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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu media massa yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat 

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

perkotaan maupun di pedesaan telah mempunyai pesawat televisi. Hal ini 

menjadikan televisi sebagai alat pengakses informasi dan hiburan yang efektif 

dan efisien, namun bisa dibilang sangan terjangkau oleh semua lapisan 

masyarakat. 

Sebagai media massa elektronik audio visual, televisi bisa membius 

masyarakat dengan berbagai program-program menarik yang dibuat oleh stasiun 

televisi, apalagi mengingat perkembangan televisi di Indonesia yang kini 

semakin pesat dengan bermunculannya banyak stasiun televisi baru baik lokal 

maupun nasional. Berbagai tayangan dan program televisi dibuat semenarik 

mungkin untuk menarik minat masyarakat mulai dari tayangan berita, hiburan, 

dan iklan muncul di televisi. Dengan durasi siaran yang hampir 24 jam setiap 

harinya, televisi dapat mempengaruhi pola pikir dan peritaku masyarakat. 

Salah satu program televisi yang dengan jelas mempunyai maksud untuk 

mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat adalah Iklan. Kebanyakan 

Iklan  yang ditampilkan di televisi adalah Iklan  yang menawarkan produk baik 

barang maupun jasa, namun ada juga jenis Iklan yang lain seperti iklan layanan 

masyarakat daan iklan pengumuman.  Iklan  televisi sendiri telah menjadi 

fenomena, sekaligus menambah deretan panjang daftar menu masyarakat dalam 
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memenuhi kebutuhan informasi bagi mereka. Sebagai imbas dari suguhan Iklan  

tanpa paksaan telah mengkondisikan pemirsa untuk mengeluarkan biaya lebih 

hanya sekedar untuk mencoba suatu produk yang ditawarkan melalui iklan 

televisi atau hanya sekedar memenuhi label atau tuntutan gaya hidup modern. 

Iklan merupakan pesan yang menawarkan sebuah produk yang ditujukan 

kepada khalayak lewat suatu media yang bertujuan untuk mempersuasi 

masyarakat untuk mencoba dan akhimya membeli produk yang ditawarkan. 

Kontribusinya bahkan telah menjadi referensi kebutuhan masyarakat. Tak dapat 

disangkal eksistensi Iklan  di televisi di satu sisi telah memberikan hiburan pada 

pemirsa, cerita yang ditampilkan pun beragam. Mulai dari teknik animasi yang 

canggih hingga pendekatan humoris yang begitu menggelitik. Namun, di sisi 

lain, Iklan juga memberikan dampak bagi penontonnya.  

Di Indonesia sendiri,  banyak sekali iklan-iklan yang bermunculan di 

televisi, terutama iklan produk. Dan tidak sedikit pula dari iklan-iklan produk 

ditelevisi tersebut memberi pengaruh kepada pemirsanya. Baik dari segi 

keinginan untuk membeli produk tersebut, atau keinginan untuk menjadi seperti 

bintang (artis) yang memerankan iklan itu. Salah satu contohnya adalah iklan 

yang menghadirkan produk susu pelangsing dengan segmen pasar wanita, dalam 

mempromosikan iklan tersebut pengiklan menggunakan bintang atau aktris yang 

memiliki tubuh langsing, berkulit sehat, dan tinggi semampai. Ketika produk 

tersebut di iklankan di televisi dan di tonton oleh penonton wanita , muncul 

keinginan dari penonton tersebut untuk menjadi konsumen produk susu 

pelangsing tersebut dengan harapan mereka akan seperti bintang/aktris yang 

menjadi bintang iklan produk itu yang memiliki kulit sehat, badan yang langsing 
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dan tinggi badan proporsional. Munculnya perubahan sikap dan perilaku itu,  

merupakan akibat adanya "interaksi" antara pemirsa dengan televisi yang 

mempertontonkan adegan - adegan yang mampu mengundang decak kagum dan 

mampu mengubah perilaku secara suka rela.  interaksi terjadi karena Iklan  telah 

menjadi "sosok" yang berperan melakukan stimulus kepada pemirsanya. 

Merebaknya Iklan  yang sama tetapi berbeda merek merangsang pemirsa 

untuk mencoba dan melakukan eksperimen sampai ditemukannya produk yang 

sesuai dengan keinginannya. Hal ini menimbulkan kebingungan karena hampir 

semua produk memiliki inti pesan yang sama yang mampu memberikan 

kepuasan pada konsumen. Iklan produk shampoo merupakan Salah satu iklan 

produk yang hampir memiliki inti pesan yang sama. Iklan shampoo tiap kali 

sering kita lihat, selalu menampilkan adegan dari bintang-bintang yang 

memamerkan keindahan rambut yang tampak terlihat halus, hitam, kuat, tidak 

berketombe dan di suguhkan dengan cerita yang menarik dan beragam. 

Meskipun suguhan cerita iklan di sajikan berbeda-beda, tapi pada dasarnya 

pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak adalah sama-sama ingin 

menunjukkan bahwa produknya berkualitas dan mampu membuat rambut 

terlihat indah, kuat, dan tidak berketombe. Dengan konsep iklan yang menarik, 

munculah ketertarikan pemirsa untuk memakai produk tersebut agar mereka 

dapat terlihat seperti yang di iklankan. Berbagai produk shampoo pun 

bermunculan dengan treatment (perlakuan/pelayanan) yang berbeda-beda. Salah 

satunya adalah shampoo sunsilk.  

Di jaman seperti ini kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan 

tubuh sangatlah meningkat, secara tidak langsung pengadaan dan pemakaian 



4 
 

produk kebersihan tumbuh lebih tinggi . maka Salah satu produk yang sering 

dipakai untuk kebersihan adalah shampoo. Dimana shampoo bertujuan untuk 

merawat dan membersihkan kotoran pada rambut. Dengan demikian semakin 

tinggi tingkat pemakaian produk shampoo maka semakin tinggi juga tingkat 

persaingan antara sesama produk shampoo Salah satunya adalah persaingan 

antara produk shampoo PT Unilever Indonesia Tbk. dan PT P&G Indonesia 

yang sangat sengit. Pada Unilever melempar empat merek shampoo, yaitu 

Sunsilk, Clear, Lifebuoy dan Dove. Hal yang sama juga dilakukan P&G, yaitu 

mengeluarkan merek Pantene, Rejoice, Head & Shoulders serta Herbal 

Essences. Maka, tak ayal lagi, pertempuran head-to-head dua musuh bebuyutan 

ini pun tak bisa dihindari. Dari kelayakan head-to-head, sebenarnya Sunsilk 

berpasangan dengan Pantene, Clear dengan Head & Shoulders, Lifebuoy dengan 

Rejoice, sementara Dove berhadapan dengan Herbal Essences. Namun, fakta di 

lapangan, yang terjadi malah persaingan multiple brands. Sering tidak jelas lagi 

siapa melawan siapa, bukan lagi sekadar merek vs. merek, tetapi Unilever vs. 

P&G dengan fokus memakan pelanggan pesaing.  

Dengan tingkat penetrasi produk yang mendekati 100%, upaya menarik 

pelanggan baru yang belum pernah memakai sampo jelas bukan menjadi pilihan 

mudah. Hanya dengan meningkatkan frekuensi penggunaan dan merebut 

pelanggan pesaing, sebuah merek dapat bertahan hidup. Faktanya di lapangan 

malah sulit, karena hampir semua merek menawarkan varian yang tidak jauh 

berbeda. Penurunan harga akhirnya menjadi pilihan mujarab yang mewarnai 

kategori ini — mulai dari turun 6% bahkan sampai 25%. Dengan kondisi 

kategori yang telah jenuh, penurunan harga terbukti mampu meningkatkan 
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volume penjualan yang cukup signifikan. Kondisi di kategori yang berdarah tapi 

manis ini akhirnya berpengaruh dalam perang head-to-head antarmerek. Yang 

menarik, meskipun di atas kertas Sunsilk lebih berhadapan dengan Rejoice, 

nyatanya Sunsilk dan Pantene perang habis-habisan dalam berbagai program 

pemasarannya. Sunsilk sebagai salah satu merek legendaris dengan cerdik 

meremajakan citranya dengan program Sunsilk Circle of Beauty. 

Pada Unilever tergolong cukup menguasai industri ini karena dengan 

berbagai programnya cukup men-drive pasar. Hal ini dibuktikan dengan 

beberapa inovasi komunikasi yang dilakukan, antara lain Sunsilk Beauty Camp, 

Sunsilk Girls Day dan Sunsilk Class. Perlawanan Pantene lewat program anggun 

Cari Bintang Pantene merupakan pertanda bagaimana kedua merek ini berlomba 

menjadi pahlawan kecantikan para wanita Indonesia. 

Menurut Sumardy, diakui atau tidak, terlalu lama menjadi raja sampo 

dengan harga yang terjangkau kalangan menengah-bawah justru membuat 

Sunsilk sering dipersepsikan sampo untuk kalangan ibu-ibu dan remaja 

tradisional sehingga memang kelihatan lebih head on dengan sunsilk. Berbeda 

dari Pantene yang awalnya dengan harga mahal cukup diasosiasi sebagai produk 

untuk wanita modern.  

Sunsilk sebagai salah satu brand perawatan terkemuka di dunia 

mengeluarkan produk terbaru dengan memakai tujuh pakar rambut terkemuka di 

dunia dan di beri nama Sunsilk Co-Creation yang merupakan kerja sama para 

ahli dengan tim product development Unilever di Liverpool untuk mengerjakan 

formulanya. Iklan Sunsilk Co-Creation dibuat dengan menampilkan figure para 

ahli rambut dari dunia. Tayangan Iklan  televisi sunsilk versi co-creation dengan 
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menggunakan 7 pakar dunia  antara lain Dr. Fransesca Fusco, Jamal Hammadi, 

Quidad, Teddy Charles, Thomas Taw dan Yuko Yamashita. Dari hasil 

kolaburasi para ahli dari unilever dengan 7 pakar dunia menghasilkan Sunsilk 

Co-Ceations denga delapan varian rambut baru yaitu: Sunsilk Soft & Smooth, 

Sunsilk Damage Hair Treatment, Sunsilk Black & Shine, Sunsilk Hair Fall 

Solution, Sunsilk Anti Dandruff, Sunsilk Clean & Fresh, Sunsilk Straigh & 

Sleek dan Sunsilk Bouncy Curls. 

Dilihat dari teknik visualnya, Iklan sunsilk co-creation termasuk iklan 

testimonial, di mana iklan yang menampilkan seorang tokoh dunia. Dr.Fransesca 

Fusco adalah ahli dermatologi dan perawatan kulit kepala terkemuka di dunia, 

yang lulus dari New York Medical College di tahun 1985 dan menggeluti  

bidang ini sejak tahun 1989. Dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa 

peneliti memilih iklan Sunsilk Co Creation versi Fransesca Fusco. 

Dalam iklan yang berdurasi selama 30 detik, menampilkan Dr.Fusco 

sebagai ahli dermatologi perawatan kulit kepala, Fusco menjelaskan bahwa 

pentingnya seseorang untuk mengenali kulit kepalanya lebih dekat dan 

memperlakukannya sebagai perpanjangan dari kulit wajah. Untuknya, rambut 

perempuan adalah sebuah ”mahkota keindahan”, dan ia berdedikasi untuk 

memberikan kemudahan bagi perempuan untuk memperoleh rambut indah 

melalui perawatan kulit kepala. Ini dilakukan untuk menarik minat konsumen 

dan mempengaruhi sikap atau perilaku konsumen dalam pemakaian produk 

terbaru sunsilk.  

Sejauh ini peneliti melakukan pra survey kepada 442 mahasiswa jurusan 

ilmu komunikasi angkatan 2008, karena dari hasil pra survey, peneliti 
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menemukan beberapa fakta bahwa sebagian besar dari mereka pernah menonton 

tayangan iklan sunsilk co-creation. Pra survey sendiri dilakukan untuk 

mengetahui mahasiswa yang pernah menonton tayangan iklan tersebut. Hal ini 

dikarenakan mahasiswa juga termasuk sekelompok konsumen yang turut 

memakai produk tersebut dan dari segi tingkat pendidikan mahasiswa biasanya 

cenderung lebih proaktif dalam menanggapi sebuah produk dan tayangan 

televisi dalam hal ini Iklan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh terpaan iklan sunsilk di televisi terhadap sikap 

mahasiswa pada produk shampoo sunsilk? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan iklan sunsilk di televisi terhadap sikap 

mahasiswa pada produk shampo sunsilk? 

 
C.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terpaan iklan Sunsilk di 

televisi pada sikap mahasiswa terhadap produk shampo sunsilk. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan sunsilk di 

televisi terhadap sikap mahasiswa pada produk shampoo sunsilk. 

 
D.  Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Diharapkan hasil penelitiaan ini dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu 
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komunikasi audio visual tentang bagaimana sikap seseorang 

menanggapi suatu iklan produk yang bersifat audio dan visual . 

2. Membuktikan secara ilmiah tentang adanya anggapan umum yang 

menyatakan bahwa terpaan iklan televisi sanggup mempengaruhi sikap 

mahasiswa . 

 

E. Kajian Pustaka 

E.1. Iklan  

E.1.1. Pengertian Iklan  

Rhenald Kasali mendefinisikan Iklan sebagai pesan yang menawarkan 

suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media, yang 

sekaligus bertujuan mempersuasi orang untuk mau membeli (Kasali, 1992:9).. 

Menurut Kotler dalam buku Sumartono, iklan merupakan bentuk 

komunikasi non-personal yang dilaksanakan lewat media dan dibayar oleh 

sponsor yang jelas. Iklan menurut Bittner, secara teoritis terdiri atas dua jenis, 

yakni iklan standard dan iklan layanan masyarakat:  

a. Iklan standar adalah iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan 

memperkenalkan barang, jasa pelayanan kepada konsumen melalui sebuah 

media. Bertujuan untuk merangsang motif dan minat para pembeli atau 

pemakai. 

b. Iklan layanan masyarakat adalah jenis iklan yang bersifat nonprofit, jadi 

iklan ini tidak mencari keuntungan akibat pemasangannya kepada 

khalayak. Bertujuan untuk memberikan informasi dan penerangan serta 

pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan dengan mengajak 
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masyarakat untuk berpartisipasi, bersikap positif terhadap pesan yang 

disampaikan (Sumartono, 2002: 17-18).  

E.1.2. Fungsi Iklan Televisi 

Beberapa fungsi periklanan menurut Asmajasari (1997:11-15) antara lain: 

a. Memberikan informasi 

Para ahli ekonomi telah menekankan adanya kegunaan 

waktu,tempat bentuk dan milik dalam pemasaran. Sebuah barng akan lebih 

berharga bagi seseorang apabila ia dapat memperolehnya setiap 

waktu,pada setiap tempat  dan memilikinya dengan mudah dan keguanaan 

informasi. Jadi periklanan dapat menanmbah nilai pada suatu barang 

dengan memberikan informasi kepada konsumen. 

b. Membujuk atau mempengaruhi 

Periklanan tidak hanya bersifat memberitahu saja, tetapi juga 

bersifat membujuk terutama kepad pembeli-pembeli potensial dengan 

menyatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik daripada produk 

lainnya. Dalam hal ini iklan yang bersifat membujuk sebaiknya dipasang 

dalam media televisi atau majalah. Umumnya orang tidak ingin dibujuk 

untuk membeli sebuah produk yang sudah jelas dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka. 

c. Menciptakan kesan (image) 

Dalam sebuah iklan orang akan mempunyai kesn teretu tentang pah 

yang diiklankan. Dalam hal ini pemasang iklan selalu berusaha untuk 

menciptakan iklan sebaik-baiknya misanya saja dengan menggunakan 

ilustrasi warna,bentuk dan lay out yang menarik. Kadang-kadang 
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pembelian sebuah barang tidak di lakukan secara rasional atau 

memperhatikan nilai ekonomisnya, tetapi lebih terdorng karena gengsi 

seperti pembelian mobil, rokok, rumah dan lain sebagainya. Periklanan 

juga dapat menciptakan kesan kepada masyrakat. 

d. Memuaskan keinginan 

Sebelum memilih dan membeli produk, kadang-kadang orang ingin 

diberitahu dul sbagai contoh mereka ingin mengetahui lebih dulu tentang 

gizi, vitamin dan harga pada sebuh produk makanan yang paling baik 

untuk keluarga. Jadi periklana merupakan suatu alat yang dapat dipakai 

untuk mencapai tujuan dan tujuan itu sendiri berup pertukran yang saling 

memuaskan 

e. Sebagai alat komunkasi. 

Periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah 

antara penjual dan pembeli sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi 

secara efesien dan efektif. Dalam hal ini komunikasi dapat 

menunjukkan cara-cara untuk mengadakan pertukaran memuaskan. 

Semakin seringnya suatu produk beriklan maka produk tersebut semakin 

diingat oleh konsumen. Seperti yang dilontarkan oleh Lee dan Johnson (2004 : 

10): “Periklanan menjalankan sebuah Fungsi “persuasif”. Ia mencoba membujuk 

para konsumen untuk membeli produk-produk tertentu atau mengubah sikap 

mereka terhadap produk atau perusahaan tersebut.” 

  E.1.3.   Kelebihan dan kelemahan iklan televisi  

Televisi memiliki kelebihan yang berlaku secara umum (Linggar 

Aggono, 2005:149), antara lain: 
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1. Selain menyajikan suara, televise juga menyajikan gerakan, visi dan 

warna. 

2. Fungsi utama televisi adalah hiburan. 

3. Pembuatan progam televisi relative lebih lama dan mahal apalagi bila 

dibandingkan degan program radio. 

4. Karena megandalkan tayangan secara visual, maka segala sesuatu yang 

tampak harus dibuat semenarik mungkin. 

5. Dibandingkan dengan media-media lainnya, televisi memang relative 

jauh lebih mahal. 

Televisi mampu menjadi primadona dalam menayangkan iklan   atau 

menjadi pilihan banyak perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya. 

Bentuk-bentuk televisi ternyata juga memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Kekuatan utama iklan televisi terletak pada penyampaian pesannya yang lebih 

cepat dan aktual dibandingkan media massa lainnya (Rhenald Kasali, 1993:121). 

1.   Efisiensi Biaya  

Banyak pengiklan memandang televisi sebagai media yang paling 

efektif  untuk menyampaikan pesan-pesan komersialnya. Salah satu 

keunggulannya adalah kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang 

sangat  luas. Jutaan orang menonton televisi secara teratur. Televisi selain 

mampu menjangkau khalayak sasaran yang dapat dicapai oleh media 

lainnya, juga dapat menjangkau khalayak yang tidak terjangkau oleh 

media cetak. Jangkauan massal ini menimbulkan efisiensi biaya untuk 

menjangkau setiap kepala. 
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2. Dampak yang Kuat 

Keunggulan lainnya adalah kemamupuannya menimbulkan 

dampak yang kuat  terhadap konsumen, dengan tekanan pada sekaligus 

dua indera : penglihatan dan pendengaran. Televisi juga mampu 

menciptakan kelenturan bagi  pekerjaan-pekerjaan kreatif dengan 

mengkombinasikan gerakan, kecantikan, suara, warna, drama, dan humor 

3. Pengaruh yang kuat 

Akhirya, televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk 

 mempengaruhi persepsi khalayak sasaran. Kebanyakan masyarakat 

 meluangkan waktunya di muka televisi, sebagai sumber berita, hiburan, 

dan sarana pendidikan. Kebanyakan calon pembeli lebih “percaya” pada 

perusahaan yang mengiklankan produknya ditelevisi daripada yang tidak 

sama sekali. Ini adalah cerminan bonafiditas pengiklan. Sedangkan 

 kelemahannya adalah : 

1. Biaya Besar  

Kelemahan yang paling serius dalam beriklan ditelevisi adalah 

biaya absolut yang sangat ekstrem untuk memproduksi dan menyiarkan 

siaran komersial. Sekalipun biaya untuk menjangkau setiap kepala adalah 

rendah, biaya absolute dapat membatasi minat pengiklan. Biaya produksi, 

termasuk biaya pembuatan film dan honorarium artis yang terlibat, bisa 

menghabiskan jutaan rupiah. Belum lagi penyiarannya yang harus diulang-

ulang pada jam-jam siaran utama. 

2. Khalayak yang Tidak Selektif 
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 Televisi sebagai media yang tidak selektif, segmentasinya tidak 

setajam surat kabar atau majalah. Jadi, iklan-iklan yang disiarkan di 

televisi memilki kemungkinan menjangkau pasar tidak tepat. 

3. Kesulitan  Teknis 

Media ini juga tidak luwes dalam pengaturan teknis. Iklan-iklan yang 

telah dibuat tidak dapat diubah begitu saja jadwalnya, apalagi menjelang  

jam-jam penyiarannya.  

E.1.4. Efek Iklan 

Televisi sebagai salah satu bentuk dari media massa yang keberadaannya 

lebih banyak diminati oleh masyarakat, memberikan efek yang cukup besar 

terhadap pembentukan sikap, perilaku dan cara berfikir masyarakat. Keberadaan 

televisi yang banyak diminati oleh masyarakat membuat biro iklan tertarik untuk 

memanfaatkan kegunaan dari media televisi tersebut. Televisi dipandang lebih 

efisien dan memiliki banyak kelebihan dibanding dengan media-media lainnya. 

Meski demikian, tidaklah gampang membuat iklan yang bagus dan dapat 

menarik perhatian para pemirsanya. Dalam membuat iklan pengiklan harus bisa 

menampilkan iklan yang menarik agar audiens yang pada saat itu sedang melihat 

atau menonton acara televisi tidak mengganti chanel (remot control). Biasanya 

audiens lebih sering mengganti chanel televisi pada saat pemunculan iklan. 

Disinilah tantangan para biro iklan untuk membuat audiens-nya mau melihat 

atau bahkan tertarik dengan iklan yang dibuat oleh para pengiklan tersebut. Iklan 

harus dibuat semenari mungkin agar dari awal penayangannya, iklan mampu 

membuat audiens tertarik untuk melihatnya. Setelah audiens tertarik, langkah 

selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan keinginan untuk mencoba hingga 
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pada akhirnya audiens mau merogoh kocek untuk mendapatkan produk-produk 

yang diiklankan. Namun sebelumnya, pengiklan harus terlebih dahulu 

melakukan riset pasar untuk mengetahui dan memastikan bahwa audiens 

membutuhkan produk tersebut dan untuk kalangan nama produk tersebut akan 

dipasarkan.  

Selain keberadaan media, ternyata iklan juga mampu membawa efek 

yang demikian besar. Kehadiran iklan di televisi mampu membawa perubahan 

yang cukup drastis terhadap kehidupan masyarakat modern. Masyarakat 

sekarang dipandang lebih konsumtif, karena media berpengaruh kuat dalam 

membentuk opini masyarakat. Apapun yang menurut media itu bagus, apa lagi 

sampai menjadi tren dikalangan masyarakat maka mereka akan mengikutinya. 

Inilah yang menyebabkan beberapa ahli menyimpulkan bahwa media memiliki 

efek kuat dalam membentuk persepsi dan juga membentuk cara pandang 

masyarakat, terutama masyarakat Indonesia (skripsi Erly Darmayanti, UMM). 

  E.2. Televisi sebagai medium komunikasi massa  

Berbeda dengan media massa lainnya, media televisi dan iklan televisi, 

terbukti merupakan media komunikasi massa yang paling efektif dan efisien 

sebagai media untuk informasi produk dan citra suatu perusahaan. Luasnya 

jangkauan televisi yang dapat ditempuh dalam waktu bersamaan secara serentak, 

pesan atau informasi yang disampaikan melalui televisi mampu menjangkau 

jutaan orang khalayak sasarannya (Sumartono, 2002 : 20). Hal ini dikarenakan 

televisi mengandung gerak, suara dan penglihatan atau gambar dari objek 

tertentu. Yang ada dasarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 

menerimanya. 
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“Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim, melalui media cetak 

atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan 

sesaat” (Winarni, 2003;6) 

 Televisi dikatakan sebagai medium komunikasi massa dapat dilihat dari 

karakteristiknya, yaitu : 

1. Berlangsung satu arah 

2. Komunikatornya melembaga 

3. Pesannya bersifat umum 

4. Sasarannya menimbulkan keserampakan  

5. Komunikannya heterogen 

Televisi merupakan perkembangan teknologi yang menyangkut beberapa 

aspek dari penerapan teknologi yang akan membawa implikasi kehidupan social 

dan sumber daya manusia. Jaringan dan struktur industri telekomunikasi dapat 

mempengaruhi struktur ekonomi dan masyarakat. Dari segi kultur, televisi dapat 

memancing perubahan nilai sosial budaya, sikap, perluasan wawasan dan lain 

sebagainya. 

Sedangkan Effendy (2000: 22) menyatakan bahwa televisi merupakan 

paduan audio dari segi penyiarannya (broadcast) dan video dari segi gambar 

bergeraknya (moving images). Jelasnya isyarat televisi (television signals) terdiri 

dari dua bagian yang terpadu, yakni saluran suara yang termodulasikan sacara 

frekuensi (frequecy modulated sound channel) dan saluran video (video channel). 

Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa televisi 

merupakan salah satu media komunikasi yang banyak digemari masyarakat karena 



16 
 

dapat mendengar suatu informasi sekaligus dapat melihat proyeksi dari suatu 

kejadian secara langsung walaupun mereka berada di tempat yang jauh. Dalam hal 

ini televisi mempunyai fungsi yang sangat urgent dalam menyampaikan berbagai 

informasi kepada seluruh masyarakat yang merupakan misi utamanya.   

 

E.3.Terpaan Iklan pada sikap Mahasiswa 

Berbicara tentang terpaan media dikalangan audiens, sangat berhubungan 

dengan teori-teori tentang efek media. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk 

meneliti pengaruh atau dampak dari terpaan media. Hingga kini masih banyak 

pengamat media televisi yang begitu yakin mengenai efek pesan televisi. Pesan 

melalui televisi diyakini berpengaruh langsung terhadap pemirsanya baik itu 

kognitif, afektif, maupun behavioral. Awalnya media massa dipandang 

berpengaruh kuat. Pengaruhnya langsung terhadap perubahan sikap dan perilaku 

masyarakat yang pasif dan selektif. 

Sajian yang atraktif merupakan kekuatan iklan televisi dalam 

mempengaruhi sikap dan perilaku pemirsanya. Adegan-adegan yang 

ditayangkan selain kental kandungan rekayasanya juga menawarkan fantasi-

fantasi persuasif. Fantasi-fantasi tersebut terus bermain dibenak pemirsa. Yang 

pada akhirnya mampu menggiringnya bertindak irasional. Disinyalir fantasi-

fantasi ini begitu mudah merongrong konsumen. Dibalik kelebihan sikap dan 

pendirian yang dimiliki, konsumen telah menjadi sasaran empuk pemasaran 

produk (Sumartono, 2002:89).  

Godaan iklan yang disajikan, selain pesan yan disampaikan begitu 

menarik, juga dibumbui dengan menyertakan public figure yang mampu 
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menyulap konsumen bersdia memakai atau mencoba produk yang ditawarkan. 

Kekuatan yang begitu menonjol dari suatu produk yang diiklankan baik dari segi 

pesan yan disampaikan maupun penggunaan model sebagai peraga seakan 

menjadi daya tarik iklan yang ditinjau dari ilmu komunikasi mampu mewakili 

keinginan perusahaan untuk mempersuasi konsumen membeli barang yang 

ditawarkan.  

Sikap yang ditunjukkan orang-orang ketika melihat sebuah iklan di 

televisi adalah dalam hal merencanakan, membeli dan menggunakan barang-

barang ekonomi dan jasa-jasa.  

 
  E.4. Definisi Sikap  

Para ahli sosiologi “sikap” memiliki arti lebih besar untuk menerangkan 

perubahan sosial dan kebudayaan (Abu Ahmadi, 1991). Sedangkan bagi ahli 

komunikasi, Djoenaesih Sunarjo dalam bukunya Opini Publik, “sikap” dapat 

memberi gambaran perilaku (tingkah laku) komunikan sebelum dan sesudah 

menerima informasi (Sumartono, 2002:92). 

Sementara itu Sunarjo pada buku Sumartono menyimpulkan definisi atau 

pengertian sikap sebagai berikut : 

1. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecendurangan untuk 

berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. 

2. Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Artinya, sikap bukan 

sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus 

pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, 

diharapkan dan diinginkan, mengesampingkan apa yang tidak 

diinginkan, atau apa yang harus dihindari.  
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 3.   Sikap relative lebih menetap. 

4. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

5. Sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, tetapi 

merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah. 

(Sumartono, 2002:93-94). 

  E.4.1. Pembentukan Sikap   

Menurut Azwar (Saifuddin Azwar, 1995), factor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang 

dianggap penting, dan media massa. 

1. Pengalaman pribadi  

Apa yang telah dan sedang dialami akan ikut membentuk dan 

mempengaruhi penghayatan seseorang terhadap stimulus sosial. 

Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. 

Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang 

harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek 

psikologis. Apakah penghayatan itu kemudian akan membentuk 

sikap positif atau sikap negatif, akan tergantung pada situasi yang 

dialami seseorang. 

2. Pengaruh Orang Lain Yang Dianggap Penting 

Pada umumnya individu cenderung untuk memiliki sikap yang 

konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya 

penting. Kecendurangan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan 

untuk berfiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan 
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orang yang biasanya dianggap penting bagi individu adalah orang 

tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman 

dekat, guru, teman kerja, istri atau suami. 

3.  Pengaruh Kebudayaan  

Kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

pembentukan sikap seseorang. Seseorang yang hidup dalam 

budaya sosial yang sangat mengutamakan kehidupan berkelompok, 

sangat memungkinkan seseorang tersebut akan mempunyai sikap 

negative terhadap kehiduapan individualime yang mengutamakan 

kepentingan perorangan. Dengan demikian, tana disadari 

kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap seseorang 

terhadap berbagai masalah. 

4. Media Massa  

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti 

televisi, radio, surat kabar, dan majalah mempunyai pengaruh yang 

besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Tugas 

pokoknya dalam menyampaikan informasi telah mengkondisikan 

media massa menyajikan pesan-pesan yang berisi sugesti yang 

dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru 

mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi 

terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif 

yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat akan 

member dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga 

terbentuklah arah sikap tertentu (Sumartono, 2002: 95-96). 
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   E.5. Teori AIDDA 

Proses pengambilan keputusan dalam komunikasi dapat dilihat dengan 

menggunakan teori AIDDA. Teori ini menunjukkan tahapan yang dilalui oleh 

seseorang, sebelum akhirnya mengambil suatu tindakan. Penjelasan uruatan 

pengambilan keputusan dalam komunikasi sehingga mempengaruhi sikap 

mahasiswa dalam menanggapi iklan sunsilk dapat dilihat dari teori AIDDA 

adalah sebagai berikut : 

1. Attention (perhatian) 

 Merupakan kesadaran dalam diri seseorang tentang suatu 

kebutuhan yang penting dalam hidupnya. Dalam hal ini pembuat iklan 

sunsilk berusaha mempengaruhi sikap khalayaknya (mahasiswa) 

dengan memberikan perhatian bahwa ada produk shampoo yang 

mempunyai kalitas tinggi, bagus dan lebih murah. 

2. Interest (ketertarikan) 

 Merupakan suatu upaya pengiklan dalam mempersuasi khalayak 

(mahasiswa) terhadap produk sunsilk dengan memberikan pesan atau 

informasi menarik yang dengan mudah dapat mempengaruhi sikap 

khalayak (mahasiswa) dalam memakai produk sunsilk. 

3. Desire (hasrat) 

   Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan keinginan untuk 

memakai produk sunsilk dengan memberikan suatu gerakan yang 

dapat mempengaruhi sikap khalayk (mahasiswa) dalam merealisasikan 

suatu keputusan untuk membeli produk tersebut. 
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4.  Decision (kepuasan) 

  Merupakan tahap dimana telah tercipta untuk memakai produk 

sunsilk. Dimana keputusan tersebut diperoleh dari hasil evaluatif 

alternatif akan suatu kemungkinan, pada tahap ini terjadi suatu 

pemutusan akhir dari serangkaian pemikiran yang mendahuluinya dan 

menghasilkan suatu keputusan yang nantinya akan ditindak lanjuti 

dengan suatu tindakan (yakni memakai produk sunsilk).  

5.  Action (pelaksanaan dalam bentuk tindakan) 

  Direalisasikan keputusan untuk memakai produk shampoo sunsilk 

yang telah diambil oleh seseorang dalam kehidupan kesehariannya. 

(Sumartono, 2002, 64) 
 
 

   E.6.   Gilt by Association  

Dari prinsip Kretch dan Crutchfield menyebutkan bahwa dalil ”objek 

atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu 

sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama”. 

Dalam komunikasi, dalil kesamaan dan kedekatan ini sering dipakai oleh 

komunikator untuk meningkatkan kredibilitasnya. Ia menghubungkan dirinya 

atau mengakrabkan dirinya dengan orang-orang yang mempunyai prestise tinggi. 

Terjadilah apa yang disebut Gilt by Association (cemerlang karena hubungan). 

Orang akan menjadi terhormat karena berdampingan dengan anggota kabinet 

atau bersalaman dengan presiden. (Rakhmat, 1995: 60-61).  

Pada Iklan Sunsilk diharapkan dapat mempengaruhi sikap mahasiswa 

dalam mengkonsumsi produk ini. Jika dikaitkan dengan teori Gilt by 

Association, kredibilitas suatu produk akan meningkat jika mahasiswa memakai 
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produk shampoo sunsilk co-creatian, karena memakai produk hasil karya dari 

pakar rambut dunia terkemuka.  

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara 

terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga 

harus diuji secara empiris (Iqbal Hasan, 2004 ). Dalam suatu penelitian, 

hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan adalah data yang 

berhubungan dengan variable-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis 

statistiknya sebagai berikut :  

 
H0 : Tidak ada pengaruh terpaan iklan sunsilk terhadap sikap mahasiswa 

pada produk shampoo sunsilk. 

H1 : Ada pengaruh terpaan iklan sunsilk terhadap sikap mahasiswa pada 

produk shampoo sunsilk. 

 

G. Definisi Konseptual Variabel 

 Dengan adanya konseptual, peneliti dapat melanjutkan penelitiannya ke 

tahap operasional. Konseptual merupakan pernyataan tentang arti konsep yang 

sangat penting dalam penelitian, untuk memberikan batasan pengertian dari 

istilah yang ada dalam judul skripsi. Hal ini untuk menghindari 

kesalahpahaman penafsiran dari beberapa istilah yang digunakan dalam judul 

penelitian. Penelitian ini mempunyai beberapa konsep, yaitu :  
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 1. Terpaan Iklan 

Terpaan Iklan dapat diartikan sebagai frekuesi khalayak di terpa oleh 

pesan-pesan yang disebarkan oleh iklan 

 2. Sikap Mahasiswa 

Pengertian dari sikap mahasiswa adalah kecendurangan seseorang yang 

mendasar untuk bertingkah laku terhadap benda, orang, aktivitas, atau 

situasi yang mendapat perhatian dari individu itu sehingga memberikan 

perasaan senang dan ada keinginan untuk mencari yang disenangi itu. 

(skripsi oleh Zulfa Faida, 2005 UMM). 

 

H.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional disini adalah memberi batasan-batasan tentang 

gejala-gejala yang akan diteliti yaitu untuk menjelaskan tentang bagaimana 

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

mengukur gejala atau indikator-indikator dalam variabel tersebut. 

 

1. Variabel Independent / Bebas (x) 

Terpaan iklan adalah penerimaan infirmasi tentang kegiatan komuniaksi 

massa yang menyampaikan pesan iklan produk shampoo sunsilk, adapun 

indikatornya dalam penelitian ini adalah : 

b. Frekuensi : seberapa sering mahasiswa menonton iklan shampoo 

sunsilk co-creation versi Francesca Fusco 

c. Tingkat Perhatian : tingkat perhatian mahasiswa terhadap pesan yang 

ada dalam iklan tentang produk shampoo sunsilk. 
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d. Durasi : lamanya mahasiswa menonton iklan produk sunsilk co-creation 

versi Francesca Fusco 

e. Attention :  

- Tingkat perhatian calon konsumen (mahasiswa) terhadap 

terpaan iklan produk sunsilk yang ditampilkan. 

- Intensitas calon konsumen (mahasiswa) dalam mencari 

informasi tentang produk sunsilk co-creation 

f. Interest :  

- Tingkat ketertarikan terhadap terpaan iklan sunsilk co-creation 

- Daya tarik penyajian informasi dalam bentuk komunikasi yang 

bermedia (televisi) 

2. Variabel Dependen / Terikat (Y) 

Sikap mahasiswa adalah dapat memberikan gambaran perilaku (tingkah 

laku) komunikan sebelum dan sesudah menerima informasi pesan iklan produk 

shampoo sunsilk. Sikap mahasiswa memiliki indikator sebagai berikut : 

a. Desire  

- Keinginan mendapatkan kepuasan (senang atau tidak senang) 

terhadap produk sunsilk  

b. Decision  

- Pengambilan keputusan untuk memakai produk sunsilk.  

c. Action : 

- Mengambil tindakan dengan memakai produk sunsilk co-creation 
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I. Metode  Penelitian 

I.1. Tipe dan Dasar Penelitian 

 Maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

yang mana peneliti mengutamakan pada pengikuran variabel dengan 

menggunakan perhitungan (angka-angka) atau uji statistic (Hamidi, 2007:4). 

Tipe yang digunakan dalam peneliti ini adalah eksplanatori yang bertujuan 

untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesikan.  

Sedangkan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian survey. Peneliti survey adalah penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 1999:7). 

I.2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang jurusan 

ilmu komunikasi angkatan 2008, lokasi ini dipilih karena mahasiswa  jurusan 

ilmu komunikasi  angkatan 2008 masih aktif mengikuti perkuliahan dan 

angkatan 2008 sudah menempuh mata kuliah periklanan dan pemasaran, 

sehingga merasa bisa lebih kritis dalam menanggapi iklan dan memilih produk 

yang sesuai dengan kebutuhan. 

  J.  Populasi dan Sampel 

J.1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian. Dari data kemahasiswaan, data mahasiswa jurusan 

ilmu komunikasi angkatan 2008 secara keseluruhan berjumlah 442 
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mahasiswa. Dari jumlah keseluruhan peneliti memberikan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Pernah melihat iklan Sunsilk Co Creation versi Franscesca 

Fusco minimal 5 kali  

2. Pernah atau masih menggunakan produk Sunsilk 

Berdasarkan hasil pra survey dalam penentuan jumlah populasi, 

peneliti menemukan 133 mahasiswa yang sesuai dengan kriteria. Jadi 

jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 133 

 J.2. Sampel  

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Dari jumlah populasi tersebut 

peneliti mengambil keseluruhan dari populasi tersebut untuk dijadikan 

sampel. Atau bisa disebut dengan teknik total sampling. 

 
  K. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan 

jalan sebagai berikut : 

K.1. Kuesioner 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang apakah ada 

pengaruh terpaan iklan pada sikap mahasiswa yang diteliti oleh peneliti. 

Data diperoleh dari kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang sudah di 

susun secara tertulis yang ditujukan kepada mahasiswa sebagai 

responden guna mendapatkan data-data tentang pengaruh terpaan iklan 
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sunsilk co-creation versi Francesca Fusco terhadap sikap mahasiswa pada 

produk sunsilk. 

K.2. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan oleh peneliti guna mempermudah peneliti dalam 

meneliti, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat arsip-arsip, 

dokumen-dokumen, dan buku literature yang mendukung penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data  penelitian yang 

ditujukan kepada mahasiwa tentang pengaruh terpaan sebuah iklan 

terhadap sikap mahasiswa. 

 
L. Teknik Analisis Data  

L.1. Korelasi Sederhana 

    Rumus korelasi Pearson (r) menunjukkan kuatnya hubungan antara 

variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y).  Adapun rumus korelasi 

Pearson adalah sebagai berikut : 

})(y{n })({

)( )(
2222 yxxn

yxxyn
r

Σ−ΣΣ−Σ
ΣΣ−Σ=  

   Keterangan: 

    n = Banyaknya sampel 

    x = Variabel bebas 

    y = Variabel terikat 

    r  = Korelasi 

  L.2. Regresi Sederhana 

    Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, berikut ini diberikan rumus regresi linier Sederhana : 
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Y = a + bx 

   Dimana :  

    a = konstanta 

    x  = Terpaan iklan produk shampo sunsilk 

  Dalam penelitian ini penyusun menggunakan skala likert untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2010: 93) dengan kriteria sistem skor, yaitu: 

  SS = Sangat Setuju  diberi skor 5 

  S   = Setuju   diberi skor 4 

  N   = Netral   diberi skor 3 

  TS  = Tidak Setuju   diberi skor 2 

  STS= Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

 

M.  Uji validitas dan Reliabilitas 

 M.1. Uji Validitas 

  Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

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

yang sama secara berulang-ulang dan menghasilkan ukuran yang mendekati 

ukuran yang sebelumnya. Apabila hubungan dari hasil hitungan dari 

koefisien korelasi mempunyai nilai lebih besar dari nilai kritisnya pada 

taraf nyata 5%, maka dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang ada disebut 

valid. 

Uji validitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

n = Banyaknya data 

x = Variabel yang mempengaruhi 

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

 

  M.2. Uji Reliabilitas 

 Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. sebuah 

alat ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan pengukuran untuk 

subyek penelitian yang sama menunjukan hasil yang kensisten. Tingkat 

reliabilitas suatu alat ukur dapat diketahui dengan menggunakan metode 

internal consistency. Metode ini hanya memerlukan satu kali pengujian tes 

saja. Karena tes ini diterapkan untuk mengetahui apakah responden telah 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sacara konsisten, sehingga kesungguhan 

jawaban dapat dipercaya. 

Untuk menerapkan tes ini, kuisioner harus didesain dalam bentuk multi 

items, yaitu berapa pertanyaan pada hakekatnya sama ditanyakan beberapa 

kali dengan cara yang berbeda. Dengan membandingkan jawaban dari 

beberapa pertanyaan tersebut dapat diketahui konsistensi responden dalam  

menjawab kuisioner. Hasil ini akan dinyatakan dalam koefisien alpha, 

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

reliabel apabila mempunyai nilai alpha lebih besar daripada 0,6 (Arikunto, 

2002:171).  
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 Rumus Cornbrach Alpha dituliskan sebagai berikut : 
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Keterangan : 

  k  = banyaknya belahan tes 

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

 sx2 = varians 


