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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Televisi merupakan media elektronik yang sangat potensial untuk

mempengaruhi masyarakat. Beragam tayangan dipertontonkan, mulai dari

tayangan yang bersifat pendidikan, sosial, layanan yang bersifat komersial.

Dengan adanya televisi, informasi yang didapat oleh masyarakat jauh lebih

mudah, jelas, praktis dan terjangkau semua kalangan masyarakat (Purnomo,

Sudartono, dan Suharmanto, 2009 : 30).

Pengaruh tayangan televisi sangat besar bagi konsumen media. Salah satu

elemen masyarakat yang rentan pada pengaruh tayangan televisi adalah anak-anak

dan remaja. Mereka adalah kelompok usia yang mempunyai daya imitasi cukup

tinggi. Mereka cenderung mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Salah satunya

terhadap objek tayangan televisi. Secara psikologis, remaja mempunyai

kecenderungan untuk melakukan peniruan (imitasi) terhadap tayangan-tayangan

di televisi. Dikhawatirkan, semakin sering seseorang menonton televisi akan

mempengaruhi pola pikir maupun pola tindaknya (Kriyantono, 2007 : 6).

Iklan yang beraneka ragam pada setiap media, baik media elektronik,

ataupun media cetak, menimbulkan berbagai persepsi mengenai penampilan iklan

pada setiap media oleh konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik media

yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada media televisi, iklan dapat

divisualisasikan dengan gambar bergerak, suara dan musik, tetapi memiliki
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kelemahan yaitu durasi penayangan yang terbatas. Tampilan iklan saat ini sudah

meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi artistiknya. Iklan dibuat

sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Tetapi suatu iklan

produk yang dianggap menarik oleh suatu kelompok demografi, belum tentu

dinilai menarik juga oleh konsumen lain.

Pada umumnya, iklan-iklan yang setiap hari secara massal dan intensif

dicurahkan ditengah-tengah masyarakat melalui media komunikasi pada dasarnya

tidak mendidik. Dengan kata lain, periklanan dilatar belakangi oleh suatu ideologi

tersembunyi yang tidak sehat, yang berarti bahwa suatu iklan yang disampaikan

kepada konsumen harus sesuai dengan kebenarannya dan tidak memanipulasi. Hal

ini merupakan salah satu kewajiban etis yang penting (Triyaningsih, Triastity,

2012 : 186-187).

Berbicara tentang sosok perempuan dalam iklan pada dasarnya akan

mencoba melihat interaksi dinamis yang berlangsung antara iklan, media serta

perempuan sebagai model atau pelaku iklan. Memang bukan pekerjaan yang

mudah untuk membuat sebuah analogi antara sosok iklan di media yang

direpresentasikan melalui tampilan iklan dibandingkan dengan realitas

empirisnya, akan tetapi setidaknya dengan mencoba mencermati apa yang

direpresentasikan media kita bisa mendapatkan semacam gambaran yang lebih

lengkap tentang peran stereotip perempuan dalam iklan. Menarik untuk dikaji

bahwa kendala terbesar bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan kedudukan

yang layak dalam masyarakat adalah citra yang dikonstruksikan melekat pada diri

seorang wanita, yaitu citra pigura sebagai sosok yang sempurna dengan bentuk
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tubuh ideal secara biologis, citra pilar sebagai penyangga keutuhan rumah tangga,

citra peraduan sebagai obyek seksual, citra pinggan sebagai sosok yang identik

dengan dapur dan citra pergaulan sebagai sosok yang kurang memiliki

kepercayaan diri dalam pergaulan.

Tampilnya perempuan yang lebih sering sebagai obyek dalam visualisasi

sebuah iklan di media massa lebih banyak diakibatkan oleh pandangan tentang

rendahnya posisi perempuan dalam system yang dianut masyarakat kita. Iklan-

iklan yang membuat standar tubuh perempuan ideal membuktikan bagaimana

laki-laki (lebih banyak dibagian produksi iklan) menciptakan perempuan untuk

sesuai dengan fantasi mereka tentang “perempuan sexy atau cantik”. Model-

model perempuan adalah obyek yang dikreasi untuk mencapai fantasi tersebut,

sedangkan laki-laki adalah penciptanya. Tidak hanya iklan, stereotip ini

menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan. Iklan yang disebarkan

melalui koran, majalah, radio, dan, televisi telah menjadi tuntunan bermilyar umat

manusia di bumi ini. Seolaholah standar hidup manusia diukur menurut iklan.

Pengaruh iklan begitu dahsyatnya sampai menjadi tuntunan, misalnya pada kulit

wajah dan tubuh yang lain serta bentuk tubuh (Murwani, 2010 : 10).

Dari fenomena-fenomena yang ada dimasyarakat sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka perlu untuk diteliti secara ilmiah

untuk mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu, penulis dapat menjelaskan

alasan mengangkat judul tersebut diantaranya adalah untuk mengetahui persepsi

masyarakat terhadap iklan tersebut.
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Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara

ilmiah, maka diajukan penelitian dengan judul: PERSEPSI MASYARAKAT

TENTANG PEREMPUAN DALAM IKLAN PARFUM AXE DI TELEVISI

(STUDI PADA MASYARAKAT DUSUN 3 KELURAHAN PAGARUYUNG

KECAMATAN TAPUNG).

B. Alasan Pemilihan Judul

Judul ini dipilih dengan pertimbangan:

1. Menurut pengamatan penulis masalah ini menarik untuk diteliti, sebab

semua iklan yang berkenaan langsung dengan kaum perempuan

ditelevisi menimbulkan persepsi yang beragam.

2. Menurut pengamatan penulis kurang tepat kiranya apabila ada sosok

perempuan didalam iklan produk laki-laki.

3. Permasalahan ini merupakan salah satu kajian dari ilmu komunikasi

yang penulis geluti, maka penulis ingin meneliti secara ilmiah yang

berhubungan dengan broadcesting.

C. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalah pahaman dan mempermudah pemahaman

terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis

perlu menegaskan istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:
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1. Persepsi

Persepsi atau pengamatan merupakan suatu proses psikologis dimana

rangsang yang diterima individu diolah sedemikian rupa, sehingga

rangsang tersebut mempunyai makna. Secara singkat, persepsi dapat

diartikan sebagai proses penafsiran atau interpretasi data sensoris yang

diterima seseorang (Iskandar, 2011 : 2).

2. Masyarakat

Selo soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang

yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Soekanto, 2009

: 22). Adapun masyarakat yang terlibat didalam penelitian ini adalah

masyarakat yang diklasifikasikan pada segi umur, yaitu masyarakat

yang berumur 17 sampai 60 tahun.

3. Iklan

Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi

gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar

(Kotler dan Keller, 2007 (Arista, Triastuti, 2011 : 39).

4. Parfum AXE

Axe adalah perusahaan produksi wewangian pria yang ditawarkan oleh

merek Unilever. Di Amerika Utara, Amerika Selatan, bagian dari

Eropa dan Asia, merek ini dikenal sebagai Axe. Di Inggris, Irlandia,

dan Australia, produk yang sama yang dipasarkan dibawah merek

Lynx. Semprotan Axe untuk laki-laki pertama kali diperkenalkan pada

tahun 1983, setelah Unilever menemukan keberhasilan dengan harga
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bagus, parfum untuk wanita dipasarkan dengan merek Impulse. Axe

kini dipasarkan di 60 negara dan merupakan salah satu merek paling

populer untuk laki-laki didunia perawatan.

(http://www.gemaparfum.com)

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan

masalah yang berkaitan dengan judul yang diteliti adalah:

a. Pengaruh sosok perempuan dalam iklan parfum Axe ditelevisi

terhadap daya beli masyarakat.

b. Persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam iklan Axe

ditelevisi.

c. Hubungan sosok perempuan terhadap tampilan iklan produk laki-

laki parfum Axe ditelevisi.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan, yaitu:

Persepsi masyarakat dusun 3 kelurahan pagaruyung kecamatan tapung

terhadap perempuan dalam iklan parfum AXE ditelevisi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah

dipaparkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:
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Bagaimana persepsi masyarakat dusun 3 kelurahan pagaruyung

kecamatan tapung terhadap perempuan dalam iklan parfum AXE

ditelevisi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dusun 3 kelurahan

pagaruyung kecamatan tapung terhadap perempuan dalam iklan

parfum AXE ditelevisi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada Mahasiswa Ilmu

Komunikasi dan sebagai referensi ilmiah untuk perpustakaan

UIN Suska Riau.

Sebagai bahan referensi dan juga bahan bacaan bagi

mahasiswa/i diperpustakaan.

b. Praktis

Sebagai jalan menyelesaikan pendidikan program S1 pada

bidang Ilmu Komunikasi.



8

F. Kerangka Toritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teori

a. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan

menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli

indrawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas.

Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna

informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi,

ekspektasi, motivasi, dan memori (Desiderato, 1976 : 129).

Persepsi, seperti juga sensasi, ditentukan oleh faktor personal dan

faktor situasional. David Krech dan Richard S. Crutchfield (1977:235)

menyebutkan faktor fungsional dan faktor struktural (Rakhmat, 2007 : 51).

1) Faktor fungsional yang menentukan persepsi

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan

hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor

personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli,

tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli itu.

Dalam suatu eksperimen, Levine, Chein, dan Murphy memperlihatkan

gambar-gambar yang tidak jelas kepada dua kelompok mahasiswa.

Gambar tersebut lebih sering ditanggapi sebagai makanan oleh

kelompok mahasiswa yang lapar dari pada oleh kelompok mahasiswa

yang kenyang. Persepsi yang berbeda ini tidak disebabkan oleh
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stimuli, karena gambar yang disajikan sama pada kedua kelompok.

Jelas perbedaan itu bermula pada kondisi biologis mahasiswa

(Rakhmat, 2007 : 55).

2) Faktor struktural yang menentukan persepsi

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan

efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Para

psikolog Gestalt, seperti Kohler, Wartheimer (1959), dan Koffka,

merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang bersifat struktural. Prinsip-

prinsip ini kemudian terkenal dengan teori Gestalt (Rakhmat, 2007 :

58).

Persepsi merupakan suatu proses yang di dahului oleh pengindraan.

Kemudian, pengindaraan merupakan suatu proses diterimanya stimulus

oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indra. Namun, proses proses

tidak berhenti pada tahap ini. Pada umumnya, stimulus diteruskan oleh

syaraf sensoris ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses

selanjutnya merupakan proses persepsi, yaitu orang menyadari apa yang

diindranya. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses

pengindraan dan proses pengindraan merupakan proses yang mendahului

proses persepsi. Proses pengindraan terjadi setiap saat, yaitu saat individu

menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Dengan

demikian kesimpulannya adalah alat indera merupakan penghubung antara

individu dengan dunia luarnya (Branca, 1964 ; Woodworth dan Marquis,

1957).
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Stimulus yang mengenai individu kemudian diorganisasikan dan

diinterpretasikan, sehingga individu menyadari apa yang diinderanya.

Proses inilah yang dimaksud persepsi. Jadi, stimulus diterima oleh alat

indera, lalu melalui proses persepsi sesuatu yang di indera menjadi sesuatu

yang berarti setelah diorganisasikan dan di interpretasiakan (Davidoff,

1981). Kemudia, menurut Morkowitz dan Orgel (1969) persepsi

merupakan proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap stimulus

yang diterimanya. Dengan demikian persepsi merupakan proses

pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima

oleh individu, sehingga merupakan sesuatu yang berarti. Lebih lanjut,

persepsi merupakan aktivitas yang terintegrasi, maka seluruh pribadi,

seluruh apa yang ada dalam diri individu, ikut aktif berperan dalam proses

persepsi.

Objek persepsi yang menimbulkan stimulus dapat individu maupun

objek yang terletak diluar individu. Apabila individu sebagai objek

persepsi, maka disebut persepsi diri (self perception). Apabila objek

persepsi terletak diluar individu yang mengadakan persepsi, maka objek

persepsi dapat bermacam-macam, yaitu dapat berwujud benda-benda,

situasi, serta manusia. Apabila persepsi berbentuk benda-benda

(nonmanusia), maka disebut persepsi benda-benda atau things perception

atau disebut non-social perception (Heider, 1958). Namun, selain istilah-

istilah diatas, khususnya mengenai istilah social perception, masih ada

istilah lain yang digunakan, yaitu persepsi orang atau person perception
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(Secord dan Backman, 1964) serta istilah person cognition atau

interpersonal perception. Yang kurang mendukung istilah social

perception dalam pengertian person perception adalah karena persepsi

sosial menyangkut persepsi yang berkaitan dengan variabel-variabel sosial,

sehingga memberikan pengertian yang lebih luas dari pada pengertian

person perception (Tagiuri dan Petrullo, 1958).

Jika kita membandingkan saat individu mempersepsi benda-benda

mati dengan saat mempersepsi manusia, maka ada segi-segi persamaan

selain segi-segi perbedaan. Segi persamaannya adalah bila manusia

dipandang sebagai benda fisik seperti benda-benda fisik lainnya yang

terikat pada waktu dan tempat, pada dasarnya tidak berbeda. Namun,

karena manusia semata-mata bukan hanya benda fisik melulu, tetapi

mempunyai kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh benda-

benda fisik lainnya, maka da perbedaan antara mempersepsi benda-benda

mati dengan manusia (Morgan dkk, 1984).

Dalam mempersepsi seseorang, individu yang dipersepsi mempunyai

pula kemampuan, perasaan, harapan, dan sebagainya, walaupun kadarnya

berbeda dengan individu yang mempersepsi. Orang yang dipersepsi dapat

berbuat sesuatu, pada orang yang mempersepsi, sehingga kadang-kadang

atau justru sering hasil persepsi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Orang yang dipersepsi dapat menjadi teman, maupun sebaliknya dapat

pula menjadi lawan individu yang mempersepsi. Kita tidak akan

menjumpai kejadian yang demikian apabila yang dipersepsi bukan
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manusia (Tagiuri dan Petrullo, 1958). Artinya, orang yang dipersepsi dapat

memberikan pengaruh kepada orang yang mempersepsi. Demikianlah,

proses mempersepsi seseorang terhadap orang lain. Proses akan berlaku

pula saat seseorang mempersepsi orang lain dalam suatu kelompok

(Walgito, 2008 : 25-28).

Proses persepsi dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Adapun

Objek atau peristiwa didunia nyata (real world) diterima oleh alat

indra (1) berupa energi atau informasi (disebut stimulus). Stimulus ini

akan diubah oleh alat indra menjadi sinyal yang dimengerti oleh otak. (2)

“Komputer” otak akan mengolahnya dengan membandingkannya dengan

peristiwa-peristiwa yang relevan yang tersimpan diotak (3) hingga menjadi

pengalaman perseptual. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi

proses persepsi adalah perhatian (attention). Perhatian terjadi bila kita

memusatkan diri hanya pada salah satu indera, dan mengabaikan masukan

melalui indera-indera lainnya. Ada dua faktor yang menarik atau

mempengaruhi perhatian kita, yakni faktor eksternal (luar) dan (dari dalam

diri sendiri) faktor internal (Rubani, 2010:117).

Objek dan
peristiwa

didunia nyata

Berupa
energi

informasi

Alat
indera

(1)

Sinyal
ke (2)

Otak

Diolah dengan peristiwa
diotak yang relevan

Pengalaman perseptual (3)
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1) Faktor eksternal adalah sebagai berikut

a) Intensitas stimuli. Kita akan lebih memberi perhatian pada stimuli

yang lebih menonjol dibanding stimuli-stimuli lainnya.

b) Gerakan. Stimuli yang bergerak akan lebih menarik perhatian

dibandingkan yang lain.

c) Novelty. Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda dari

biasanya akan lebih dapat menarik perhatian.

d) Pengulangan. Sesuatu yang berulang akan dapat lebih menarik

perhatian.

2) Faktor internal yang mempengaruhi perhatian kita adalah

a) Faktor biologis. Hal-hal yang sifatnya biologis mempengaruhi

perhatian kita.

b) Faktor sosiopsikologi. Seperti kebiasaan, motif, kebutuhan, dan

sebagainya.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor-faktor personal, karakter orang yang melakukan persepsi

mempengaruhi bagaimana ia mempersepsi suatu objek, ini mencakup :

a) Kebutuhan atau motif

b) Sikap, nilai preferensi, dan keyakinan.

c) Tujuan

d) Tujuan

e) Kapasitas

f) Kegunaan
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g) Gaya komunikasi

h) Pengalaman dan kebiasaan

4) Faktor-faktor yang berasal dari stimuli, mencakup :

a) Karakter fisik stimuli. Misalnya: ukuran, warna, intensitas, dan

sebagainya.

b) Pengorganisasian pesan. Cara bagaimana pesan diatur atau

diorganisasikan mempengaruhi persepsi kita.

c) Novelty (kebauran, keluarbiasaan). Hal-hal yang baru atau luar

biasa.

d) Model, yaitu bagaimana informasi itu diserap oleh panca-indera.

e) Asal mula informasi

f) Media atau Channel (Rubani, 2010:118-120)

Persepsi bersifat kompleks. Tidak ada hubungan satu lawan satu

antara pesan yang terjadi di “luar sana” dengan pesan yang akhirnya

memasuki otak kita.

1) Terjadinya stimulasi alat indera

Pada tahap pertama alat-alat indera distimulasi (dirangsang): kita

mendengar suara musik. Kita melihat orang yang sudah lama tidak kita

jumpai.

2) Stimulasi terhadap alat indera diatur

Pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat indera diatur berbagai

prinsip (makalah prinsip).
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3) Stimulasi alat indera ditafsirkan-dievaluasi

Tahap ketiga dalam proses perseptual adalah penafsiran-evaluasi.

Penafsiran-evaluasi tidak semata-mata tidak didasarkan pada

rangsangan luar, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman

masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem nilai, keyakinan tentang yang

seharusnya, keadaan fisik, dan emosi pada saat itu, dan sebagainya

yang ada pada kita (Rubani, 2010:120-121).

Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori agenda setting. Teori

agenda setting ditemukan oleh McComb dan Donald L.Shaw sekitar 1968.

Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu

untuk mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu

itu penting karena media menganggap isu itu penting juga (Griffin, 2003:

490). Teori agenda setting mempunyai kesamaan dengan Teori Peluru

yang menganggap media mempunyai kekuatan mempengaruhi khalayak.

Bedanya, Teori Peluru memfokuskan kepada sikap (afektif), pendapat atau

bahkan prilaku. Agenda setting memfokuskan pada kesadaran dan

pengetahuan (kognitif) (Kriyantono, 2008 : 222).

Secara singkat teori penyusunan agenda ini mengatakan media

(khususnya media berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita

pikir, tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berfikir

tentang apa. Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus

kita lakukan. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya,

sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Menurut asumsi teori ini media
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mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian

masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media mengatakan pada

kita apa yang penting dan apa yang tidak penting. Media pun mengatur apa

yang harus kita lihat, tokoh siapa yang harus kita dukung (Nurudin, 2007 :

195-196).

Mengikuti pendapat Chaffe dan Berger (1997) ada beberapa catatan

yang harus dikemukakan untuk memperjelas teori ini.

1) Teori itu mempunyai kekuatan penjelas untuk menerangkan mengapa

orang sama-sama menganggap penting suatu isu.

2) Teori ini mempunyai kekuatan memprediksikan sebab memprediksi

bahwa jika orang-orang mengekpos pada suatu media yang sama,

mereka akan merasa isu yang sama tersebut penting.

3) Teori itu dapat dibuktikan salah jika orang-orang tidak mengekpos

media yang sama maka mereka tidak akan mempunyai kesamaan

bahwa isu media itu penting (Nurudin, 2007 : 197).

Stephen W.Littlejohn & Karren Foss (2005: 280) mengutip Rogers

& Dearing mengatakan bahwa fungsi agenda setting merupakan proses

linier yang terdiri dari tiga bagian. Pertama, Agenda Media itu sendiri

harus disusun oleh awak media. Kedua, Agenda Media dalam beberapa hal

mempengaruhi atau berinteraksi dengan Agenda Publik atau naluri publik

terhadap pentingnya isu, yang nantinya mempengaruhi Agenda Kebijakan.

Ketiga, Agenda Kebijakan (Policy) adalah apa yang dipikirkan para
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pembuat kebijakan publik dan privat penting atau pembuatan kebijakan

publik yang dianggap penting oleh publik (Kriyantono, 2008 : 223).

Secara umum riset agenda setting secara kuantitatif dapat

digambarkan sebagai berikut:

Model “Agenda Setting”

Model lain yang lebih memfokuskan pada efek Agenda Media

terhadap Agenda Publik yang disertai efek lanjutan pada diri individu

dengan memperhatikan karakteristik  individu, disampaikan oleh Rakhmad

(2001: 69), yaitu:

Model “Agenda Setting”

- Panjang - Sifat Stimulus - Pengenalan - Persepsi

- Penonjolan - Sifat Khalayak - Salience - Aksi

- Konflik - Prioritas

(Kriyantono, 2008 : 224).

b. Masyarakat

Beberapa orang sarjana telah mencoba untuk memberikan definisi

masyarakat (society) seperti berikut ini:

Variabel
Media

ssa

Variabel
Antara

Variabel
Efek

Variabel
Efek

anjutan

Agenda Media Agenda Publik Agenda Policy
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Maclver dan Page mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem

dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara

berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta

kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita

namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial.

Dan masyarakat selalu berubah.

Ralph Linton “masyarakat merupakan setiap kelompok manusia

yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat

mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan

sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Walaupun definisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan, pada

dasarnya isinya sama, yaitu masyarakat mencakup beberapa unsur berikut

ini:

1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Didalam

ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk

mementukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi,

secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup

bersama.

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari

manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti

umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Karena dengan

berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru.

Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti;
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mereka juga memiliki keinginan-keinginan untuk menyampaikan

kesan-kesan atau perasan-perasaannya. Sebagai akibat hidup

bersama itu, timbullah sitem komunikasi dan timbullah peraturan-

peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam

kelompok tersebut.

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan

bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota

kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya

(Soekanto, 2009 : 22).

Dengan demikian, suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistem

adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai

kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Namun, disamping

itu, masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai kebutuhan yang harus

dipenuhi agar masyarakat itu dapat hidup terus. Kebutuhan-kebutuhan

masyarakat tersebut ialah:

1) Adanya populasi dan population replacement

2) Informasi

3) Energi

4) Materi

5) Sistem komunikasi

6) Sistem produksi

7) Sistem distribusi
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8) Sistem organisasi sosial

9) Sistem pengendalian sosial

10) Perlindungan warga masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang

tertuju pada jiwa dan harta bendanya.

Dengan demikian, setiap masyarakat mempunyai komponen-

komponen dasarnya, yakni sebagai berikut:

1) Populasi, yakni warga-warga suatu masyarakat yang dilihat dari

sudut pandang kolektif. Secara sosiologis, aspek-aspek sosiologis

yang perlu dipertimbangkan adalah misalnya:

a) Aspek-aspek genetik yang konstan

b) Variabel-variabel genetik

c) Variabel-variabel demografis

2) Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa dari kehidupan

bersama yang mencakup:

a) Sistem lambang-lambang

b) Informasi

3) Hasil-hasil kebudayaan materil

4) Organisasi sosial, yakni jaringan hubungan antara warga-warga

masyarakat yang bersangkutan, yang antara lain mencakup:

a) Warga masyarakat secara individual

b) Peranan-peranan

c) Kelompok-kelompok sosial

d) Kelas-kelas sosial
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5) Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya

6) Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa masyarakat

senantiasa merupakan suatu sistem, karena mencakup berbagai

komponen dasar yang saling berkaitan secara fungsional

(Soekanto, 2009 : 23-24).

c. Perempuan

Jumlah perempuan di seluruh dunia, juga Indonesia konon lebih

besar daripada jumlah laki-laki. Tidak mengherankan bila kaum laki-

lakilah yang mendefinisikan peran perempuan tidak hanya penyajian

berita, feature (keistimewaan), opini, tetapi juga penyajian iklan (Mulyana,

1999:157). Sebagaimana dikemukakan oleh Siregar bahwa dalam iklan

komersial pandangan hegemonic laki-laki secara otomatis akan

menjadikan perempuan dalam daya tarik seksual mereka sebagai obyek

(dalam Mulyana, 1999 : 157).

Menurut RUU Penyiaran, penayangan iklan harus berlatar belakang

budaya Indonesia. Kita tahu, banyak iklan televisi yang “berbohong”.

Sering digambarkan misalnya seorang sakit yang minum obat, mendadak

sakitnya sembuh. Iklan juga kerap menjadikan perempuan sebagai obyek

yang terobsesi untuk menyenangkan laki-laki.

Didalam iklan, tidak akan terlepas kaitannya dengan penampilan

para modelnya/bintangnya iklan sebagai peraga agar semakin menarik

minat konsumen untuk membelinya. Dan pada umumnya, pemasang iklan

menempatkan atau memposisikan perempuan menjadi model di produknya



22

tersebut hanya sebagai simbol. Simbol tersebut hanya merupakan alat yang

mendeskripsikan teks iklan supaya makna yang terkandung dapat

dimengerti oleh calon konsumen sehingga barang yang ditawarkan oleh

pihak pemasang iklan dapat laku di pasaran. Kekuatan daya tarik public

figure sejalan yang dilakukan riset yang dilakukan Handayani (Sumartono,

2002 : 91).

Bahwa iklan disertai penggunaan model dinilai sebagai iklan yang

paling menarik dibandingkan dengan iklan tanpa model. Dengan bantuan

public figure yang berperan memeragakan suatu produk, secara

kondisional seorang peraga (model) iklan telah mewakili perusahaan

dalam mengkomunikasikan barang tertentu kepada pemirsa dengan

harapan bahwa apa yang diiklankan diterima baik oleh pemirsa.

Penggunaan model iklan (public figure) merupakan cara yang efektif

dalam mempengaruhi audien. Menurut Sudjono, salah satu iklan

perusahaan yang paling berhasil adalah iklan yang menggunakan tokoh

sebagai model ( Sumartono, 2002:56). Pernyataan ini sejalan dengan

pendapat Bandura dan Waltres yang menyatakan bahwa kalau seseorang

melihat suatu rangsang dan ia melihat model bereaksi secara tertentu

terhadap rangsang, maka khayalan (imagination) orang tersebut terjadi

serangkaian simbol-simbol yang menggambarkan rangsang dari tingkah

laku tersebut (Sumartono, 2002 : 56)

Dalam memandang dan memperlakukan perempuan, iklan TV

bersikap paradok (Mulyana, 1999:160). Di satu pihak, iklan televisi
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mempromosikan kemajuan-kemajuan dan prestasi perempuan, misalnya

dengan memunculkan perempuan sebagai tokoh wanita karier dalam iklan

(juga dalam program-program lainnya), namun pada saat yang sama iklan

televisi juga melemparkan mereka kembali kepada keterbelakangan,

dengan tetap menonjolkan keutamaan perempuan sebagai makhluk yang

selalu ingin menarik perhatian lawan jenisnya.

Perempuan bukan sekedar obyek untuk menyenangkan laki-laki,

alangkah baiknya bila biro-biro iklan dan pengelola siaran televisi

membuat lebih banyak iklan televisi yang estetik tanpa menjadikan

perempuan sebagai obyek yang semata-mata mendongkrak penjualan

berbagai produk yang ditawarkan tanpa ikut memikirkan akibat-akibatnya

yang tidak menguntungkan perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan

melukiskan kaum laki-laki dalam iklan televisi yang juga melakukan

pekerjaan rumah tangga, seperti ketika sedang mencuci pakaian di dalam

kamar mandi (misalnya iklan deterjen) atau sedang memasak di dapur

untuk kemudian menghidangkan masakannya kepada keluarganya dan

sebagainya. Tayangan iklan seperti itu nantinya akan turut mengajarkan

bahwa perempuan bukan sekedar “jongos/bawahan” suaminya, namun

sebagai mitranya, yang juga diharapkan melakukan pekerjaan-pekerjaan

rumah tangga seperti menyuapi anak-anak, menidurkan mereka, mencuci,

menyetrika, memasak dan sebagainya.

Dikutip dari jurnal (Prabawati, Susanti dan Sulistyowati : 3-4) iklan

adalah suatu unsur penting dalam budaya, karena ia merefleksikan dan



24

berusaha mengubah gaya hidup kita. Iklan bukan hanya menawarkan

barang, namun juga seksualitas, keindahan, kemudahan , kemodernan,

kebahagiaan, kesuksesan, status dan kemewahan yang kesemuanya ini

pada dasarnya sekedar harapan, mimpi atau khayalan ( Mulyana,

1999:161).

d. Iklan Televisi

Media televisi banyak digunakan karena dapat digunakan baik

sebagai media nasional maupun regional. Televisi sangat fleksibel dalam

menyampaikan pesan sponsor, mulai dari pemilihan waktu sampai pada

adanya jaminan penyampaian ulasan berita secara khusus untuk audiens

tertentu. Menurut Tom Brannan (2004: 54) dalam bukunya integrated

marketing communications, memaparkan bahwa televisi merupakan

“media iklan yang paling potensial diantara media iklan yang lainnya

karena jangkauannya yang luas. Pesan iklan dapat dikemas nasional

meskipun untuk tujuan audiens lokal”. Begitu juga Darwanto berpendapat,

dalam buku produksi acara TV melalui Sumartono (2002,1994:11), bahwa

kekuatan televisi “mampu menciptakan daya rangsang yang sangat tinggi

dalam mempengaruhi sikap, tingkah laku dan pola pikir khalayaknya, yang

pada akhirnya menyebabkan perubahan dalam masyarakat”.

Televisi sebagai media iklan yang memiliki banyak keunggulan

karena dapat menggabungkan penglihatan, bunyi dan gerak serta

jangkauannya yang luas. Melalui media televisi penyampaian pesan lebih

leluasa dengan berbagai kreativitas, sehingga mendapat atensi yang baik
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dari pemirsa. Dibalik keunggulannya, televisi juga memiliki keterbatasan

dalam selektivitas pemirsanya dan juga biayanya yang cukup mahal.

Setiap kali penayangan sebuah iklan di televisi, belum tentu

langsung dilihat apalagi diperhatikan oleh audiensnya. Disamping karena

banyaknya iklan-iklan yang mempromosikan produk lain, juga karena

kecenderungan penonton memindahkan saluran televisinya ke program

lain ketika acara yang mereka tonton berganti pada commercial break.

Untuk itu agar iklan dapat sampai pada konsumen, perlu adanya suatu

daya tarik yang dapat menarik perhatian audiens. Dalam ilmu psikologi

perhatian dapat didefinisikan sebagai alokasi kapasitas pemrosesan untuk

stimulus yang baru masuk. Kapasitas merupakan sumber daya yang

terbatas, maka konsumen sangat selektif mengalokasikan perhatian

mereka. Ini berarti pada saat sejumlah stimulus menerima perhatian, yang

lain akan diabaikan.

Faktor-faktor yang menentukan perhatian, dapat dikelompokkan ke

dalam dua kategori utama yaitu, determinan (penentu) pribadi dan

determinan stimulus.

1) Determinan Pribadi

Determinan pribadi merujuk pada karakteristik individu yang

mempengaruhi perhatian. Faktor-faktor tersebut harus

dikendalikan dan harus diperhatikan sebagai evaluasi strategi.

Faktor-faktor pada determinan pribadi diantaranya,

kebutuhan/motivasi, sikap, tingkat adaptasi, rentang perhatian.
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2) Determinan Stimulus

Faktor-faktor yang ada pada deteminan stimulus, merupakan

faktor yang dapat dikendalikan, sehingga dapat digunakan untuk

mendapatkan dan meningkatkan perhatian. Menurut Darmadi

Durianto dalam buku invansi pasar dengan iklan yang efektif

(2003:64-68), menjelaskan bahwa faktor-faktor pemerhati tersebut

dapat ditampilkan melalui beberapa bentuk stimulus yang

diantaranya adalah; ukuran, warna, intensitas, kontras, posisi,

gerakan, kebaruan, stimulus pemikat perhatian yang dipelajari,

juru bicara yang menarik.

a) Ukuran

Umumnya semakin besar stimulus maka semakin mungkin

stimulus itu menarik perhatian. Menambah ukuran iklan cetak

akan meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan

perhatian konsumen. Hal tersebut berlaku pula untuk ukuran

ilustrasi atau tampilan gambar pada sebuah iklan televisi

dengan menggunakan teknik pengambilan gambar.

b) Warna

Kekuatan pemikat suatu stimulus dapat ditingkatkan secara

tajam melalui media warna. Menurut Darmadi melalui suatu

studi lapangan tentang iklan surat kabar dengan menggunakan

warna menghasilkan presentase penjualan lebih banyak

dibandingkan iklan yang hanya menggunakan warna hitam
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putih saja. Pada tampilan televisi saat ini dapat memungkinkan

lebih banyak menampilkan berbagai warna yang menarik.

c) Intensitas

Stimulus yang lebih besar sering menghasilkan perhatian yang

lebih besar pula. Sebagai contoh, suara keras dan warna

cemerlang dapat meningkatkan perhatian. Iklan dalam radio

dan televisi kerap dimulai dengan suara keras untuk menarik

perhatian, iklan cetak dengan warna cemerlang juga sangat

lazim dipakai.

d) Kontras

Orang cenderung lebih memperhatikan dengan lebih cermat

pada stimulus yang kontras dengan latar belakangnya. Peranan

stimulus yang tidak konsisten atau kontras satu sama lain

menciptakan konflik persepsi yang meningkatkan perhatian.

e) Posisi

Posisi tata letak juga merupakan faktor penting dalam iklan.

Suatu studi melaporkan bahwa perhatian akan lebih besar

diberikan pada iklan yang terletak dibagian depan majalah dari

pada iklan yang terletak dibagian belakang majalah, dan iklan

akan lebih menarik jika letaknya di halaman majalah sebelah

kanan dari pada di halaman majalah sebelah kiri.
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f) Gerakan

Stimulus yang bergerak akan menarik perhatian lebih besar

dari pada stimulus yang diam. Bahkan gerakan yang semu atau

yang dirasakan akan mampu meningkatkan perhatian pemirsa.

Pada iklan televisi biasanya untuk menarik perhatian melalui

efek-efek visual dan animasi.

g) Kebaruan

Stimulus yang luar biasa atau tak terduga akan lebih menarik

perhatian, para pengiklan mengerti tentang nilai kebaruan dan

kerap sekali mengandalkannya untuk megambil perhatian

pemirsa.

h) Stimulus Pemikat Perhatian

Beberapa stimulus mampu menarik perhatian, karena orang

diajari atau dikondisikan untuk bereaksi terhadap suatu iklan.

Sebagai contoh, telepon atau bel pintu yang berdering atau

sirine yang meraung-raung terkadang dimasukkan sebagai latar

belakang iklan untuk menarik perhatian.

i) Juru Bicara yang Menarik/Endorser

Alat penarik perhatian yang lazim adalah menggunakan model

atau selebriti yang menarik sebagai endorser. Bahaya dari

pemakaian model sebagai juru bicara memungkinkan

memukul balik jika konsumen merasa bintang iklan tersebut



29

tidak cocok dengan produk yang diiklankan (Iskandar, 2011 :

8-11).

Jeffkins menyebutkan beberapa kelebihan iklan televisi:

1) iklan ditelevisi berkesan realistis. Iklan yang disampaikan

secara visual akan menancapkan kesan yang lebih dalam,

sehingga khalayak begitu melihat produknya akan segera

mengingat iklannya ditelevisi.

2) iklan di televisi membuat khalayak lebih siap memberi

perhatian.

3) iklan ditelevisi mampu menyajikan repetisi (pengulangan)

(Kurniadi, 2005 : 107).

e. Tinjauan Pustaka

Dr. Endah Murwani (Konstruksi ‘Bentuk Tubuh

Perempuan’Dalam Iklan Televisi, 2010).

Didalam penelitiannya ditarik beberapa kesimpulan, Pertama, secara

keseluruhan iklan WRP cenderung lebih menonjolkan dan

mengasosiasikan gaya hidup dan penampilan perempuan yang diwujudkan

dalam bentuk tubuh perempuan yang tidak sekedar langsing tapi indah.

Hal ini terlihat dari sebagian besar iklan WRP yang selalu menonjolkan

keindahan bentuk tubuh perempuan dengan lekuk-lekuknya. Kedua, iklan-

iklan WRP menyajikan tentang kekuatiran dan permasalahan yang

seringkali dialami perempuan mengenai bentuk tubuhnya. Ketiga, iklan-
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iklan WRP sebagian besar bercerita tentang perempuan energik, bekerja,

berkarir. Keempat, iklan WRP tidak hanya sekedar menginformasikan

sebagai produk makanan dan minuman diet, akan tetapi juga secara halus

mengkategorikan atau mengklasifikasikan bentuk tubuh perempuan yang

ideal (Murwani, 2010 : 16)

2. Konsep Operasional

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritis diatas, maka

penulis melanjutkan konsep operasional yang berguna sebagai tolok ukur

dalam penelitian dilapangan guna memberikan penjelasan bagaimana

Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan Dalam Iklan AXE Ditelevisi

(Studi Pada Masyarakat Dusun 3 Kelurahan Pagaruyung Kecamatan

Tapung). Adapun persepsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perhatian masyarakat akan iklan mengenai faktor eksternal

1) Intensitas stimuli iklan atau menonjolnya stimulus iklan

2) Gerakan stimulus pada iklan

3) Novelty (hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda

dari biasanya dan menarik perhatian)

4) Pengulangan stimulus pada iklan

b. Perhatian masyarakat akan iklan mengenai faktor internal

1) Faktor biologis masyarakat terhadap iklan

2) Faktor sosiopsikologis masyarakat terhadap iklan (kebiasaan,

motif, kebutuhan dan sebagainya)
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c. Karakter atau personal masyarakat terhadap iklan

1) Kebutuhan masyarakat terhadap iklan

2) Sikap, nilai preferensi dan keyakinan masyarakat terhadap

iklan

3) Kegunaan dan gaya komunikasi dari iklan

4) Pengalaman dan kebiasaan masyarakat terhadap iklan

d. Stimuli yang berasal dari iklan

1) Karakter fisik stimuli (ukuran, warna, intensitas dan

sebagainya)

2) Pengorganisasian pesan yang disajikan

3) Novelty (keluarbiasaan), model, dan media atau channel.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada masyarakat Dusun III

Kelurahan Pagaruyung Kecamatan Tapung.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun III

Kelurahan Pagaruyung Kecamatan Tapung.

b. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat

Dusun III Kelurahan Pagaruyung Kecamatan Tapung Terhadap

Perempuan Dalam Iklan AXE Ditelevisi
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3. Populasi dan Sampel

a. Populasi, Agar penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang

benar maka penulisan memberikan kuesioner yang terlebih dahulu

harus menentukan populasi dan sampel. Menurut Sugiyono

(2005:71) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Purwati, Setiawan dan Rohmawati. 2012 : 265).

Adapun yang menjadi populasi didalam penelitian ini adalah

masyarakat yang berusia antara 17 s/d 60 tahun yang berjumlah

138 jiwa atau 60,52% dari jumlah keseluruhan masyarakat yaitu

228 jiwa di Dusun III Kelurahan Pagaruyung Kecamatan Tapung.

b. Sampel, Menurut Sugiyono (2005:73) sampel adalah bagian dari

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila

populasi besar, dan penelitian tidak mungkin menggunakan semua

populasi, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang

diambil dari populasi itu (Purwati, Setiawan, Rohmawati. 2012 :

165). Setelah mendapatkan responden, dilakukan Sampling

Random Sederhana untuk mendapatkan responden yang akan

dijadikan subjek penelitian. Karena jumlah populasi yang ingin

diteliti diketahui jumlahnya, maka jumlah sampel yang akan

diambil dalam penelitian ini akan dihitung menggunakan rumus

Slovin dengan mengambil presisi 10% yaitu:
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= 1 + ²
Dimana:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang dapat ditolerir (Kriyantono, 2008: 162).

Dari rumus diatas, maka diketahui besarnya sampel adalah sebagai

berikut:

= 1381 + 138(0,1)²
= 1381 + 1,38= 57,98	

Jadi jumlah sampel yang didapat sebanyak 58 orang (pembulatan).

Maka penulis mengambil jumlah sampel yang akan digunakan

dalam penelitian ini sebanyak 58 orang atau lebih kurang 49% dari

jumlah populasi yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik-teknik

sebagai berikut:

a. Angket

Angket/questionnaire adalah daftar pertanyaan yang

didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat

juga dijawab dibawah pengawasan peneliti (Nasution, 2002 : 128).



34

Angket dilakukan dengan cara penyebaran sejumlah pernyataan

tertulis yang disusun secara sistematik, jumlah angket yang

disebarkan sesuai dengan jumlah sampel yang peneliti tetapkan.

Adapun jenis angket yang peneliti gunakan disini adalah angket

tertutup, dimana responden telah diberikan alternatif jawaban oleh

periset. Responden tinggal memilih jawaban yang menurutnya

sesuai dengan realitas yang dialaminya, dengan cara memberikan

tanda X atau √.

b. Dokumentasi

Ada beberapa buku yang menganggap dokumentasi sebagai sebuah

metode pengumpulan data. Anggapan ini biasanya terjadi dalam

riset-riset historis, yaitu bertujuan untuk menggali data-data masa

lampau secara sistematis dan objektif (Kriyantono, 2008: 118).

Penulis mengambil data yang berkenaan didalam penelitian yaitu

dokumen yang ada dikelurahan Pagaruyung meliputi, keadaan

geografis, dan demografi Kelurahan Pagaruyung, agama, mata

pencarian dan sosial budaya.

c. Wawancara

Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara terbuka

dengan responden dalam upaya mengumpulkan data (Tonapa, 2013

: 73). Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara

yang dilakukan didalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi

data sekunder dari data primer yaitu angket atau koesioner.
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5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu

segera digarap oleh staf peneliti, khususnya yang bertugas mengolah

data. Didalam buku-buku lain sering disebut pengolahan data. Ada

yang menyebut data preparation, dan ada pula data analysis

(Arikunto, 2010 : 278). Dalam analisa data ini penulis menggunakan

metode Kuantitatif Persentase, yang kemudian dilanjutkan dengan uji

“t” dalam menentukan kesignifikaian data yang diperoleh dalam

masing-masing indikator.

6. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha : Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan pada

masyarakat Dusun 3 Kelurahan Pagaruyung terhadap

perempuan dalam iklan parfum axe ditelevisi.

Ho : Tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan pada

masyarakat Dusun 3 Kelurahan Pagaruyung terhadap

perempuan dalam iklan parfum axe ditelevisi.
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H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sistematika penulisan yang terdiri

dari lima Bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,

alasan pemilihan judul, permasalahan, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian,

teknik analisa data dan sitematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai keadaan geografis lokasi

penelitian Kelurahan Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Berisi penyajian data yang penulis peroleh dari data angket dan

dokumentasi.

BAB IV : ANALISA DATA

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang inti sari dalam penulisan skripsi yaitu

kesimpulan dan saran.


