).   

  Jadi pada intinya iklan merupakan salah satu jalan menuju pangsa 

pikiran konsumen, sehingga periklanan sangat penting karena faktor 

pendeknya daya ingat manusia. Konsumen selalu dijejali dengan berbagai 

informasi baru, sehingga harus selalu dilakukan suatu usaha yang dapat 

membuat mrek dan produk perusahaan selalu diingat oleh konsumen. 

 F.2.2. Tujuan dan Fungsi Periklanan 

  Langkah awal dari beriklan adalah menetapkan tujuan dari iklan 

tersebut. Periklanan tidak hanya untuk mencapai tujuan utama yaitu 
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meningkatkan volume penjualan, akan tetapi terdapat beberapa keuntungan 

lainnya, antara lain membina merek perusahaan yang ada di pasaran dan 

menyebarkan informasi tentang penjualan suatu barang atau jasa. Tidak akan 

berarti apa-apa bagi perusahaan, jika iklan yang ditayangkan tidak mampu 

menarik perhatian konsumen. Dimana penetapan tujuan dan pengukuran 

terhadap hasil periklanan umumnya dinyatakan dalam tingkat “sadar kenal” 

(awareness) yang diperoleh dari khalayak sasaran.  

 Secara umum, periklanan dihargai karena dikenal sebagai pelaksana 

beragam fungsi komunikasi dalam periklanan. Menurut Shimp (2003:357) 

fungsi periklanan antara lain sebagai berikut :  

 1. Informing, memberikan informasi membuat konsumen sadar akan merek-

merek baru, dan meningkatkan puncak kesadaran dalam benak konsumen 

(TOMA – top off mind awareness) untuk merek-merek yang sudah ada 

dalam kategori yang matang. 

 2. Persuading, membujuk konsumen untuk mencoba  produk atau jasa yang 

diiklankan. 

 3. Reminding, menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan 

konsumen. 

 4. Adding value, memberikan nilai tambah. 

 5. Assisting, mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan.  

  Sedangkan menurut Asmajasari (1997:14) fungsi periklanan dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis : 
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  1. Iklan menjalankan sebuah fungsi sebagai “informasi” : ia 

mengkomunikasikan informasi produk, cirri-ciri, dan lokasi penjualannya. 

Ia memberitahukan konsumen produk-produk barunya. 

 2. Iklan menjalankan sebuah fungsi sebagai membujuk “persuasif” : ia 

membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu atau 

mengubah sikap mereka terhadap produk atau perusahaan tersebut. 

 3. Iklan menjalankan sebuah fungsi dalam “menciptakan kesan” : ia 

menciptakan iklan sebaik-baiknya agar masyarakat mempunyai kesan 

tertentu tentang apa yang diiklankan. 

 4. Iklan menjalankan sebuah fungsi “memuaskan keinginan” : sebelum 

membeli sebuah produk, kadang-kadang orang ingin diberitahu lebih dulu.  

 5. Iklan menjalankan sebuah fungsi sebagai “alat komunikasi” : dimana iklan 

sebagai alat untuk membuka komunikasi 

F.2.3. Sasaran Periklanan 

  Setiap iklan dirancang untuk memenuhi atau mencapai sasaran tertentu. 

Iklan sebaiknya dirancang untuk mencapai sasaran spesifik dari pemasar, 

walaupun tujuan akhir dari program periklanan adalah untuk mendororng 

terjadi keputusan pembelian oleh konsumen. Menurut Tjiptono (1997:81), 

kegiatan periklanan memiliki sasaran sebagai berikut :  

 1.  Kesadaran (Awareness) : Sasaran periklanan yang utama adalah untuk 

meningkatkan pengenalan akan nama merk, konsep produk, dimana dan 

bagaimana membeli suatu produk. 
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 2.  Mengingatkan (Remind to use) : Sasaran periklanan disini adalah untuk 

mengingatkan para pembeli agar menggunakan produk, jasa atau ide, serta 

meningkatkan persediaan produk, jasa atau ide tersebut. 

 3.  Mengubah sikap tentang penggunaan produk : Sasaran periklanan adalah 

untuk meningkatkan jumlah pemakaian dan menarik pemakai atau 

konsumen baru. 

 4.  Mengubah persepsi tentang pentingnya atribut merk agar suatu atribut 

dapat menjadi penentu dalam proses pemilihan oleh konsumen, maka 

atribut tersebut haruslah penting. 

 5.  Mengubah keyakinan tentang merek : Jika suatu atribut telah dianggap 

penting, maka konsumen akan meneliti sejauh mana tiap-tiap merk atau 

produk alternatif memiliki atribut tersebut. Oleh karenanya sasaran 

periklanan disini adalah untuk meningkatkan nilai suatu produk dimata 

konsumen dalam hal atribut yang penting tersebut. 

6.  Mengukuhkan sikap (Attitude Reinforcement) : Sasaran periklanan adalah 

untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa merk atau atribut 

tersebut benar-benar memberikan tingkat kepuasan tertinggi untuk manfaat 

yang paling tertinggi.  

 F.2.4. Media Iklan televisi 

   Media penyampai pesan memegang peranan penting dalam proses 

komunikasi. Tanpa media, pesan tidak akan sampai pada kelompok audiens 

yang diinginkan. Oleh karena itu, pemilihan media yang tepat akan sangat 
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menentukan apakah pesan yang ingin disampaikan pada kelompok sasaran 

akan sampai atau tidak.  

  Setiap media dan setiap sarana memiliki sekumpulan karakteristik dan 

keunggulan yang unik. Para pengiklan berupaya memilih media dan sarana 

yang karakteristiknya paling sesuai dengan merek yang diiklankan dalam 

menjangkau khalayak sasaran dan menyampaikan pesan yang dimaksud. Pada 

prinsipnya, jenis media iklan dalam bentuk fisik dibagi kedalam dua kategori  

yaitu media iklan cetak dan media iklan elektronik.  

  Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual 

yang dihasilkan dari proses percetakan; bahan baku dasarnya maupun sarana 

penyampaian pesannya menggunakan kertas). Media cetak adalah suatu 

dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang diubah dalam kata-

kata, gambar foto dan sebagainya (contoh : surat kabar, majalah, tabloid, 

brosur, pamflet, poster). Sedangkan media elektronik adalah media yang 

proses bekerjanya berdasar pada prinsip elektronik dan eletromagnetis (contoh 

televisi, radio, internet). (http://purwodadi.net/2010/04/27/iklan-dan-

kampanye-media-elektronik/  diakses 08 Oktober 2010). 

 Dari sekian banyak media elektronik yang digunakan, televisi di anggap 

paling efektif dalam menyampaikan iklan pada masyarakat. Menurut Wahyudi 

(1986:49) televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele 

(bahasa yunani) yang berarti jauh, dan visi (videre bahasa latin) berarti 

penglihatan. Dalam bahasa inggrisnya television diartikan  dengan melihat 

jauh. Melihat jauh disini di artikan dengan gambar dan suara yang diproduksi 

http://purwodadi.net/2010/04/27/iklan-dan-kampanye-media-elektronik/
http://purwodadi.net/2010/04/27/iklan-dan-kampanye-media-elektronik/
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di suatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat “lain” melalui sebuah 

perangkat penerima (televisi set). Jadi televisi berarti tampak atau dapat 

melihat dari jarak jauh.  

 Televisi mampu menjadi primadona dalam penayangan iklan 

dibandingkan dengan media periklanan lain karena televisi memiliki tiga 

kekuatan. Menurut Rhenald Kassali (1992:121-122) tiga kekuatan tersebut 

antara lain :  

 1. Efisiensi biaya  

Televisi merupakan media yang paling efektyif untuk menyampaiakan 

pesan, informasi dan sebagainya. Salah satu keunggulannya adalah 

kemampuan menjangkau khalyak sasaran yang luas. 

 2. Dampak yang kuat 

Televisi mampu membawa dampak yang kuat terhadap konsumen, dengan 

tekanan pada dua indra sekaligus yaitu penglihatan dan pendengaran. 

Televisi juga mampu meciptakan kelenturan bagi pekerjaan-pekerjaan 

kreatif dengan mengkombinasikan gerakan, kecantikan, suara, warna, 

drama dan humor. 

 3. Pengaruh yang kuat 

Akhirnya, televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk 

mempengaruhi persepsi khalayak sasaran. Kebanyakan msayarakat 

meluangkan waktunya di depan televisi sebagai sumber berita, hiburan, 

dan sarana pendidikan.kebanyakan calon pembeli lebih percaya pada 



18 

 

perusahaan yang mengiklankan produknya di televisi daripada tidak sama 

sekali.    

 Selain itu iklan televisi juga mempunyai dua kekuatan yang sangat 

penting. Pertama, iklan TV biasa menjadi sarana efektif untuk 

mendemonstrasikan atribut produk dengan jelas dan secara persuasif 

menjelaskan manfaat bagi konsumen. Kedua, iklan TV bisa menggambarkan 

pengguna dan pencitraan pengguna, kepribadian merek, atau hal tak terwujud 

lainnya secara dramatis (Kotler, 2009:205-206).  

 F.2.5.  Iklan Sebagai Kegiatan Komunikasi 

  Tujuan periklanan umumnya mengandung misi komunikasi. Dimensi 

komunikasi memberikan informasi tentang kemampuan konsumen dalam 

mengingat pesan utama yang disampaikan, pemahaman konsumen, serta 

kekuasaan kesan yang ditinggalkan pesan tersebut. Sedangkan iklan 

merupakan komunikasi yang kompleks dengan tujuan untuk mendorong ke 

berbagai jenis dampak. Dalam menentukan tujuan komunikasi, pemasar 

menginginkan tanggapan kognitif (cognitive), afektif (affective) dan perilaku 

(behavioral). Artinya pemasar ingin memasukkan sesuatu kedalam pikiran 

konsumen, mengubah sikap konsumen, atau mendorong konsumen untuk 

bertindak (Kottler, 2002:631).  
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  Terdapat beberapa model hierarki tanggapan dari konsumen, salah 

satunya yaitu Model Hierarki Pengaruh : 

Tahap Model Hierarki Pengaruh 

Tahap Kognitif Kesadaran 

Pengetahuan  

Tahap Afektif (Perasaan) Menyukai 

Kesukaan 

Keyakinan 

Tahap Behavioral (Perilaku) Pembelian 

  Menurut Shimp (2003:160) seluruh usaha komunikasi pemasaran 

diarahkan kepada pencapaian satu atau lebih tujuan-tujuan dibawah ini : 

1. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk. 

2. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness). 

3. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat. 

4. Memfasilitasi pembelian. 

  Secara keseluruhan, iklan yang efektif, kreatif, harus menghasilkan 

dampak abadi secara relatif kepada konsumen. Ini berarti, meninggalkan di 

belakang kerumunan iklan lainnya, mangaktifkan perhatian, serta memberi 

sesuatu kepada konsumen agar mengingat tentang produk yang diiklankan 

(Shimp, 2003:419). 

  Namun sebelum itu pemasar perlu memahami unsur-unsur mendasar 

komunikasi yang efektif. Definisi komunikasi menurut Carl I. Hovland 

(Mulyana, 2008:68) adalah proses yang memungkinkan seseorang 
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(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) 

untuk merubah perilaku orang lain (komunikate). 

  Perusahaan menggunakan periklanan dengan tujuan melakukan 

komunikasi secara persuasif kepada masyarakat yang menjadi target. Dalam 

proses komunikasi iklan, komunikator diwakili oleh institusi atau lembaga 

yang menyewa ruang. Namun komunikator dapat juga berupa model (Public 

Figure) yang digunakan oleh lembaga tersebut sebagai wakil penyampai pesan 

kepada konsumennya.  

 

 F.3. Popularitas Artis     

 F.3.1. Popularitas Artis dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Merek 

 Kata popular mengandung makna dikenal dan disukai oleh orang 

banyak (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2007:673). Popularitas sama halnya 

dengan popular, ngetop yang berarti bahwa objek banyak diketahui oleh 

segala lapisan masyarakat, baik itu dari keseringan muncul pada media 

ataupun sebuah prestasi dan kesuksesan yang diraih oleh subjek yang memang 

dikagumi dan dapat menyita perhatian masyarakat banyak. 

 Para pengiklan bangga menggunakan selebriti sebagai model iklan 

karena atribut popularitas yang mereka miliki. Selebritis, biasanya bintang 

film, pribadi yang sering muncul di televisi, penghibur yang populer,  dan atlit 

olahraga merupakan tipe yang paling biasa digunakan untuk menarik pemirsa 

(Sciffman, 1997:331). 
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 Sedangkan menurut Shimp (2003:460) selebritis adalah tokoh (actor, 

penghibur, atau atlet) yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam 

bidang-bidang yang berbeda  dari golongan produk yang di dukung. 

 Masih menurut Shimp (2003)  ada beberapa keuntungan yang didapat 

saat menggunakan selebirti sebagai bintang iklan, yaitu iklan akan lebih 

disukai masyarakat, meningkatkan kesadaran produk, merubah persepsi 

konsumen terhadap produk yang diiklankan dan memberi kesan bahwa 

konsumen selektif dalam memilih produk.  

 Artis popular karena banyak disukai orang dan memiliki daya tarik 

yang lebih atas karya seninya maupun gaya hidupnya melalui media televisi 

sebagai lembaga industry dan komersialisasi. Hal itulah yang membuat artis 

memilki nilai lebih dibandingkan dengan insan biasa. Artis atau public figure 

disini berperan sebagai seorang komunikator, dimana sebagai seorang 

komunikator hendaknya memiliki beberapa syarat salah satunya yaitu daya 

tarik. Dalam arti seorang komunikator memiliki kemampuan untuk melakukan 

perubahan sikap bagi komunikan dengan daya tarik yang dimilkinya. 

 Namun pemilihan model iklan (public figure) sebagai komunikator 

harus diperhatikan dengan cermat oleh pemasar untuk dapat menentukan 

sukses tidaknya sebuah produk, dikarenakan penggunaan model iklan (public 

figure) bisa menjadi salah satu faktor pendorong agar konsumen dapat 

menyadari suatu merek dan berakhir dengan tahap pembelian.   
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F.4. Kesadaran Merek 

 F.4.1. Definisi Brand 

 Pada dasarnya merek memiliki kemampuan yang tidak dapat diabaikan 

dalam meningkatkan daya saing perusahaan, sehingga pemberian merek 

merupakan masalah utama dalam pengembangan strategi suatu produk. Fungsi 

merek merupakan “Identitas”, dimana Identitas ini merupakan faktor pembeda 

antara suatu produk / jasa dengan produk/ jasa lainnya. Merek disini yang 

membedakan nilai jual sebuah produk. 

 Yang dimaksud dengan merek berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-

undang No. 15 Tahun 2001 adalah : suatu tanda yang berupa gambar , nama, 

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dengan unsur-

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa.  

(http://www.konsultasihukumonline.com/Haki.php?Menu=Merek diakes 

tanggal 04 september 2010). 

 Menurut American Marketing Association (Shimp, 2003:7) brand di 

definisikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau disain, atau kombinasi 

dari keseluruhannya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau 

jasa dari penjual atau sekelompok penjual, agar dapat dibedakan 

kompetitornya. 

 Pengertian lain tentang merek dikemukakan juga oleh Knapp, 2001 

(dalam Chasanah, 2003:100) bahwa merek sebagai internalisasi sejumlah 

kesan yang diterima oleh pelanggan dan konsumen yang mengakibatkan 

http://www.konsultasihukumonline.com/Haki.php?Menu=Merek
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adanya suatu posisi khusus dalam ingatan mereka terhadap manfaat-manfaat 

emosional dan fungsional yang dirasakan. 

 Merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan 

keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Dikemukakan oleh 

Kotler (2002:460) merek bukan hanya sekedar symbol yang membedakan 

produk perusahaan tertentu dengan kompetitornya, namun merek dapat 

membawa suatu produk kedalam enam tingkatan pengertian antara lain : 

 1.  Atribut : merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Setiap merek 

memilki atribut, atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan 

dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung 

dalam merek. 

 2. Manfaat : atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional. Konsumen tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat dari 

produk tersebut. Atribut “tahan lama” dapat diterjemahkan menjadi 

manfaat fungsional. Atribut “mahal” mungkin diterjmahkan menjadi 

manfaat emosional. 

 3. Nilai : merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang 

memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek berkelas, 

sehingga mencerminkan merek tersebut. 

 4. Budaya : merek mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili 

budaya Jerman : terorganisasi, efisien, bermutu tinggi. 

 5. Kepribadian : merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi 

para penggunanya. Jadi diharapkan dengan manggunakan merek, 
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kepribadian sipengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang 

digunakan. 

 6. Pemakai : merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek 

tersebut. 

Dengan enam tingkatan pengertian merek diatas, perusahaan harus 

menentukan pada tingkatan mana ia akan menanamkan identitas merek. 

 Dalam penelitian ini element merek yang diteliti terdiri dari warna, 

logo, dan slogan. Warna merupakan unsur penting dalam obyek desain. 

Karena dengan warna orang bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan 

atau membedakan sifat dari bentuk-bentuk bentuk visual secara jelas. 

(http://im4nsyah.wordpress.com/2010/03/03/belajar-desain-grafis/ diakses 05 

September 2010 ). 

 Logo adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu 

perusahaan atau organisasi. Sebuah logo bisa berupa nama, lambang atau 

elemen grafis lain yang ditampilkan secara visual. Sebuah logo diciptakan 

sebagai identitas agar unik dan mudah dibedakan dengan perusahaan 

kompetitor/pesaing. Logo bisa diibaratkan dengan wajah. Setiap orang bisa 

dengan mudah dikenali antara satu dengan yang lain hanya dengan melihat 

wajah. Begitu juga halnya dengan logo. Logo merupakan sebuah visi 

penyampaian citra positif melalui sebuah tampilan sederhana dalam bentuk 

symbol (http://www.desainstudio.com/2010/10/logo-dan-brand-pengertian-

fungsi-dan.html diakses 05 September 2010). 

http://im4nsyah.wordpress.com/2010/03/03/belajar-desain-grafis/
http://www.desainstudio.com/2010/10/logo-dan-brand-pengertian-fungsi-dan.html
http://www.desainstudio.com/2010/10/logo-dan-brand-pengertian-fungsi-dan.html
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 Sedangkan slogan adalah frase pendek yang memberikan deskripsi atau 

informasi dari suatu merek. Jadi, suatu slogan dapat memberikan gambaran 

kepada marketer mengenai intisari dari suatu produk dan kepada konsumen 

dapat memberikan informasi singkat yang membuat suatu produk memiliki 

keunikan. Slogan yang kuat, akan membantu suatu merek dalam 

meningkatkan awareness. Slogan juga dapat memperkuat strategi positioning 

dari merek tersebut. (http://triagus.multiply.com/reviews/item/20 diakses 05 

September 2010).  

 F.4.2. Definisi Kesadaran Merek 

 Seperti yang telah dibahas di atas bahwa merek memegang peranan 

penting dalam menanamkan kesadaran terhadap suatu produk. Disamping itu 

kesadaran merek akan sangat berpengaruh terhadap ekuitas merek. Kesadaran 

merek akan mempengaruhi persepsi dan tingkah laku seseorang konsumen. 

Oleh karena itu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek 

merupakan prioritas perusahaan untuk membangun ekuitas merek yang kuat.  

 Mempertahankan kesadaran akan merek yang tinggi merupakan sebuah 

tantangan besar bagi beberapa merek operator selular seperti Indosat dan XL 

dalam persaingan dengan kompetitornya. Karena sebuah merek yang terkenal 

dan terpercaya merupakan asset yang tak ternilai (Shimp, 2003:8) 

 Kesadaran merek menurut Aaker (1991:17) adalah kesanggupan 

seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. 

http://triagus.multiply.com/reviews/item/20%20diakses%2005%20September%202010
http://triagus.multiply.com/reviews/item/20%20diakses%2005%20September%202010
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(http://www.scribd.com/doc/19079302/Komunikasi-Pemasaran- diakses 04 

September 2010) 

 Sedangkan brand awareness menurut (Shimp, 2003:11) merupakan 

kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika 

mereka sedang memikirkan ketegori produk tertentu dan seberapa mudahnya 

nama tersebut dimunculkan. Jadi dapat diartikan disini bahwa pengertian 

kesadaran merek mengacu pada sejauh mana suatu merek dikenal dan diingat 

dalam benak responden.  

 Meningkatkan kesadaran merek adalah suatu mekanisme untuk 

memperluas pasar merek. Kesadaran juga mempengaruhi persepsi dan tingkah 

laku. Dimana kesadaran merupakan kunci pembuka untuk masuk ke elemen 

lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/19079302/Komunikasi-Pemasaran-
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G.  Kajian Teori 

 Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

hypodermic needle theory dari Wilbur Schramm. Teori ini mengatakan bahwa 

media bekerja seperti peluru yang dibidikkan ke arah sasaran. Sasaran/ 

khalayak yang terkena peluru bersikap pasif dan tidak menunjukkan 

penolakkan (Winarni, 2003:84).  

 Model jarum hipodermik telah diungkapkan terutama sekali dalam 

penelitian-penelitian persuasi. Pada umumnya, model ini bersifat linier dan 

satu arah. Model-model komunikasi dari Hovland, Janis dan Kelley (1959), 

Berlo (1960), Grebner (1971) dapat digolongkan pada model jarum 

hipodermik walaupun dinyatakan dengan berbagai versi. Dari model-model 

tersebut diatas dapat dilukiskan model sebagai berikut : 

 

 

Variabel Komunikator    - perhatian             - perubahan kognitif 

  - kredibilitas    - pengertian            - perubahan afektif 

  - daya tarik   - penerimaan            - perubahan behavioral 

  - kekuasaan            

Variabel pesan 

- struktur 

- gaya 

- appeals 

Variable Media 

(http://abdulsalamserbakomunikasi.blogspot.com/2010/03/model-penelitian-

jarum-hipodermik.html diakses 12 desember 2011). 

  

Variabel 
komunikasi 

Variabel 
antara 

Variabel 
efek 

http://abdulsalamserbakomunikasi.blogspot.com/2010/03/model-penelitian-jarum-hipodermik.html
http://abdulsalamserbakomunikasi.blogspot.com/2010/03/model-penelitian-jarum-hipodermik.html
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 Dari beberapa komponen komunikasi di atas yang mempengaruhi 

komunikan sehingga menimbulkan efek, penggunaan komunikatorlah yang 

paling relevan digunakan dalam penelitian ini. Dimana Iklan meluncurkan 

peluru atau propaganda berupa keunggulan produknya melalui kekuatan 

media massa dengan menggunakan (public figure) yang memiliki kepopuleran 

(daya tarik) sebagai seorang komunikatornya, sehingga dapat mempengaruhi 

efek kognitif yang berujung pada kesadaran akan merek. Oleh karena itu 

apabila komunikator yang dipilih adalah orang yang tepat, maka komunikan 

dapat diarahkan dengan mudah. 
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H.  Definisi Konseptual  

  Definisi konseptual digunakan untuk menghindari penafsiran yang 

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

konseptualnya adalah sebagai berikut : 

a. Popularitas 

Kata populer mengandung makna dikenal dan disukai oleh orang banyak 

(Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2007 : 673). Popularitas (popular, 

terkenal, ngetop) dalam penelitian ini adalah kreativitas seseorang dalam 

profesinya sebagai artis (seniman), sehingga mengakibatkan artis tersebut 

banyak diketahui oleh segala lapisan masyarakat dan memiliki nilai lebih 

dibandingkan dengan insan biasa. 

b. Kesadaran merek 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 

dari kategori produk tertentu (Aaker, 1991:17). Dimaksudkan disini adalah 

sejauh mana sebuah merek dikenal dan diingat dalam benak responden. 

 

I. Definisi Operasional 

  Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variable diukur, 

yaitu dengan menetapkan jenis dan jumlah indikator variable tersebut 

berdasarkan definisi konseptual (Hamidi, 2007:142). Dalam penelitian ini 

memiliki dua variable yaitu : Variabel Bebas (X1 dan X2) Pengaruh 

Popularitas Model Iklan Indosat dan XL di Televisi. Variabel terikat (Y1 dan 
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Y2) Perbedaan Tingkat Kesadaran Akan Merek. Berikut penjelasan masing-

masing indikator : 

a. Variabel X1 dan X2 (Popularitas Model Iklan Indosat dan XL di 

Televisi) 

Variable bebas adalah merupakan variable yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat). 

Variable bebas dalam penelitian ini adalah Popularitas model iklan. 

Popularitas model iklan dapat di ukur dengan indikator : 

 seberapa tau (kenal) responden terhadap model iklan tersebut   

b. Variabel Y1 dan Y2 (Kesadaran Akan Merek) 

Variable terikat adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variable bebas. Kesadaran akan merek dapat di ukur dengan 

indikator : 

 Mampu mengingat merek 

- Responden dapat mengetahui bahwa Indosat dan XL adalah merek 

operator seluler 

- Responden dapat membedakan merek Indosat dan XL dengan merek 

operator selular lain 

 Kenal akan merek 

- Responden dapat mengenali warna logo dari merek Indosat dan XL 

- Responden dapat mengenali slogan dari merek Indosat dan XL 

- Responden dapat mengenali bentuk logo dari merek Indosat dan XL 
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J.  Metode Penelitian 

 J.1. Pendekatan dan Jenis penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah eksplanatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ekspalantif ditujukan untuk memberikan 

penjelasan tentang hubungan antar suatu fenomena untuk variable. 

Penelitian eksplanatif mencoba untuk mencari hubungan antar hal tersebut. 

  Jadi tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengetahui 

pengaruh popularitas model iklan Indosat dan XL di televisi terhadap 

perbedaan kesadaran akan merek pada kalangan remaja 

 J.2. Populasi dan  Sampel. 

    Hamidi (2007:126) memberikan pengertian bahwa populasi adalah 

keseluruhan satuan analisis (Unit of analysis) yang hendak diteliti, dalam 

hal ini adalah individu-individu responden. Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi UMM Angkatan 2008.  Sesuai dengan 

penelitian, maka peneliti telah menetapkan kriteria-kriteria yang akan 

dijadikan sebagai populasinya. Menentukan kriteria adalah ”menetapkan 

syarat-syarat” tertentu bagi anggota populasi yang ”berhak” menjawab 

atau mengisi kuesioner Hamidi (2007:126). Adapun kriteria yang dapat 

dijadikan populasi antara lain : 

1. Mahasiswi FISIP jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2008 Universitas 

Muhammadiyah malang berjenis kelamin perempuan. 

2. Pernah melihat iklan Indosat dan XL (Versi Saykoji dan Raffi Ahmad) 
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  Diketahui jumlah mahasiswi FISIP jurusan Ilmu Komunikasi 

angkatan 2008 yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 166 orang. 

Peneliti telah melakukan pra survei sekaligus survei yang dilaksanakan 

pada tanggal 13 dan 14 Januari 2011. Hasilnya tidak semua dapat 

dijadikan sebagai populasi karena tidak memenuhi kriteria. Dan ukuran 

populasi yang didapat sebanyak 63 mahasiwi. Karena jumlah populasi 

yang relatif kecil, maka tidak diperlukan pengurangan atau (reduksi). 

Sehingga populasi yang berjumlah 63 orang dapat sekaligus dijadikan 

sampel. 

 Menurut Sugiyono (2005:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yaang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik 

sampling yang digunakan adalah non-probabilty sampling dengan cara 

purposive sampling, yakni cara memilih sampel berdasarkan pada 

kelompok, wilayah, sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu 

yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada (Hamidi, 2007:139). 

 J.3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

 Menurut Arikunto (2006:168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan alat ukur. Instrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu 

valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2005:137).  
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 Dalam uji validitas ini peneliti menggunakan rumus korelasi 

product moment dari Pearson. Yaitu dengan mencari koefisien skor 

korelasi tiap-tiap butir dengan skor total dan mencari koefisien yang 

diperoleh dari penjumlahan skor item, dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

  xyr  = 
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Keterangan : 

 xyr   = koefisien korelasi product moment (korelasi antara X dan Y) 

N       = jumlah subyek  

ΣX     = jumlah skor item 

ΣY     = jumlah skor total 

XY    = jumlah perkalian antara skor item dengan skor total 

   
2

X  = jumlah kuadrat variabel bebas  

2

Y    = jumlah kuadrat variabel terikat 

b. Uji Reliabilitas   

 Menurut Sugiyono (2005:137) insturmen yang reliabel adalah 

instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama.  

 Adapun alat ukur yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengukuran alpha. 

dengan rumus sebagai berikut : 
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 Keterangan : 

 rn = Reliabilitas instrument 

 k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

  b
2  = Jumlah varian butir  

    t
2  = Varians total 

J.4. Teknik Pengumpulan Data 

    Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah dengan 

menggunakan : 

  a. Angket/kuisioner 

Angket atau kuesioner yaitu penyebaran angket kepada para responden 

yang sebelumnya telah ditentukan sesuai kriteria. Untuk memudahkan 

responden dalam menentukan pilihannya maka peneliti menyediakan 

pilihan jawaban, yang kemudian akan discoring menggunakan skala 

likert untuk dapat menghasilkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.   

b. Dokumentasi 

Misalnya dalam penelitian ini, untuk mengetahui jumlah keseluruhan, 

maupun jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dari mahasiswa 

Ilmu Komunikasi UMM 2008, peneliti bisa memperoleh data tersebut 

dari bagian KAJUR, BAA UMM. 
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 J.5. Teknik Analisis Data 

  Penyusunan penelitian ini menggunakan skala likert. “Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2005:107). Dalam 

angket setiap pernyataan dihubungkan dengan jawaban berupa dukungan 

atau pernyataan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju 

(STS) dan atau lainnya tergantung indikator penelitian. Sedangkan untuk 

pemberian skor pada bentuk pernyataan adalah sebagai berikut : 

  Untuk Pernyataan yang Favorable 

- Skor 5 untuk pernyataan yang memperoleh SS (sangat setuju). 

- Skor 4 untuk pernyataan yang memperoleh S (setuju). 

- Skor 3 untuk pernyataan yang memperoleh R (ragu-ragu). 

- Skor 2 untuk pernyataan yang memperoleh  TS (tidak setuju). 

- Skor 1 untuk pernyataan yang memperoleh STS (sangat tidak setuju). 

  Setelah data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, maka 

untuk selanjutnya data yang didapat akan diolah atau dianalisis untuk lebih 

memudahkan dalam menginterpretasikannya sesuai dengan maksud dan 

tujuan penelitian. 

  J.5.1. Analisis Korelasi  

  Fungsi utama dari analisis korelasi adalah untuk menemukan arah 

dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih (Sanusi,2005:236). 

Untuk menghitung koefisien korelasi digunakan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

 xyr     = koefisien korelasi product moment (korelasi antara X dan Y) 

N       = jumlah subyek  

ΣX     = jumlah skor item 

ΣY     = jumlah skor total 

XY    = jumlah perkalian antara skor item dengan skor total 

   
2

X  = jumlah kuadrat variabel bebas  

  
2

Y    = jumlah kuadrat variabel terikat 

 Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variable X 

terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai 

berikut :  

 

Dimana : KP = nilai koefisien diterminasi 

                  r  = nilai koefisien korelasi  

 

 Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan sebagai jawaban pada 

hipotesis yang diajukan, maka digunakan alat uji statistic uji F. adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut :   

 

 

KP = r
2
 x 100% 
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         MReg 

F =   
         MRes 

 

Dimana :        F  = koefisien regresi 

       MReg  = rata-rata kuadrat regresi 

                            MRes  = rata-rata kuadrat  

Setelah diketahui Fhitung selanjutnya akan dibandingkan dengan 

nilai F tabel. Sebagai perbandingan, menggunakan uji kesalahan sebesar 

5% dengan rumus : n-2. 

 J.5.2. Regresi linear sederhana 

  Regresi linear sederhana menyatakan hubungan kausalitas antar dua 

variable dan memperkirakan nilai variabel tergantung berdasarkan nilai 

variable bebas . 

 

Dengan rumus  :  

 Y =   nilai yang di prediksikan 

 a  =   konstanta atau bila harga X = 0 

 b  =  koefisien regresi 

      X =  nilai variabel independend bebas 

 

 Y = a + bX 

 


