
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah  penelitian ini dijabarkan dan dianlasis dengan permasalahan yang 

ada dan teknik analisa yang telah dikemukakan, maka penelitian dapat diambil 

kesimpulan antara lain: 

Pembentukan citra iklan produk pond’s yang berupa stimulus iklan di 

televisi melalui proses persepsi, kognisi, motivasi, sikap dari empat komponen 

ini maka terbentuk lah perilaku informan terhadap iklan produk pond’s. Dari 

empat komponen yang diartikan sebagai citra individu terhadap stimulus 

rangsang: 

a. Persepsi yang muncul bahwa iklan pond’s  sangat diterima di kalangan  

informan yaitu siswi, informan yang sebagian besar berhasil menarik 

perhatian siswi dan proses persepsinya diterima dengan baik, namun tidak 

dapat dipungkiri ada beberapa orang informan yang menolak iklan produk 

pond’s tersebut.  

b.  Kognisi suatu proses yang berupa penyampaian informasi-informasi 

produk yang disampaikan melalui iklan tersebut, disini  informan dapat 

menerima dengan baik dan proses kognisinya. 

c. Motivasi, bahwa terlihat informan menerima proses motivasi untuk 

menggunakan produk  pond’s ini, dan terlihat bahwa iklan pond’s mampu 

mengkontruksi kan terhadap informannya. 

d. sikap memiliki proses yang  berbeda pada tiap-tiap  individu, iklan pond’s 

mampu membuat informan  memilih produk yang di iklankan oleh pond’s, 

dan proses sikap berjalan dengan baik. Media iklan melalui televisi 

memiliki pengaruh dalam mengkontruksi realitas yang ada di khalayak 

umum, sehingga hal ini juga turut membentuk citra iklan. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa citradari iklan televisi menjadi bagian terpenting dari 

iklan televisi tersebut. Ketika citra media iklan televisi ikut membentuk 

pengetahuan individu terhadap sebuah produk. Dan bahwa dari penelitian 
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yang telah dilakukan diketahui bahwa proses pembentukan citra iklan 

pond’s  tercipta citra yang baik. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pond’s tetap mempertahankan kreativitas dalam membuat iklan 

sehingga dapat mengena ke hati masyarakat. Kemudian juga menggait 

bintang iklan yang lebih cerdas dan banyak disukai masyarakat terlebih 

khususnya remaja yang banyak memakai produk ini. 

2. Pond’s juga seharus lebih berinovasi dalam memasarkan produknya 

dengan misalnya mencoba bungkusan warna lain tidak hanya dengan 

warna merah jambu, agar lebih berinovasi supaya tidak bosan melihatnya. 

3. Dan juga membuat konsumen lebih yakin untuk menggunakan produk 

pond’s  yang diiklankan nya ditelevisi. 

 

 

 

 

 

 


