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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya 

yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber 

daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan 

tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh 

manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga 

keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan 

memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami 

bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan 

lingkungannya dalam kondisi yang baik. Selain sumber daya alam manusia juga 

bergantung pada sumber daya energi guna membantu aktifitas keseharian dan juga 

membantu mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Energi memiliki peranan 

penting dalam menunjang kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman 

kebutuhan akan energi pun terus meningkat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan 

energi yang digunakan oleh manusia maka perlu dilakukan pemanfaatan energi yang 

tersedia di alam secara optimal. Maka dari itu kita harus menjaga serta melestarikan 

lingkungan kita dan juga harus memanfaatkan energi yang ada dengan optimal. 

 Pada tahun ke tahun pastinya kita merasakan perubahan suhu yang cukup 

ekstrem di setiap tahun. Hal tersebut dapat terjadi karena Perubahan iklim atau global 

warming sudah menjadi ancaman lingkungan bagi dunia sejak tahun 2007 (Langer, 
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2007). Hal tersebut bisa saja terjadi karena fenomena global warming telah 

mengancam bumi kita. Misalnya, para ilmuan percaya bahwa perubahan iklim 

menyebabkan cuaca lebih ekstrim, hujan dengan badai yang intens, lebih banyak 

kekeringan atau kekurangan air, perubahan cuaca yang diperkiraan tidak sesuai. 

Perubahan iklim juga mempengaruhi sistem produksi petani karena kondisi cuaca 

yang ekstrim mempengaruhi hasil tani (WWF, 2010). 

Efek yang terjadi pada perubahan iklim bernama “efek rumah kaca” gas 

karbon dioksika (CO2) di atmosfer (Shah, 2009). Para ilmuan berpendapat bahwa 

aktivitas manusia yang pemicu utama dalam fenomena ini (Langer, 2007). Adapun 

penelitaian Skinner dalam Kulpavaropas, 2012, para ilmuwan dan ahli lingkungan 

menyatakan bahwa kampanye merupakan cara komunikasi yang paling cepat untuk 

melindungi bumi kita dari perubahan iklim.  

Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan 

berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan 

mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditelah ditetapkan (Pfau dan Parrot, 

1993). Tujuan dari kampanye adalah untuk mendorong, merubah perilaku individu 

untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, contohnya hemat 

energy. Ragam dan tujuan kampanye yakni terkait dengan aspek pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (behavioural). Kegiatan kampanye 

biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau 

kognitif, kemudian tahap berikutnya diarahkan pada perubahan dalam sikap atau 
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attitude. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian, atau 

keberpihakan khalayak pada isu-isu yang terkait dengan kampanye. 

Adapun salah satu organisasi pendukung lingkungan yang bernama “Earth 

Hour” dipelopori oleh organisasi WWF (World Wide Fund fo Nature) Australia, 

mulai sejak tahun 2007 Lebih dari 1 juta penduduk Indonesia telah menjadi bagian 

dari kampanye Earth Hour Indonesia. Dimulai mematikan lampu dan elektronik yang 

tidak terpakai sebagai komitmen hemat energi untuk bumi, dan juga merupakan 

momentum menampilkan kepada dunia tentang perilaku hemat energi. Kegiatan 

Earth Hour pada tahun ini yang sudah dilaksanakan pada 28 Maret 2015 di 33 kota 

yang ada di Indonesia, Beberapa kota yang ada di Indonesia sudah menjadi bagian 

dari kegiatan Earth Hour, seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Surabaya, Bandung, 

Palembang, Malang, Balikpapan, Makassar, Solo, Samarinda, dsb (Earth Hour, n.d). 

Earth Hour menggunakan media video berupa iklan yang dapat diunduh oleh semua 

orang dalam situs you tube. Video yang menjelaskan isu-isu yang ada di dunia 

tentang perubahan iklim dapat diunduh dan dapat dilihat oleh seluruh orang karena 

tayangan ini berupa tayangan yang gratis. Dari video tersebut diharap, partisipasi 

individu yang menonton tayangan tersebut akan berfikir bahwa saat ini memang bumi 

kita benar-benar membutuhkan perubahan agar tidak terjadi perubahan suhu yang 

akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari.  

Saat ini iklan layanan masyarakat merupakan salah satu dukungan dari 

kampanye, hal tersebut dapat mendukung dari tujuan kampanye untuk mengubah 

sikap. Iklan lebih cocok mengubah sikap individu karena dengan melihat sebuah 
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iklan individu lebih menekan emosi secara langsung (Gardner, 1994). Namun dengan 

dampak yang belum nyata terlihat, individu ragu akan merubah perilakunya, individu 

akan melihat dampak singkat pada waktu yang dilihat daripada perubahan dimasa 

mendatang. Iklan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang 

diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa 

tertentu dengan biaya semurah-murahnya (Jefkins, 1997).Persuasif saat ini 

memanfaatkan teknologi canggih. Persuasi adalah fungsi inti komunikasi yang 

bertujuan untuk mempengaruhi keyakinan penonton, keinginan, dan tindakan. Visual 

persuasi memanfaatkan teknologi canggih gambar dan produksi film untuk 

mempengaruhi individu agar dapat terpengaruh.  

Di Kanada, sejak tahun 2000 peringatan gambar pada bungkus rokok mulai di 

berkembang, dari hasil tersebut dikemukakan bahwa individu lebih berfikir mencoba 

berhenti merokok daripada tetap merokok, hal tersebut bisa saja terjadi karena 

individu melihat iklan pada bungkus rokok yang menggambarkan dari efek samping 

rokok yang banyak merugikan individu. 

Iklan yang menggunakan infografis (teks dan gambar) secara umum 

merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan informasi. O’Neill dan Nichloson 

Cole (2009) pada penelitiannya menunjukkan bahwa betapa kuatnya iklan yang 

menggunakan gambar serta tulisan pada iklan perubahan iklim dapat menarik 

individu. Pada studi yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa bagaimana 

penggambaran visual dan teks mengenai penggambaran visual dan informasi yang 

dijelaskan mudah dipahami oleh individu. Dengan demikian Trumbo ingin menguji 
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dampak relative dari berbagai pesan visual dibandingkan dengan pesan teks, para 

individu menggunakan kemungkinan atau tingkat masalah yang tinggi untuk 

menerima informasi dan pengetahuan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, berbagai studi 

mengenai iklan berbasis teks dan gambar telah banyak dilakukan untuk merubah 

sikap individu. Dari beberapa peneliti terdahulu di atas peneliti belum menemukan 

relevansi pesan pada iklan layanan masyarakat, serta kualitas argument, dan endorser 

(karakteristik sumber pesan) pada perubahan sikap individu. Sehingga pada peneliti 

ini, peneliti ingin juga meneliti tentang Kampanye Video Earth Hour Terhadap 

Hemat Energi Ibu Rumah Tangga. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui “Apakah ada 

pengaruh  iklan kampanye terhadap sikap hemat energi ibu rumah tangga setelah 

melihat tayangan iklan kampanye peduli lingkungan Earth Hour?”  

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh iklan terhadap 

sikap hemat energi ibu rumah tangga setelah melihat tayangan iklan kampanye peduli 

lingkungan Earth Hour. 
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1.4. Manfaat 

1.4.1. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu 

komunikasi dan menambah pengetahuan yang berhubungan dengan iklan audio 

visual, dalam hal ini kaitannya dengan peran Komunitas Earth Hour di Kota Malang. 

Serta penelitain ini dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam 

studi lainnya.  

1.4.2. Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman akurat 

mengenai iklan audio visual terhadap masyarakat. Sehingga para organisasi-

organisasi lainnya diharapkan dapat memanfaatkan dan berguna bagai masyarkat kota 

Malang maupun masyarakat luas.  

 

 

 

 


