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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Padatnya tayangan iklan pada siaran televisi menunjukkan bahwa media 

massa tidak hanya berfungsi sebagai siaran informasi, pendidikan, hiburan dan 

kebudayaan tetapi juga telah tumbuh menjadi sarana bisnis. Berbicara tentang 

iklan, maka pengiklan merupakan penganggar kampanye periklanan guna 

mendukung program pemasaran. Pengiklan dapat berupa perusahaan swasta, 

pemerintah atau publik, baik yang bersifat mencari laba maupun tidak, dengan 

menggunakan media untuk mencapai sasarannya. 

 Periklanan sebagai salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang terkenal 

karena kemampuannya dalam mempengaruhi audiens, banyak digunakan 

pemerintah dalam melancarkan pesan-pesan pembangunan. Misalnya saja melalui 

iklan layanan masyarakat pemerintah dapat mensosialisasikan sebuah kebijkan 

kepada masyarakat dan sekaligus memberi himbauan berisi ajakan kepada 

masyarakat. 

Bidang pendidikan di tengah globalisasi mendapat perhatian yang besar 

dari pemerintah. Salah satunya adalah iklan” Sekolah Gratis”yang mulai 

ditayangkan bulan juni 2009 di berbagai televisi swasta. Iklan layanan masyarakat 

tersebut berisi tentang penyosialisasian  kebijakan pemerintah oleh menteri 

pendidikan dalam pengadaan sekolah gratis dari SD sampai SMP. Sehingga 

masyarakat tidak terbebani lagi oleh masalah biaya. Dengan dibintangi oleh 

bintang sinetron Cut Mini dan adanya penyampaian langsung dari menteri 
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pendidikan Bambang Soedibyo. Diharapkan iklan ini dapat memberikan motivasi 

kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya sehingga dapat meningkatkan 

status sosial ekonomi. 

 Iklan layanan masyarakat yang dikemas dalam tayangan televisi memiliki 

kemampuan untuk menjangkau khalayak sasaran yang sangat luas. Keunggulan 

lainnya adalah kemampuannya yang mampu menimbulkan dampak yang kuat 

terhadap audiens dengan tekanan pada dua indera manusia yaitu pendengaran dan 

penglihatan. TelevisI juga mampu menciptakan kelenturan bagi pekerjaan-

pekerjaan kreatif  dengan mengkombinasikan gerakan, kecantikan, suara, warna, 

drama dan humor. Sehingga televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk 

mempengaruhi persepsi khalayak sasaran.  

 Dari iklan tayangan masyarakat tentang pendidikan dengan menggunakan 

medium televisi sebagai saluran untuk melancarkan pesan-pesannya menghadapi 

permasalahan dalam mengetahui tanggapan dari para audiens-nya. Sebagaimana 

telah diuraikan tentang pengertian iklan layanan masyarakat, dimana iklan 

layanan masyarakat dimaksudkan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat 

terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi yakni kondisi yang bisa 

mengancam dari kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat dalam memberikan 

perhatiannya terhadap sejumlah masalah tertentu sehingga layak untuk 

ditayangkan di media massa, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan 

yang dianggap sebagai suatu masalah.  

 Sebagai contoh, dimasa-masa menjelang akan diadakannya pemilu, untuk 

mensukseskannya sering kali kita lihat tentang iklan layanan masyarakat yang 
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mengangkat pemilu. Selain itu dimasa awal dan akhir musim penghujan iklan 

layanan masyarakat menyoroti tentang bahaya penyakit demam berdarah sehingga 

perlu pencegahan sejak dini dengan gerakan tiga M (menguras, menutup dan 

mengubur). Di masa krisis ekonomi iklan layanan masyarakat tentang 

pendidikan” sekolah gratis”dimaksudkan agar dapat menyentuh kehidupan dalam 

masyarakat dan memberikan motivasi untuk menyekolahkan anak-anaknya. 

 Dalam masa krisis global yang melanda dunia, telah membawa dampak 

negatif yang kuat terhadap sendi-sendi perekonomian bangsa. Masyarakat 

menengah ke bawah dalam kondisi krisis menjadi sangat tertekan. Ini dikarenakan 

penghasilan tetap sedang harga-harga kebutuhan pokok terus naik. Selain itu 

banyaknya perampingan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja untuk 

menekan biaya produksi perusahaan. Fenomena inilah yang semakin 

menyudutkan perekonomian pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. 

Sehingga bagi masyarakat menengah ke bawah harus benar-benar berusaha keras 

untuk tetap dapat mencukupi kebutuhannya dalam hal menyekolahkan anak, 

mencukupi kebutuhan pokok, maupun kebutuhan untuk bermasyarakat. Kondisi 

seperti ini menempatkan kebutuhan pokok menjadi prioritas pemenuhan utama, 

sehingga anak-anak yang masih sekolah terancam putus sekolah.  

 Dengan adanya sebuah kebijakan dari pemerintah terhadap pendidikan 

dengan pengadaan sekolah gratis yang disosialisasikan melalui tayangan iklan 

layanan masyarakat di televisi, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh  antara tayangan iklan masyarakat tentang 

pendidikan di televisi dengan peningkatan status sosial ekonomi. Berdasarkan 
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pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada akhir bulan Oktober 2009, di Desa 

Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, terhadap peningkatan status 

sosial ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah dan khususnya masyarakat 

yang prasejahtera masih kurang. Hal tersebut memang benar adanya, yang mana 

bila dikaitkan dengan iklan layanan masyarakat sebagaimana dijelaskan diatas 

maka penulis bermaksud untuk meneliti dan mengamatinya. 

 Masyarakat Desa Wonorejo, kebanyakan telah memiliki televisi. Siaran-

siaran televisi swasta pun dapat dengan mudah diterima di desa tersebut. Selain itu 

di desa tersebut masih banyak anak-anak usia sekolah yang bekerja dan tidak 

bersekolah. Mereka biasannya membantu orang tua di sawah maupun bekerja di 

pemakaman cina. Mereka tidak bersekolah dikarenakan terbentur biaya serta 

faktor ekonomi yang tidak memadai. Melihat fenomena yang terjadi dengan 

demikian penulis dapat meneliti dan mengamati secara dekat untuk dapat 

mengetahui adanya peningkatan status sosial ekonomi dengan dihubungkan 

terhadap tayangan iklan masyarakat tentang pendidikan sekolah gratis di televisi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dengan dilatarbelakangi permasalahan-permasalahan di atas maka penulis 

dapat merumuskan permasalahan sebaga i berikut : 

 Seberapa besar pengaruh terpaan tayangan iklan layanan masyarakat 

tentang pendidikan di televisi terhadap peningkatan status sosial ekonomi di 

RW.07 Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur besarnya pengaruh 

terpaan tayangan iklan layanan masyarakat tentang pendidikan di televisi terhadap 

peningkatan status sosial ekonomi di RW.07 Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, 

Kabupaten Malang.  

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

 adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1  Kegunaan Akademis 

Kususnya mahasiswa ilmu komunikasi digunakan sebagai masukkan atau 

tambahan bacaan atas dasar penelitian berikutnya dengan materi dan objek 

penelitian yang berhubungan dengan studi iklan di televisi. 

1.4.2  Kegunaan Praktis  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan untuk iklan 

dalam penyampaian informasi di dalam kemasan, iklan lebih dapat berkreasi 

lagi agar mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan masyarakat pandai dalam mencerna informasi yang terdapat dalam 

iklan.  

 
1.5 Kerangka Teoritis 

1.5.1  Iklan televisi 

Periklanan sebagai  salah satu kegiatan komunikasi, baru akan jelas bila 

dilihat dari rangkaian proses. Sebagaimana dijelaskan Rhena ld Kasali dalam 

bukunya : 
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“Tujuan periklanan umumnya mengandung misi komunikasi. Periklanan 
adalah suatu komunikasi massa dan harus dibayar untuk menarik kesadaran, 
menanamkan informasi mengembangkan sikap, atau mengharapkan adanya suatu 
tindakan yang menguntungkan bagi pengiklan.     (Rhenald Kasali, 1992 : 51)”. 

 
Sebelum kita membicarakan iklan sebagai kegiatan komunikasi dalam 

suatu rangkaian proses, penting kiranya bagi kita untuk melihat komunikasi itu 

sendiri sebagai gejala (fenomena). Model Shanon dan Weaver menyoroti lima 

unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain yaitu : sumber (source), 

pesan (message), saluran atau media, penerima (receiver), destination. Suatu 

konsep penting dalam model Shanon dan Weaver adalah gangguan atau noise, 

yakni rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu 

kecermatan pesan yang disampaikan.(Deddy Mulyana 2005 : 138). 

Sedangkan menurut Everett M. Rogers : 

“ komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber 
kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah 
tingkah laku mereka”. (Deddy M 2005 : 62). 

 
Dalam operasionalnya komunikasi berlangsung secara timbal balik, hal ini 

dimungkinkan karena” sasaran” juga bertindak aktif dalam merespon pesan yang 

disampaikan” sumber” sehingga timbul apa yang dinamakan effect (efek) dan 

feedback (umpan balik). 

Menurut Carl I. Hovland menyatakan bahwa : 

“komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseoarang 
(komunikator) menyampaikan rangsangan   (biasannya lambang-lambang 
verbal) untuk mengubah perilaku orang lain  (komunikate)”. (Deddy 
Mulyana 2005 : 62). 
 
Efek dapat diartikan sebagai suatu perubahan dalam diri” sasaran” yang 

terjadi akibat dari disampaikannya pesan oleh” sumber” . Menurut Steven M. 
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Chaffee  (Dalam Wilhoit dan Harold de Bock, 1980:78) ada tiga macam efek 

dalam interpersonal komunikasi.  

a. Cognitif Effects (efek kognitif) adalah efek yang terjadi bila perubahan 
pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi oleh khalayak. Efek 
kognitif ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, ketrampilan, 
kepercayaan atau informasi.  

b. Affective Effects (efek afektif) adalah efek yang timbul bila ada perubahan 
pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci oleh khalayak. Efek ini 
ada hubungannya dengan emosi sikap, atau nilai.  

c. Behavior Effects (efek behavior) adalah Efek yang merujuk pada perilaku 
nyata yang dapat diamati ; yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, 
atau kebiasaan berperilaku. (Jalaluddin Rakhmat 2002 : 218-219) 
Dari uraian-uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan 

komunikasi mempunyai tujuan untuk mengubah sikap atau tindakan komunikan 

atau setidak-tidaknya untuk memperoleh persetujuan dan dukungan komunikan. 

Demikian halnya kegiatan periklanan yang intinya adalah menemukan ide yang 

relevan untuk komunikan sehubungan dengan isi pesan sehingga ia tergerak untuk 

bertindak.  

Iklan menurut WH. Van Barle dan FE. Holander dalam bukunya Reclamekunde 

adalah : 

“Sesuatu kekuatan yang menarik ditujukan kepada sekelompok pembeli 
tertentu, dilakukan oleh produsen atau pedagang, agar dengan demikian 
dapat mempengaruhi penjualan atau jasa yang menguntungkan”. (Van 
Barle dan Hollander, 1976) 
 

Sedangkan menurut Frank F. Jefkins (1985 : 5) 

 “Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif 
yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas 
produk atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya”. 
 
Dari beberapa definisi tentang iklan tersebut penulis dapat menyimpulkan 

bahwa dalam definisi-definisi tentang iklan tersebut terdapat kesamaan yaitu 

adanya media diantara komunikator dan komunikan. Kegiatan metode atau bentuk 
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penghidangan iklan selalu berhubungan dengan barang, jasa atau ide. Unsur lain 

dalam definisi iklan adalah non personal melalui iklan maka antara komunikator 

dan komunikan tidak saling berhadapan satu sama lain. Diantara mereka terdapat 

media yaitu iklan.  

Definisi periklanan televisi adalah usaha mempengaruhi komunikan agar 

membeli barang-barang, atau jasa-jasa serta menerima ide- ide komunikator 

melalui medium televisi. Hal tersebut ditunjang seperti yang diuraikan Rhenald 

Kasali dalam bukunya: 

Dewasa ini ada banyak penyempurnaan teknis yang dilakukan untuk 

menyampaikan gambar televisi ke pesawat penerima khalayak sasaran. Sebagai 

hasilnya, ada sejumlah bentuk sistem penyiaran yang sekarang tersedia sebagai 

media iklan. (Rhenald Kasali 1992 : 117) 

Bentuk-bentuk iklan televisi sangat tergantung pada bentuk siarannya, 

adapun bentuk periklanan di televisi dapat berupa : 

a. Iklan Sponsorship atau yang dimaksudkan dengan iklan konsumen merupakan 

dominasi utama dalam iklan televisi.  

b. Iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang dimaksudkan untuk memberi 

informasi tentang sesuatu yang penting bagi masyarakat luas. 

c. Iklan Spot (Bovee, 1995 : 405) adalah iklan televisi yang hanya menampilkan 

gambar-gambar yang tidak bergerak dengan latar suara tertentu sebagai 

dukungan utama terhadap gambar tersebut.  
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d. Promo Ad adalah tayangan lead acara atau film tertentu disepanjang waktu 

yang sekiranya tayangan lead dapat disisipkan, untuk mendukung acara 

tertentu yang diharapkan meraih banyak pemirsa. 

e. Iklan Politik adalah iklan yang digunakan untuk kepentingan politik.                      

(Burhan Bungin 2008 : 111-112) 

1.5.2 Tujuan Kegiatan Iklan Layanan Masyarakat di Televisi 

Adapun tujuan kegiatan penayangan iklan layanan masyarakat adalah 

untuk menggerakkan soladiritas masyarakat manakala menghadapi suatu masalah 

sosial. Dalam iklan layanan masyarakat memuat pesan-pesan sosial yang 

dimaksudkan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah 

masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam 

keserasian dan kehidupan umum.  

Tayangan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan oleh media televisi 

ditujukan untuk kepentinagan masyarakat, sehingga tanpa menuntut bayaran. 

Iklan layanan masyarakat dapat juga dimanfaatkan untuk menumbuhkan motivasi 

masyarakat agar bertindak sebagaimana dimaksudkan dari pengiklannya. Dengan 

perkataan lain bahwa iklan layanan masyarakat dimanfaatkan oleh pemerintah 

untuk mensukseskan program-program pembangunan, sebagai contoh iklan 

tentang pemilu, iklan tentang pendidikan ataupun tentang pelestarian lingkungan.  

1.5.3 Status Sosial Ekonomi 

Sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau 

kemasyarakatan, misalnya departemen yang bertugas mengurusi kebaikan dan 

kesejahteraan masyarakat ( W.J.S Poerwodarminto 1961). 
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Status sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial 

dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu di dalam struktur sosial 

masyarakat. Atau dengan kata lain status sosial ekonomi bisa dimaksudkan 

sebagai situasi dan kondisi seseorang dalam suatu lingkup masyarakat. 

Menurut Kartawidjaja ( 1987:174 ) status sosial ekonomi merupakan 

kombinasi dari tingkat pendidikan, tingkat jabatan, jenis tempat tinggal, besarnya 

pendapatan, sumber pendapatan.  

1.5.4  Komponen Status Sosial Ekonomi 

 Menurut Soekanto ( 1990:262-263) ukuran yang bisa dipakai untuk 

menggolongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah 

sebagai berikut : 

1. Ukuran kekayaan 

Siapa yang memiliki kekayaan yang paling banyak, termasuk dalam lapisan 

teratas. Misal dapat dilihat dari bentuk rumah yang bersangkutan, mobil 

pribadinya, cara-cara mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang 

dipakainya, kebiasaan berbelanja barang – barang mahal dan seterusnya. 

2. Ukuran kekuasaan  

Barang siapa yang memiliki keuangan ( pendapatan atau pengeluaran ) atau 

wewenang terbesar menempati lapisan atas.  

3. Ukuran kehormatan 

Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat teratas. Ukuran 

macam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. 
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4. Ukuran ilmu pengetahuan 

Dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, yang dimaksud 

disini adalah gelar kesarjanaan.  

Setelah memperhatikan komponen status sosial ekonomi di atas dapat 

dirinci lagi unsur – unsur yang terdapat dalam status sosial ekonomi adalah 

kekayaan, pendidikan, pendapatan dan kedudukan dalam kelompok sosial.  

Dari beberapa komponen yang dipakai untuk menngolongkan masyarakat ke 

dalam suatu lapisan, adanya hubungan yang erat satu dengan yang lainnya dimana 

terjadi saling pengaruh dan mempengaruhi. 

1.5.5  Peningkatan Status Sosial Ekonomi 

Uang atau kekayaan merupakan alat yang dapat membuat seseorang itu 

memperoleh perlakuan yang istimewa. Dari kehidupan sehari – hari kita dapat 

melihat beberapa contoh yang jelas memperlihatkan perbedaan perlakuan sosial 

antara mereka yang mempunyai uang atau kekayaan dan tidak. 

Dalam bidang pendidikan orang yang mempunyai uang mampu 

menyekolahkan anaknya disekolahan yang bermutu dan sampai jenjang yang 

lebih tinggi. Mutu pendidikan yang tinggi, maka kesempatan memperoleh 

pekerjaan yang baik adalah lebih besar untuk mereka dari pada yang tidak 

mempunyai keahlian. Hasil dari pekerjaan yang baik adalah gaji yang tinggi, yang 

memungkinkan mereka berada dalam posisi lebih daripada sebelumnya. 

Iklan pendidikan sekolah gratis mensosialisasikan tentang adanya 

program sekolah gratis wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh 

pemerintah. Dengan adanya iklan sekolah gratis yang dikemas secara menarik di 
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televisi diharapkan masyarakat mengerti dan memahami sehingga berkeinginan 

untuk menyekolahkan anak – anak mereka bahkan kejenjang yang lebih tinggi. 

Dengan pendidikan seorang anak dimungkinkan akan mendapatkan pekerjaan 

yang layak untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan dan kehormatan guna 

meningkatkan status sosial ekonomi di masyarakat. 

1.5.6 Teori 

a. Efek yang ditimbulkan iklan dapat dijelaskan secara teoritis dengan memakai 

formula AIDCDA, yang terdiri dari : 

1.   Attention (perhatian) dimana pesan yang dibuat melalui iklan harus 

mendapat perhatian dari audiens sasarannya, untuk itu pengiklan harus 

kreatif dalam membuat iklan.  

2.   Interest (menarik) pengiklan harus dapat menarik minat audiens untuk 

memiliki rasa ingin tahu yang lebih jauh. Setelah perhatian audiens dapat 

direbut langkah selanjutnya peningkatan perhatian audiens. 

3. Desire (membangkitkan keinginan) iklan harus dapat menggerakkan 

keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk. 

4. Conviction (menimbulkan keyakinan) menimbulkan rasa percaya pada 

audiens. 

5. Decision (keputusan) setelah audiens merasa yakin sehingga ia mau 

mengambil keputusan.  

6. Action (tindakan) membujuk audiens mengambil keputusan untuk segera 

melakukan suatu tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

pengiklan. (Sumartono, 2002 : 64) 



 13

b. Sesuai dengan penelitian, dapat disebutkan bahwa teori S-O-R  tepat digunakan 

dalam penelitian ini : 

   

Gambar 1  : Proses belajar menrut teori S-O-R 
Sumber  : Mar’at, 1984 : 27 . 

 
Secara interpretatif dapat disebutkan bahwa sesuai dengan teori S-O-R, 

iklan televisi merupakan stimulus yang akan ditangkap oleh organisme khalayak. 

Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses 

berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutka 

proses berikutnya. Setelah komunikan mengolah dan menerimannya, maka 

terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. Dalam hal ini perubahan sikap terjadi 

ketika komunikan memiliki keinginan untuk membeli atau memakai produk yang 

iklannya telah disaksikan dilayar televisi. (Sumartono 2002 : 45) 

 

 

 

 

STIMULUS 

ORGANISME : 
- PERHATIAN 
- PENGERTIAN 
- PENERIMAAN 

REAKSI  
(PERUBAHAN SIKAP) 
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1.6   Hipotesis 

Hipotesisi adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih 

sementara. 

Dari fenomena yang telah dijelaskan diatas. Maka diperoleh hipotesis 

sebagai berikut : 

HO : Tidak ada pengaruh terpaan tayangan iklan pendidikan sekolah gratis 

terhadap   peningkatan status sosial ekonomi. 

HI  : Ada pengaruh terpaan tayangan iklan sekolah gratis terhadap 

peningkatan status sosial ekonomi. 

 

1.7  Definisi Konseptual 

1.7.1  Terpaan Iklan (X) 

 Pengaruh terpaan iklan disini dapat didefinisikan sebagai frekuensi 

seseorang untuk mendengarkan dan menonton televisi. Pengaruh terpaan iklan 

adalah penerimaan informasi tentang kegiatan komunikasi massa yang 

menyampaikan pesan berkenaan dengan produk atau jasa melalui komunikasi 

persuasif ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Pengalaman yang 

didapat dari televisi, surat kabar, majalah, dimana didalamnya terdapat tekanan 

secara tidak langsung (presure) sehingga menimbulkan pengaruh (influence). 

1.7.2 Peningkatan Status Sosial Ekonomi (Y) 

Yang dimaksud dengan peningkatan status sosial ekonomi adalah 

peningkatan kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang 

pada posisi tertentu di dalam struktur sosial masyarakat. 
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1.8 Definisi Operasional 

1.8.1 Variabel independen / bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah terpaan tayangan iklan layanan 

masyarakat tentang pendidikan, yaitu suatu kondisi dimana para khalayak                     

(masyarakat) dipengaruhi oleh suatu iklan layanan masyarakat tentang pendidikan 

yang dalam penelitian ini adalah versi” sekolah gratis”  

Adapun indikatornya adalah : 

1.  Frekuensi diterpa iklan : seberapa sering menonton iklan sekolah gratis 

2.  Intensitas : keseriusan dan pemahaman menonton iklan sekolah gratis  

1.8.2 Variabel dependen / terikat (Y) 

Peningkatan status sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur 

secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu di dalam struktur 

sosial masyarakat. Atau dengan kata lain status sosial ekonomi bisa dimaksudkan 

sebagai situasi dan kondis i seseorang dalam suatu lingkup masyarakat. adapun 

indikatornya adalah : 

1. Keinginan menyekolahkan anak mencapai wajib belajar 9 tahun.  

2. Keinginan menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi 

3. Keinginan menyekolahkan anak karena memiliki keinginan yang besar 

terhadap masa depan anak.  

4. Keinginan menyekolahkan anak melebihi tingkat pendidikan orang tua. 

5. Keinginan menyekolahkan anak untuk memperbaiki kualitas hidup.  
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6. Keinginan menyekolahkan anak untuk mencapai jenis pekerjaan yang lebih 

baik dari pada orang tua.  

7. Keinginan menyekolahkan anak agar memiliki wawasan yang luas. 

 

TABEL 1.3 

MATRIKS VARIABEL 

VARIABEL INDIKATOR ATRIBUT 
Terpaan tayangan iklan 
sekolah gratis  

§ Frekuensi § Keseringan menonton iklan 

 § Intensitas 
§ Intensitas 

§ Intensitas 

§ Keseriusan menonton iklan 
§ Pemahaman 

Peningkatan status  
sosial ekonomi 

§ Tinggi 
§ Rendah 

§ Keinginan mencapai wajib 
belajar 9 tahun 

§ Keinginan menyekolahkan 
anak sampai perguruan 
tinggi 

§ Keinginan menyekolahkan 
anak karena memiliki 
keinginan yang besar 
terhadap masa depan anak 

§ Keinginan menyekolahkan 
anak melebihi tingkat 
pendidikan orang tua  

§ Keinginan menyekolahkan 
anak untuk memperbaiki 
kualitas hidup 

§ Keinginan menyekolahkan 
anak untuk mencapai jenis 
pekerjaan yang lebih baik 
dari pada orang tua. 

§ Keinginan menyekolahkan 
anak agar memiliki 
wawasan yang luas. 
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1.9  Metode Penelitian 

1.9.1 Lokasi Penelitian 

Adapun dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi di Desa 

Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. 

Adapun pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis 

dapat melakukan pengamatan dan pengujian yang memungkinkan untuk 

dilakukan penelitian.  

Penelitian dilakukan pada masyarakat desa Wonorejo yang kebanyakan 

memiliki televisi dan siaran-siaran TV swastapun dapat dengan mudah diterima. 

Selain itu yang dapat kita lihat masih banyak anak-anak usia sekolah yang bekerja 

dan tidak bersekolah. Mereka biasanya membantu orang tua di sawah atau bekerja 

di pemakaman Cina. Dari fenomena diatas kiranya daerah ini sangatlah 

memungkinkan untuk diteliti sebagaimana untuk membuktikan hipotesa yang 

telah dikemukakan.  

1.9.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif, Penelitian 

eksplanatif (eksplanatory research) adalah penelitian untuk menguji hubunagan 

antara variabel yang dihipotesiskan dengan pendekatan kuantitatif ini menekankan 

dalam analisis data angka. Penelitian dengan menggunakan kuantitatif ini, karena 

pada hipotesisnya ada hubungan sebab akibat dan adanya hubungan antar variabe  

(X) dan variabel (Y), variable (X) sebagai variabel bebas dan variable (Y) sebagai 

variabel terikat. (Sugiono, 1999 : 11). 
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Sedangkan dasar penelitian adalah menggunakan pendekatan jenis survey 

dapat merupakan pengumpulan data sederhna, seperti keadaan sosial ekonomi, 

tetapi tujuan dapat lebih dari itu, bersifat menerangkan dan menjelaskan 

(eksplanatory) yaitu bila kita mene liti hubungan peubah penelitian 

1.9.3  Populasi dan Sampel 

a.   Populasi 

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti, dalam hal 

ini adalah individu- individu responden (Hamidi, 2004 : 126). 

Dalam penelitian ini populasinya adalah kepala keluarga RW.07 Desa 

Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Masyarakat Desa Wonorejo RW 07, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, 

yang mempunyai anak usia sekolah wajib belajar 9 tahun.  

2. Pernah menonton tayangan iklan layanan masyarakat tentang pendidikan 

sekolah gratis di televisi.  

Sesuai dengan hasil survey awal yang menggunakan metode kuisioner 

sebagai pengumpul data, maka didapatkan data dari 164 Kepala Keluarga RW 07 

di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang terdapat 110 Kepala 

Keluarga yang memenuhi kriteria. 

b.  Penentuan Sampel 

Sample adalah sebagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang 

benar dari populasi. Pengambilan sampel dari suatu populasi disebut penarikan 

sampel atau sampling. (Gulo, 2202:78). 
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 Teknik sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Contohnya pengambilan 

sampel melalui undian, cara sistematis merupakan teknik untuk memilih anggota 

sampel dengan mengambil angka yang genap, maka dihitung mulai dari angka 

yang genap dan angka yang ganjil maka dihitung mulai angka ganjil (Ruslan 

2003:151). Dalam penelitian ini pengambilan sampel melalui cara undian.  

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus Taro Yamane: 

   

 

 

Keterangan  : 

 n = Berapa sampel yang diinginkan 

 N = Populasi 

 d2= Presisi (Derajat ketelitian 0,1) 

Maka : 

     
 

n = 
N   

 Nd2 + 1   
     
 

n = 
110   

 110(0,1)2 + 1 
     
 n =  52, 38   
     
     

  Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 52  (hasil pembulatan dari 52,38) 

orang.  

        
  

n = 
N   

  Nd2 + 1   
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4.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data peneliti mernggunakan teknik : 

1. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara     

memberi seperangkat pertanyaan tertulis terhadap responden untuk 

dujawabnya (Sugiyono, 2007 : 162). Dalam penelitian ini, teknik kuesioner 

digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang pengaruh terpaan iklan 

pendidikan sekolah gratis terhadap peningkatan status sosial ekonomi. 

2.   Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dari arsip-arsip, 

dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang mendukung penelitian. 

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Pada penelitian ini 

peneliti melakukan pencatatan guna mendapatkan data tentang demografi desa 

Wonorejo. 

1.9.4 Teknik Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif.  

Sugiyono menjelaskan bahwa dengan skala pengukuran ini, maka nilai 

variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk 

angka, sehingga akan lebih akurat, efisiensi, dan komunikatif. 
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Skala yang digunakan dalam kuesioner tersusun adalah skala Likert, untuk 

mengukur sikap responden terhadap suatu pernyataan, dengan skor : 

 

1. Sangat sering  (skor 5)  1.  Sangat ingin  

2. Sering   (skor 4)  2. Ingin 

3. Kadang-kadang  (skor 3)      atau  3. Ragu-ragu 

4. Hampir tidak pernah (skor 2 )  4. Tidak ingin 

5. Tidak pernah  (skor 1)  5. Sangat tidak ingin 

Skala Likert digunakan karena mempunyai beberapa kelebihan, seperti : 

a. Mempunyai banyak kemudahan, seperti kemudahan menyusun skor dan 

mudah dalam membandingkan antara skor yang lebih tinggi tarafnya 

dengan skor yang lebih rendah.  

b. Luwes dan fleksibel 

1.9.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu setelah data 

terkumpul maka akan diolah sesuai dengan kebutuhan penulisan.  

a. Uji koefisien korelasi  

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh. Rumus yang digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment dari 

Karl Pearson sebagai berikut : (Sugiono, 2007:242) 
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 rxy = 
( ) ( )( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
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 Keterangan: 

r xy      = Korelasi antara variabel X terhadap variabel Y 

n         = Jumlah sampel 

∑ X   =  Variabel yang mempengaruhi 

∑Y   =  Variabel yang dipengaruhi 

b. Determinasi 

Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai 

berikut: 

      KP = r 2 x 100% 

Keterangan: 

KP  = Nilai koefisien determinan 

R = Nilai koefisien korelasi (Sugiono, 2007 :243) 

Selanjutnya peneliti mencari makna dari hubungan dua variabel X 

terhadap Y dengan menggunakan rumus: 

t hitung = 
2

2

rn

nr

−

−
 

Keterangan: 

t hitung  = nilai t 

r         = nilai koefisien korelasi 
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n         = jumlah sampel 

Kemudian untuk menguji tingkat pengaruh variabel Y terhadap X 

menggunakan rumus regresi yaitu: 

Persamaan regresi: bXaY +=ˆ  

dimana: b = ( )∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
22

..

XXn

YXXYn
     a = 

n

XbY∑ ∑− .

 

 

 

Keterangan: 

Ŷ = (baca Y topi) subyek variabel terikat yang diproyeksikan 

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan 

a = Nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b= nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai 

peningkatan (+) atau penurunan (-) variabel Y.  

1.9.6  Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas menurut Arikunto dalam Riduwan, (2005:97) 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Dalam penelitian 

ini yang digunakan untuk mengukur validitas konstruksi dengan analisis faktor 

yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item konsumen dengan rumus Pearson 

Product Moment adalah 
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rxy = 
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Keterangan: 

r xy     = Korelasi antara variabel X terhadap variabel Y 

n        = Jumlah sampel 

∑ X  = Jumlah skor item 

∑Y  = Jumlah skor total 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah konsistensi yang dimiliki sebuah kuesioner, artinya 

apabila kuesioner tersebut ditanyakan beberapa kali hasilnya sama. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya atau yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya. Begitu juga apabila datanya memang benar dan sesuai dengan realita, 

maka beberapa kalipun diambil tetap akan sama. Untuk menghitung reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha ; 

r11 = 









−








−
∑

2

21
1 t

b
k

k
δ

δ
 

Keterangan ;  
 r11= nilai reliabilitas  
?  db2= jumlah varians skor tiap-tiap item 

dt2 = jumlah varians butir  

k = jumlah item 

Perhitungan koefisien reliabilitas dikonsultasikan kepada pendapat ahli 

pengukuran test, yang menyatakan bahwa bila koefisien reliabilitas lebih besar 
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0,6, maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel, tetapi bila kurang dari 0,6 

dianggap kurang meyakinkan atau tidak reliabel. 

 

 

 


