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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh terpaan iklan susu formula di televisi terhadap 

persepsi ibu tentang kecerdasan anak. Menggunakan Paradigma Positivis, penelitian ini 

bertujuan untuk menguji apakah pengaruh terpaan iklan susu formula terhadap ibu yang menjadi 

target sasarannya dan apakah ada hubungan antara terpaan iklan susu formula di televisi 

mempengaruhi persepsi ibu berkaitan dengan kecerdasan anak. Dengan menggunakan analisa 

Teori Dependensi Efek Komunikasi Massa (Dependency Model Mass Communication Effects), 

Teori Kultivasi (Cultivation Theory) dan Teori Persepsi (Perception Theory) penelitian ini 

berusaha menjelaskan bagaimana persepsi ibu-ibu tentang kecerdasan anak dipengaruhi terpaan 

tayangan iklan susu formula di media televisi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan ada 

korelasi antara terpaan iklan susu formula yang ditayangkan di media televisi dengan persepsi 

ibu tentang kecerdasan anak. Peneliti merekomendasikan agar penelitian ini bisa terus 

dikembangkan dengan melihat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi.  

Kata Kunci : Teori Dependensi Efek Komunikasi Massa, Kultivasi, Persepsi,  

 

ABSTRACT 

This thesis studies about grown up milk advertising influences to mother‟s perception about their 

kids intelligence. Based on positivist paradigm, this research aims to proved what grown up milk 

advertising influences to mother‟s perception about their kids intelligence effective. Use 

ependency Model Mass Communication Effects, Cultivation Theory and Perception Theory, the 

researcher want to explain how the perception about kids intelligence influences by exposure 

grown up milk advertsing on television. The result of this research shows there are correlation 

between exposure grown up milk advertising on television with mother perception about their 

kids intelligence. The researcher recommends that this research still can be developed by looking 

at other factors that influence. 

Keywords : Dependency Mass Media Effects, Cultivation, Mass Media Effects, Perception 

 



PENDAHULUAN 

Dalam sejarah peradaban manusia, teknologi audio-visual dalam bentuk medium televisi 

dipandang hampir sama dengan penemuan roda dalam sejarah peradaban manusia atau 

penciptaan mesin uap oleh James Watt yang kemudian menjadi awal masuknya masyarakat ke 

dalam periode yang disebutkan sebagai revolusi industri. Jaman dimana masyarakat mulai 

mengenal produksi massal dalam jumlah besar barang-barang kebutuhan, yang kemudian 

membawa pengaruh dalam perubahan yang tidak hanya secara fisik melainkan juga secara 

struktur sosial, budaya, norma, nilai dan peradaban manusia secara keseluruhan.    

Kehadiran televisi sebagai salah satu bentuk media massa memang telah menjadi idola 

yang digemari khalayak, disadari atau tidak disadari „kotak sihir‟ itu telah membuat begitu 

banyak pasang mata terpaku, tersihir dan tak mau beranjak menyaksikan program-program 

informasi, hiburan, dan iklan-iklan yang membawa „pesan‟ dan diterima khalayak. Televisi pada 

hakikatnya dianggap sebagai sebuah fenomena kultural, sekaligus medium dimana sepenggal 

aktivitas budaya hadir dan menjamah kita di dalam rumah. 

Televisi sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki keunggulan teknologi yang 

bisa menggabungkan antara kekuatan audio dan visual sehingga para komunikan (receiver) lebih 

mudah dan lengkap dalam menerima suatu pesan (message) yang disampaikan pengirim 

(sender). Sebagai sebuah inovasi teknologi yang relatif baru, televisi merupakan medium yang 

paling akrab bagi keluarga. Bahkan ada yang berpendapat bahwa masuknya televisi ke dalam 

lingkungan rumah tangga bisa menjadi nilai pembenaran (intruder) dalam kehidupan keluarga. 

Namun sisi positifnya menunjukkan bahwa di antara media komunikasi, televisi merupakan 

perangkat media yang dapat dinikmati bersama-sama (sharing), yang berbeda dengan media 

cetak yang penikmatannya bersifat individual.  

Masuknya era teknologi televisi disadari telah menjadi babak baru terbentuknya media 

massa yang dapat memberikan efek kekuatan media (the powerful of media) secara dramatis 

pada khalayak yang mendapat terpaan media (media exposure). Kehadiran media televisi bahkan 

dirasakan telah memberikan pengaruh secara komersial terbentuknya pangsa pasar dan khalayak 

di Amerika. Berdasarkan data tahun 1954, menunjukkan bahwa terdapat 55% rumah tangga di 

Amerika telah memiliki perangkat televisi di rumahnya. Dengan terus meningkatnya penetrasi 



penggunaan televisi di rumah tangga dan kuatnya pengaruh media layar kaca tersebut telah 

mengundang banyak studi kajian-kajian menarik yang membahas masalah televisi sebagai 

sebuah pengalaman yang membentuk cara berpikir kita tentang dunia (Pavlik, 2004).  

Televisi merupakan media unik yang ditandai beberapa karakteristiknya: (1) Pervasive, 

menyebar dan hampir dimiliki seluruh keluarga; (2) Assesible, dapat diakses tanpa memerlukan 

kemampuan literasi atau keahlian lain, dan (3) Coherent, mempresentasikan pesan dengan dasar 

yang sama tentang masyarakat melintasi program dan waktu. Kini televisi telah menjadi bagian 

yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari kita. Baik berupa program-program dramanya, 

tayangan iklan-iklannya, berita dan informasinya, juga acara-acara lain yang membawa dunia 

yang relatif koheren dari kesan umum dan mengirimkan pesan ke setiap rumah. 

Televisi pada saat ini secara kasat mata memang sudah sangat melekat di kehidupan kita 

sehari-hari. Bisa dikatakan dari layar kaca televisi, kita belajar tentang kehidupan dan budaya 

masyarakat. Melalui program-program tayangan serial drama, reality show, berita kriminal, 

informasi selebriti (infotainment), dan berbagai program dengan muatan nilai-nilai yang 

memiliki unsur kekerasan atau agresivitas, perselingkuhan, kriminal, dan penggambaran nilai-

nilai lainnya sering dianggap sebagai gambaran bahwa itulah yang sering terjadi di kehidupan 

realita. Padahal pada kenyataan dibalik hampir semua program tayangan tersebut merupakan 

hasil proses kreativitas, karya pekerja seni atau kreatif yang bekerja di sebuah station televisi 

atau production house.  Namun audience di rumah yang menyaksikan tayangan program-

program televisi tersebut, sering tidak mampu memilah dan menganggapnya sebagai gambaran 

yang mewakili realitas sosial yang sebenarnya. 

Menurut pengamatan George Gerbner (1969) dari Annenberg School of Communication, 

Universitas Pennsylvania, televisi dipandang sebagai pendominasi „lingkungan simbolik’ kita. 

Dalam Teori Kultivasi yang dikembangkannya, Gerbner berpendapat televisi tidak hanya disebut 

sebagai jendela atau refleksi kejadian sehari-hari di sekitar kita, tetapi dunia itu sendiri. 

Berpandangan sama dengan apa yang dikemukakan oleh seorang ahli lainnya Marshall 

McLuhan, Gerbner menyatakan bahwa televisi menjadi suatu kekuatan dominan yang dapat 

mempengaruhi masyarakat modern. 



Rhenald Kasali berpandangan, “melalui televisi, manusia belajar, bahkan melompat ke 

tingkat kehidupan yang lebih modern, berdemokrasi, dan berkonsumsi “ (Kasali, 2013: 15-38).  

Pengaruh kekuatan televisi mulai dari mengkritisi pemerintahan totaliter dan meraih kebebasan 

berbicara, mengenal penggunaan kartu ATM (automatic teller machine) dalam transaksi 

perbankan, menggunakan SIM Card untuk sarana telekomunikasi, hingga voucher belanja dan 

tawaran kendaraan dengn berbagai fasilitasnya. Kekuatan televisi sebagai media yang dominan 

disebabkan karena kemampuan televisi melalui berbagai simbol untuk memberikan berbagai 

gambaran yang terlihat nyata dan penting seperti sebuah kehidupan sehari-hari. Kekuatan televisi 

begitu mempengaruhi penontonnya, sehingga sering apa yang ditampilkan dalam program-

program tayangannya di layar kaca oleh masyarakat dipandang sebagai sebuah kehidupan yang 

nyata, realitas kehidupan sehari-hari. Realitas program-program yang ditayangkan media 

dipandang sebagai sebuah realitas objektif.   

Dominannnya media televisi di Indonesia bisa dijelaskan dengan tingginya angka 

pertumbuhan kepemilikan televisi yang dimiliki setiap rumah tangga di Indonesia yang dirilis 

oleh Nielsen Media Research. Data meningkatnya kepemilikan televisi (TV ownership) selama 

periode antara tahun 1995 – 2006, dimana jumlah kepemilikan televisi peningkatannya mencapai 

335%. Peningkatan angka pertumbuhan kepemilikan televisi tersebut begitu signifikan, yang 

dipengaruhi meluasnya jaringan listrik yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia serta 

meningkatnya kemampuan daya beli dan kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan  

yang lebih besar.  

Untuk sebagian penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah yang cukup luas, 

dengan ribuan pulau yang tersebar dan membentang dari ujung barat Sumatera hingga ujung 

timur Papua, peranan media televisi sebagai suatu sarana komunikasi massa memiliki peranan 

penting dalam menyampaikan pesan.5 Masyarakat di pedesaan membutuhkan berbagai informasi 

dalam jumlah besar diantaranya tentang pembangunan di wilayah daerah mereka tinggal. Melalui 

media televisi dimugkinkan menggambarkan keadaan suatu daerah dengan jelas dan detail dalam 

pengambaran keadaan sebenarnya. 

Berikut data terkait kepemilikan televisi (TV Ownership) di 5 kota besar Jakarta, 

Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan (2006):  



Gambar 1.1 

Pertumbuhan TV Ownership di 5 Kota Besar 1995 – 2006 (TV household in „000) 

 

      Sumber: Nielsen, 2006 

Berdasarkan Survey Media Index 2004 yang dilakukan di sembilan (9) kota 

survey di Indonesia yaitu : Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), Bandung, Semarang, 

Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar, Medan, dan Palembang oleh Nielsen Media 

Research, didapati bahwa konsumsi televisi masih lebih dominan dibandingkan media 

lainnya. Dari data diperoleh ternyata 90,7% kelompok usia 5 tahun ke atas menonton 

televisi di rumahnya, sementara khusus kelompok anak-anak dan remaja (10-19 tahun) 

lebih besar lagi angkanya 98.1% dalam konsumsi media televisi dibandingkan media 

lainnya.  

Gambar. 1 

Media Consumption di 9 Kota Survey Nielsen (in %)

 

                     Sumber: Nielsen, 2004 



Peningkatan jumlah kepemilikan televisi di rumah tangga (TV ownership) dan 

masih dominannya konsumsi khalayak untuk televisi (TV consumption) dibandingkan 

konsumsi media lainnya akan menjadi pasar potensial untuk memasarkan produk dan jasa 

yang hendak ditawarkan melalui tayangan iklan di televisi. Menjadi hal menarik, sama 

seperti pasar media umumnya, pasar dari produk media televisi berbeda dengan produk 

atau jasa lainnya.  

Menurut Henry Faizal Noor (Noor, 2010), pasar media merupakan pasar dua sisi 

(two sided market) dimana pasar pertama adalah khalayak penonton atau masyarakat 

konsumen media yang walaupun bukan menjadi sumber pendapatan utama perusahaan 

media, namun merupakan pasar penting yang akan dijadikan alat untuk meraih pasar 

berikutnya, pengiklan produk atau jasa. Khalayak penonton atau konsumen media ini 

sangat menentukan perolehan rating program yang ditayangkan, dan angka rating yang 

diperoleh dari jumlah penonton akan menjadi pengukur tinggirendahnya minat khalayak 

terhadap tayangan program tersebut. Dari angka rating sebuah tayangan program akan 

berdampak dinilai layak-tidaknya sebuah program dipilih dalam strategi pemasang iklan 

(advertiser) untuk menayangkan iklan produknya di program tersebut. Pasar kedua, 

merupakan pemasang iklan (advertiser) ataupun biro iklan (advertising agency) yang 

akan memutuskan apakah sebuah program atau media menjadi pilihannya dalam strategi 

media yang direncanakan dalam sebuah kampanye iklan. Pasar terakhir inilah yang akan 

menjadi sumber pendapatan (revenue) dari jumlah iklan yang tayang dan akan 

menentukan eksistensi dan keberlangsungan (survive) sebuah media. Alur prosesnya 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar. 2 

Pasar Media dengan Dua Sisi (two sided market)

                                        

                          Sumber: Noor, 2010 

 



Dalam industri media, bisa dikatakan hampir semua media baik media cetak 

(suratkabar, majalah, tabloid), elektronik (televisi, radio) maupun berbagai media online 

berbasis internet menjadikan iklan produk dan atau jasa (brands) yang masuk akan 

menjadi sumber pendapatan (revenue) utama mereka. Dan bisa dikatakan juga, hampir 

keseluruhan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan manusia menggunakan iklan 

sebagai bagian dari promosi produk yang ditawarkan. Dengan demikian, saat ini  

pengaruh iklan dalam kehidupan manusia tak terhindarkan. Iklan bisa dikatakan telah 

menjadi bagian dari kehidupan manusia modern, yang kita bisa kita rasakan dalam 

berbagai aktivitas keseharian manusia baik itu dalam bidang ekonomi, bisnis, sosial, 

politik, agama, dan juga berbagai bidang kehidupan lainnya.  

Pada dasarnya iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan komunikator 

dalam hal ini perusahaan atau produsen untuk menyampaikan informasi tentang barang 

atau jasa kepada publik, khususnya pelanggannya melalui suatu media  massa. Selain itu, 

tujuan semua iklan yang dibuat sama untuk memberi informasi dan membujuk para 

konsumen agar mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, dapat berupa 

aktivitas mengkonsumsi produk ataupun menggunakan jasa yang ditawarkan. 

Data belanja iklan ADEX (advertising expenditure) di 12 wilayah Market Asia 

Pasifik 2004 yang dirilis oleh Nielsen Media Research menunjukkan masih dominannya 

perolehan belanja iklan televisi dibandingkan media lain seperti suratkabar, dan majalah. 

Menurut data yang dirilis pada Februari 2005 tersebut, belanja iklan televisi memperoleh 

pendapatan iklannya 66% lebih besar dibandingkan suratkabar (28%) maupun majalah 

(6%). Begitupun Data yang hampir sama juga terlihat dari belanja iklan nasional di 

Indonesia pada tahun 2004, dimana perolehan kue iklan nasional membagi untuk media 

televisi memperoleh 69%, suratkabar mendapatkan iklan 26% serta perolehan iklan untuk 

majalah / tabloid sebesar 5%. 

Tabloid Marketing pada edisi April 2013, dengan merujuk data belanja iklan 

(Advertising Expenditure) tahun 2012 yang dirilis Nielsen Media Research mencatat 

kenaikan belanja iklan keseluruhan hingga 20% dibandingkan tahun 2011 sebelumnya. 

Hasil survei Nielsen tersebut membagi proporsi belanja iklan (gross revenue) media di 

Indonesia yang mencapai lebih dari Rp 87 triliun pada tahun 2012, dimana media televisi 



masih cukup mendominasi dengan perolehan pendapatan 64% dari total belanja iklan, 

dibandingkan dengan perolehan surat kabar 33%, maupun majalah/tabloid yang hanya 

sebesar 3%. Berikut data pertumbuhan iklan nasional yang dikutip Tabloid Marketing 

dengan merujuk data belanja iklan (advertising expenditure) yang dikeluarkan Nielsen 

Media research dari periode tahun 2006 -2012. 

Dari data pertumbuhan pertumbuhan iklan yang berkisar antara 16% - 23% 

menjadi catatan, saalah satu pemicu adalah peningkatan belanja iklan kategori makanan 

khususnya makanan ringan (snack) yang memang bertambah banyak variannya. Data 

belanja iklan ADEX di media televisi yang dirilis Nielsen Media Research, iklan untuk 

kategori makanan dan minuman (F&B - Food & Beverages) mencapai 31% dari budget 

keseluruhan produk yang beriklan di televisi yang sekitar Rp. 77, 8 triliun hingga 

September 2013. Tercatat dari total budget iklan 11,5 triliun (14,8%) adalah iklan produk 

untuk kategori F&B, sebanyak 16% merupakan iklan kategori minuman (beverages) 

dengan belanja iklan mencapai Rp. 12,5 triliun. Dan khusus untuk kategori keseluruhan 

produk susu (milk) belanja iklannya mencapai Rp. 3,1 triliun (24,8%) dengan susu 

formula lanjutan (sering disebut grown up milk atau follow on milk) belanja iklannya Rp. 

1,9 triliun (60,1%). 

Dalam industri media, berbagai produk iklan yang masuk menjadi sumber 

pendapatan finansial berupa revenue yang diperoleh sebuah media massa baik media 

cetak, audio-visual maupun media online. Sumber revenue yang diperoleh dari 

pemasangan iklan yang ditayangkan media tersebut akan digunakan untuk pembayaran 

gaji karyawan dan kompensasi lainnya bisa berupa bonus, insentif, juga biaya produksi 

dan pembelian program, biaya operasional siaran, sewa gedung, pembelian peralatan 

teknis siaran, dan tentunya juga diharapkan akan memperoleh keuntungan besar sebagai 

laba perusahaan. 

Kehadiran media televisi dengan berbagai varian tayangannya di ruang keluarga 

akan membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, televisi 

sebagai media audio - visual menjadi sebuah agen perubahan besar terkait perubahan baik 

secara mikro (individu) maupun dalam cakupan makro yang diantaranya ikut berperan 

melanggengkan struktur sosial serta menjadi saluran utama liberalisasi di mana ada suatu 



kebebasan dalam pasar global. Media Iklan yang ditampilkan media televisi memberikan 

pengaruh yang besar terhadap penciptaan konstruksi sosial yang terjadi, bahkan 

menciptakan kelas sosial, adanya perbedaan gender serta perilaku yang memberikan 

kesempurnaan hidup yang banyak diimpikan masyarakat dalam promosi iklan. Dengan 

frekuensi iklan susu formula (grown up, follow on milk) yang cukup banyak ditayangkan 

di media televisi juga akan membawa dampak secara pengenaan iklan kepada target 

konsumen yang menjadi target pemirsanya. Seperti kita pahami bersama, sebuah 

tayangan televisi termasuk di dalamnya tayangan iklan komersial (TV Commercial) akan 

membawa „pesan‟ (message) dari apa yang akan disampaikan tentang produk yang 

diiklankan tersebut.  

Maka akan menjadi sebuah kajian menarik untuk meneliti studi tentang 

pengenaan terpaan iklan susu formula yang ditayangkan di media televisi dengan 

mengajukan penelitian berjudul “Pengaruh Terpaan Iklan Susu Formula Di Televisi 

Terhadap Persepsi Ibu Tentang Kecerdasan Anak (Studi Dengan Analisa Teori Kultivasi 

Pada Ibu Orangtua Murid Sekolah Alam Cikeas, Cibubur)” yang akan merupakan studi 

penelitian kuantitatif atas dampak penayangan iklan komersial produk susu formula yang 

ditayangkan di media televisi terhadap ibu-ibu. Perumusan masalah penelitianya: Apakah 

pengaruh terpaan (exposure) iklan susu formula di televisi kepada ibu yang menjadi 

target sasaran pemirsanya ? dan Apakah ada hubungan antara terpaan iklan susu formula 

di televisi mempengaruhi persepsi ibu berkaitan dengan kecerdasan anak ?                

Beberapa tahap penelitian untuk mengetahui dampak terpaan iklan susu formula 

di televisi terhadap persepsi kecerdasan anak pada responden ibu-ibu yang akan 

dilakukan: Pertama, studi yang akan dilakukan ini melakukan penggambaran umum atas 

„pesan‟ (message content) dari tayangan iklan produk susu formula yang tayang di 

televisi pada periode waktu tertentu. Kedua, untuk melengkapinya akan melakukan studi 

pustaka untuk melengkapi data-data yang diperlukan dengan bahan-bahan referensi 

terkait dengan tema studi ini baik berupa jurnal ilmiah, laporan kajian dari studi lapangan 

yang temanya terkait, dan publikasi media-media lainnya yang membahas tema tersebut. 

Dan ketiga, untuk evaluasi pengenaan iklan atas „pesan‟ (message) dari tayangan iklan 

susu formula tersebut maka akan dilakukan survey lapangan (field survey) melalui 



penyebaran kuesioner dan wawancara face to face (interview) kepada target ibu-ibu yang 

menjadi responden.  

Penelitian ini bertujan akan memperoleh pola hubungan atau korelasi antara 

terpaan iklan yang diterima oleh ibu dengan persepsi ibu khususnya mengenai kecerdasan 

anak. Signifikansi akademisnya, kajian studi ini akan memberikan tambahan untuk 

melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya baik yang berkaitan dengan dampak media 

secara keseluruhan, maupun studi dampak iklan secara khusus. Selain itu dengan 

penggunaan analisis Teori Kultivasi (Cultivation Theory) yang biasanya banyak 

digunakan pada studi dampak program televisi khususnya yang berkaitan penayangan 

berita kriminal dengan sikap agresivitas pemirsa, tayangan drama soap opera dalam 

kaitan sikap komitmen pasangan atau keluarga, dan proses kultivasi (penanaman) 

kampanye politik yang dijalankan dalam sebuah pemilihan umum melalui media massa, 

pada kajian iklan akan memberikan pilihan dan menambah penggunaannya lebih luas 

dalam cakup penelitian khususnya studi komunikasi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Dari berbagai kajian penelitian yang telah dilakukan, media massa 

diyakini memiliki kekuatan yang cukup besar dalam mempengaruhi sikap dan perilaku 

manusia. Bahkan media massa dinilai mampu untuk mengarahkan masyarakat seperti apa 

yang akan dibentuk di masa mendatang. Media massa tidak hanya mampu membimbing 

dan mempengaruhi masyarakat di kehidupan masa kini, melainkan juga di masa depan. 

Dalam pandangan lain, peran media massa dinilai memiliki kemampuan 

mengkonstruksikan suatu peristiwa, bahkan mampu untuk membentuk suatu realitas 

sosial. Dengan perannya media massa akan mampu memberi pengaruh dan dampak pada 

khalayaknya (audiences). Sebuah penelitian yang dilakukan Nikolaus Georg Edmund 

Jackob yang berjudul “The Relationship between Perceived Media Dependency, Use of 

Alternative Information Sources, and General Trust in Mass Media” dalam International 

Journal Of Communication menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang cukup 

signifikan antara ketergantungan dengan media, penggunaan sumber informasi alternatif, 

dan kepercayaan terhadap media. Ditulis dalam artikel jurnal tersebut:  



“Respondents who actively search for non-media information feel less 

dependent on the media, as do respondents with low confidence in the media. 

Respondents feeling somewhat independent on the media express lower levels of 

trust, as do frequent users of nonmedia information sources. Media skeptics tend 

to search more actively for alternative sources,as do respondents feeling 

somewhat independent from the media.” 

Responden yang secara aktif mencari informasi dari sumber selain media hanya 

sedikit bergantung pada media seperti halnya mereka yang dengan keyakinan rendah 

pada media. Responden yang merasa tidak bergantung pada media menunjukkan tingkat 

kepercayaan yang rendah, seperti halnya mereka yang rutin menggunakan sumber 

informasi non-media. Mereka yang skeptis terhadap media lebih aktif mencari sumber 

informasi alternatif, sehingga responden merasa tidak bergantung pada media. Sebagai 

catatan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengaruh penggunaan media 

berhubungan dengan tingkat kepercayaan terhadap media tersebut. Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, maka antara terpaan program reality akan mempengaruhi tingkat 

kepercayaan terhadap program reality tersebut. Dalam sebuah studi yang berbeda tentang 

peran media Michael Meadows, Susan Forde, Jacqui Ewart, dan Kerrie Foxwell berjudul 

The Power and The Passion: A Study of Australian Community Broadcasting Audiences 

2004-2007. Sebuah penelitian tentang siaran komunitas di Australia disebutkan bahwa :  

“Community broadcasting‟s very ability to create „communities of interest‟ 
places it in an ideal position to transform “common sense” into “good sense” – 

an objective proclaimed, albeit in a different language, in virtually all community 

media sectors‟ mission statements.”  

Siaran komunitas memiliki kemampuan untuk menciptakan komunitas ketertarikan dan 

menempatkannya pada posisi yang ideal untuk mengubah pandangan yang umum atau 

biasa menjadi pandangan yang lebih baik. Di sini, meskipun tidak secara jelas, 

disebutkan mengenai peranan media dalam mengubah dan membentuk pola pikir dan 

pandangan audiens-nya. Sandra Ball-Rokeach & Melvin L. DeFleur (1976) dalam 

Dependency Model Mass Communication Effects berpandangan bahwa sifat dan bentuk 

pengaruh media massa pada khalayak pada dasarnya merupakan hasil interaksi dari 3 

(tiga) variabel, yaitu : (1) ketergantungan khalayak pada media, (2) kondisi struktural 

masyarakat, dan (3) kondisi/sistem pelayanan media. Dalam penjelasannya, mereka 

melihat masyarakat modern saat ini menjadi tergantung pada media massa dalam mencari 



sumber informasi. Dan dengan perkembangan new media digital, dan on-line 

ketergantungan tersebut tidak hanya sebatas mencari sumber informasi media massa yang 

sifatnya one-way communication baik media cetak, audio-visual maupun online, tetapi 

juga model two way communication diantaranya melalui media sosial. Dalam Teori 

Dependensi Efek Komunikasi Massa (1976) ini bahasannya berfokus pada kondisi 

struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media 

massa. Secara prinsip, teori ini pada dasarnya merupakan suatu pendekatan struktur sosial 

yang berpijak pada gagasan mengenai sifat suatu masyarakat modern atau masyarakat 

massa, dimana media massa dapat dianggap sebagai suatu sistem informasi yang 

memiliki peran penting dalam proses pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran 

masyarakat, kelompok, individu dalam aktivitas sosial. Gagasan terpenting dari Teori 

Dependensi Efek Komunikasi Massa (Dependency Model Mass Communication Effects) 

adalah bahwa dalam masyarakat modern, audience menjadi tergantung pada media massa 

sebagai sumber informasi bagi pengetahuan tentang, dan orientasi kepada, apa yang yang 

terjadi dalam masyarakatnya. Ketergantungan pada media massa sebagai sumber 

informasi berpengaruh terhadap dampak baik kognitif, afektif, dan konatif atau behavior 

yang terjadi pada khalayak. Ketergantungan khalayak terhadap media massa dipengaruhi 

oleh sejumlah kondisi struktural terutama yang berkaitan dengan tingkat stabilitas. 

Kondisi struktural masyarakat ini secara timbal-balik akan berpengaruh terhadap apa 

yang dilakukan media (fungsi) dalam hal jumlah, diversitas, reliabilitas, dan otoritasnya 

dalam pelayanan informasi kepada khalayak. 

Menurut Ball-Rokeach & DeFleur (1976) tiga komponen yaitu, audience, sistem media, 

dan sistem sosial saling berhubungan, terkait satu dengan lainnya. Sifat hubungan ketiga 

komponen tersebut berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Diantara 

komponennya dapat pula memiliki cara yang beragam yang berkaitan langsung dengan 

perbedaan efek yang terjadi. Bisa terjadi sistem sosial yang stabil akan mengalami masa 

krisis, dan sistem sosial yang sudah mapan akan mengalami tantangan legitimasi dan 

ketahanannya yang mendasar. Dengan begitu akan muncul kecenderungan untuk 

mendefinisikan hal-hal baru, penyesuaian sikap, menegaskan kembali nilai-nilai yang 

berlaku dan mempromosikan nilai-nilai baru, yang kesemuanya menstimulasi proses 

pertukaran informasi (Bungin, 2006). 



       Gambar. 3  

               A Dependency Model Of Mass Communication Effects 

 

Dalam studi tentang efek komunikasi dibahas tentang hierarchy of effects yang 

secara ringkas bisa dijelaskan sebagai berikut (Sendjaja, 2002) :  

(a) Kognitif, menciptakan atau menghilangkan ambiguitas, pembentukan sikap, agenda-

setting, perluasan sistem keyakinan masyarakat, penegasan atau penjelasan nilai-nilai.  

(b) Afektif, menciptakan ketakutan atau kecemasan, dan meningkatkan atau menurunkan 

dukungan moral.  

(c) Behavioral, mengaktifkan atau menggerakkan atau meredakan, pembentukan isu 

tertentu atau penyelesaiannya, menjangkau atau menyediakan strategi untuk suatu 

aktivitas serta menyebabkan perilaku.  

 

 

 

 

 

 

 



Gambar. 4   

Hierarchy of Effects 

  

       Sumber: Sendjaja, 2002 

Disadari atau tidak, faktanya televisi sudah menjadi salah satu bagian yang 

penting dalam sebuah rumah tangga, di mana setiap anggota keluarga memiliki akses 

tanpa batas terhadap televisi. Kekuatan televisi yang dapat mempengaruhi lingkungan 

melalui penggunaan berbagai simbol, juga mampu menyampaikan lebih banyak kisah 

sepanjang waktu. Dalam karyanya Understanding Media: The Extention of Man (1964) 

Marshal McLuhan berpandangan media massa adalah perpanjangan alat indera manusia, 

di mana kita memperoleh informasi tentang benda, orang, peristiwa, atau tempat-tempat 

yang belum pernah kita lihat dan kunjumgi secara langsung. Sementara George Gerbner 

(1969) menilai televisi sebagai pendominasi “lingkungan simbolik‟ kita. Media televisi 

menjadi suatu kekuatan dominan yang dapat mempengaruhi masyarakat modern saat ini. 

Dalam sebuah analogi atau perumpamaan, Gerbner menyatakan bahwa masyarakat 

memperhatikan televisi sebagaimana mereka memperhatikan tempat ibadah (gereja). Dari 

observasinya, Gerbner berpendapat apa yang dilihat di televisi adalah kekerasan. Karena 

melalui media televisi tersebut menjadi cara yang paling murah dan sederhana untuk 



menunjukkan bagaimana seseorang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Televisi 

memberikan pelajaran berharga bagi para audience tentang berbagai „kenyataan hidup‟, 

yang cenderung dipenuhi berbagai tindakan kekerasan. Sebuah artikel dari studi yang 

dilakukan oleh Ido Prijana Hadi berjudul “Cultivation Theory: Sebuah Perspektif Teoritik 

dalam Analisis Televisi” dalam Jurnal (Scriptura Vol.2 No.1, Januari 2008 : 1-7) 

menyimpulkan bahwa apa yang ditampilkan dalam tayangan televisi (realitas media) 

dipersepsi sebagai dunia nyata (realitas nyata). Sehingga pemirsa yang meluangkan 

waktu lebih banyak dalam menonton televisi lebih meyakini bahwa dunia nyata adalah 

seperti apa yang digambarkan televisi. Studi lainnya dilakukan oleh Nawiroh Vera dalam 

“Kekerasan Media Massa : Perspektif Kultivasi menyebutkan bahwa penumpulan 

kepekaan terhadap kekerasan merupakan gejala yang umum terjadi ketika kekerasan tak 

lagi dianggap sebagai hal yang luar biasa. Maka, tatkala masyarakat diterpa oleh 

informasi kekerasan, dan menganggap realitas media tak beda dengan realitas nyata 

(perspektif kultivasi), perilaku kekerasan pun disahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 

hasil studi keduanya, sama menyebutkan tentang efek kultivasi media televisi kepada 

khalayak penontonnya. Dimana semakin tinggi terpaan media yang diterima khalayak 

penonton maka realitas media akan semakin dianggap sama dengan realitas nyata, 

sehingga khalayak penonton tidak mampu lagi membedakan antara realitas ciptaan media 

dengan realitas yang sebenarnya. Di sini juga membuktikan bahwa sebuah media massa 

memiliki kemampuan untuk mengkonstruksikan suatu peristiwa, bahkan mampu untuk 

membentuk suatu realitas sosial. Media massa dengan sendirinya akan mampu memberi 

pengaruh dan dampak pada khalayaknya. Berdasarkan hal tersebut juga bisa dikatakan, 

bahwa penelitian kultivasi yang telah dilakukan lebih menekankan pada „dampak‟. Dan 

menurut Wood (2000) kata “cultivation‟ itu sendiri merujuk pada proses kumulatif 

dimana pengaruh televisi menanamkan suatu keyakinan tentang realitas sosial kepada 

khalayak penontonnya secara terus-menerus. 

Teori Kultivasi (Cultivation Theory) pertama sekali dikemukakan oleh Prof. 

George Gerbner bersama dengan beberapa koleganya di Annenberg School of 

Communication, Universitas Pennsylvania pada tahun 1969 dalam tulisan berjudul “The 

Television World of Violence” artikel tersebut merupakan tulisan dalam buku bertajuk 

Mass Media and Violence yang disunting D. Lange, R. Baker dan S. Ball (eds). Pada 



awalnya, Gerbner dan koleganya melakukan penelitian dalam sebuah rangkaian proyek 

penelitian besar untuk mengidentifikasi efek televisi pada pemirsa. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan dan dipersepsikan 

oleh penonton televisi. Proyek penelitian tersebut berjudul 'Indikator Budaya' (cultural 

indicator) yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 1960-an untuk mempelajari 

pengaruh menonton televisi. Gerbner dan koleganya mengkaji Indikator Budaya dengan 

lima (5) asumsi dasar:  

1. Televisi secara esensial dan fundamental berbeda dari bentuk media massa lainnya. 

Perangkat televisi terdapat hampir di setiap rumah tangga. Berbeda dengan media cetak 

seperti surat kabar, majalah dan buku, televisi tidak menuntut melek huruf. Penonton 

televisi bebas tanpa dipungut biaya atau membayar, sekaligus menarik karena kombinasi 

gambar dan suara.  

2. Medium televisi menjadi “the central cultural arm‟ masyarakat Amerika pada saat itu, 

karena menjadi sumber sajian hiburan dan informasi. Pesawat televisi telah menjadi 

anggota keluarga yang penting, yang paling sering dan paling banyak bercerita.  

3. Persepsi seseorang akibat televisi memunculkan sikap dan opini yang spesifik tentang 

fakta kehidupan. Karena kebanyakan stasiun televisi mempunyai target.  

4. Kultivasi secara makna katanya, berarti menanam, sehingga secara makna kata Teori 

Kultivasi dapat diartikan sebagai teori yang menfokuskan pada proses penanaman nilai. 

Teori Kultivasi (Cultivation Theory) merupakan salah satu teori yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan dampak media bagi khalayak. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa 

penelitian kultivasi yang dilakukan oleh Gerbner lebih menekankan pada “dampak‟.  

5. Asumsi mendasar dalam teori ini adalah terpaan media yang terus menerus akan 

memberikan gambaran dan pengaruh pada persepsi pemirsanya. Artinya, selama pemirsa 

melakukan kontak dengan televisi mereka akan belajar tentang dunia, mengubah persepsi 

mereka akan dunia, belajar bersikap dan nilai-nilai orang.  

Teori kultivasi muncul dalam situasi ketika terjadi perdebatan antara kelompok 

ilmuwan komunikasi yang meyakini efek sangat kuat media massa (powerfull effects 



model) dengan kelompok yang mempercayai keterbatasan efek media (limited effects 

model), dan juga perdebatan antara kelompok yang menganggap efek media massa 

bersifat langsung dengan kelompok efek media massa bersifat tidak langsung atau 

kumulatif. Dan Teori kultivasi muncul untuk meneguhkan keyakinan orang, bahwa efek 

media massa lebih besifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial-budaya dari 

pada individual.  

Menurut Teori Kultivasi (Cultivation Theory), media massa khususnya televisi 

diyakini memiliki pengaruh yang besar atas sikap dan perilaku penontonnya (behavior 

effects). Dan berbeda dengan The Hypodermic Needle Theory atau sering juga disebut 

The Magic Bullet Theory, Agenda Setting Theory, Spiral Of Silence Theory pengaruh atas 

media kepada khalayaknya pada Teori Kultivasi tidak muncul seketika melainkan bersifat 

kumulatif dan tidak langsung. Dalam pembahasan lanjutnya dikemukakan bahwa 

pengaruh kultivasi yang muncul pada diri penonton merupakan tahap lanjut setelah media 

itu terlebih dahulu mengubah dan membentuk keyakinan-keyakinan tertentu pada diri 

mereka melalui berbagai program acara yang ditayangkan. Satu hal yang perlu dicermati 

adalah bahwa teori ini lebih cenderung berbicara pengaruh televisi pada tingkat 

komunitas atau masyarakat secara keseluruhan dan bukan pada tingkat individual. Secara 

implisit teori ini juga berpendapat bahwa penonton televisi itu bersifat heterogen dan 

terdiri dari individu-individu yang pasif yang tidak berinteraksi satu sama lain. Namun 

mereka memiliki pandangan yang sama terhadap realitas yang diciptakan media tersebut. 

Menurut Bryant, J & D Zillmann (2002) Analisis kultivasi dimulai dengan 

analisis sistem pesan untuk mengidentifikasi pola-pola permanen, kontinyu, dan 

overarching dari konten televisi. Dikemukakan juga oleh Wimmer dan Dominick terdapat 

dua (2) cara dalam menganalisis kultivasi:  

Pertama, deskripsikan dunia media yang diperoleh dari analisis periodik atas isi media. 

Hasil analisis isi akan mengidentifikasi pesan dari dunia televisi. Pesannya mewakili 

gambaran konsisten atas isu spesifik, kebijakan, dan topik yang sering terjadi dalam 

kehidupan nyata.  



Kedua, meneliti khalayak dengan menghubungkan pada terpaan televisi, membagi 

sampel ke dalam heavy viewers, moderate viewer dan light viewers serta membandingkan 

jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan realitas televisi 

dan realitas dunia nyata sebagai tambahan data yang dikoleksi sebagai variabel kontrol 

yang merupakan aspek demografik seperti : gender, usia, dan status sosial ekonomi. 

 Pengelompokkan khalayak penonton menjadi light viewer, medium viewer, dan 

heavy viewer didasarkan pada jumlah waktu responden menonton televisi rata-rata setiap 

hari. Dalam hal ini akan dilihat akan adanya perbedaan tingkatan menonton, bukan pada 

jumlah akurat atau tidaknya menonton. Pembuktian proses kultivasi ini bisa diobservasi 

langsung karena baik kelompok penonton biasa (light viewers) maupun penonton fanatik 

(heavy viewers) yang menonton televisi beberapa jam sehari dan hidup dalam kultur 

umum yang sama itu, sangat mungkin dapat menemukan pola konsisten berbeda yang 

kecil tapi menyebar (pervasive) di antara kedua khalayak penonton yang berbeda. 

Gerbner berpendapat bahwa media massa menanamkan dan memperkuat ide-ide dan 

nilai-nilai yang telah terbentuk sebelumnya di dalam masyarakat atau budaya yang telah 

terbentuk. Media mempertahankan dan menyebarluaskan nilai-nilai tersebut diantara 

anggota-anggota kebudayaan tersebut, dan mengikatnya menjadi sebuah kesatuan. Proses 

tersebut diistilahkan oleh Gerbner dengan menyebutnya sebagai efek "mainstreaming" 

atau efek yang tendensius. Dalam studinya tentang terpaan media, Gerbner dan kawan-

kawan memperkenalkan faktor-faktor mainstreaming dan resonance. 

 Mainstreaming diartikan sebagai kemampuan memantapkan dan menyeragamkan 

berbagai pandangan di masyarakat tentang dunia di sekitar mereka (TV stabilize and 

homogenize views within a society). Dalam proses ini televisi pertama kali akan 

mengaburkan (bluring), kemudian membaurkan (blending) dan melenturkan (bending) 

perbedaan realitas yang beragam menjadi pandangan mainstream tersebut. Sedangkan 

resonance mengimplikasikan pengaruh pesan media dalam persepsi realitas dan 

kemudian dikuatkan ketika apa yang dilihat orang di televisi adalah apa yang mereka 

lihat dalam kehidupan nyata (Gerbner, Gross, Morgan dan Signorielli, 1980 dalam 

Griffin, 2004). Teori Kultivasi yang berawal dari penelitian yang dilakukan oleh George 

Gerbner sebenarnya menawarkan kasus yang sangat masuk akal, khususnya dalam 



penekanannya pada kepentingan televisi sebagai media dan fungsi simbolik di dalam 

konteks budaya. Akan tetapi, teori ini tidak lepas dari sasaran kritik karena Gerbner 

dipandang terlalu menyederhanakan permasalahan. Karena perilaku kita sesungguhnya 

tidak hanya dipengaruhi oleh media televisi, tetapi juga oleh banyak media yang lain, 

pengalaman-pengalaman langsung, dan relasi kita saat berhubungan dengan orang lain, 

dan sebagainya. 

 Pengaruh perkembangan teknologi yang terjadi memang tidak berdampak 

langsung kepada budaya, akan tetapi disalurkan melalui media massa. Perkembangan 

teknologi yang begitu cepat saat ini berdampak langsung pada kecepatan dalam proses 

penyampaian dan penerimaan informasi, sehingga banyak ahli komunikasi maupun 

teknologi menyebutkan bahwa saat ini masyarakat telah memasuki era informasi. 

Menurut Marshal McLuhan (1964) seorang tokoh kritis berasal dari Kanada menyatakan 

pendapatnya. Bahwa perubahan teknologi komunikasi akan menghasilkan sebuah 

perubahan yang mendasar, baik dalam tatanan budaya maupun sosial masyarakat. Dalam 

pandangannya McLuhan menyatakan, bahwa perubahan teknologi secara tidak 

terhindarkan menyebabkan perubahan tertentu dalam cara orang berpikir, dalam cara 

masyarakat dibangun, dan dalam bentuk budaya yang diciptakan masyarakat tersebut. 

Pengaruh perkembangan teknologi yang terjadi memang tidak berdampak langsung 

kepada budaya, akan tetapi disalurkan melalui media massa. Perkembangan teknologi 

yang begitu cepat saat ini berdampak langsung pada kecepatan dalam proses 

penyampaian dan penerimaan informasi, sehingga banyak ahli komunikasi maupun 

teknologi menyebutkan bahwa saat ini masyarakat telah memasuki era informasi. 

 Begitu kuatnya pengaruh televisi pada khalayak pemirsanya, terlihat dari hasil 

penelitian Milward Brown (Lindstrom, 2000) terhadap kelompok remaja berusia 9-14 

tahun di tujuh (7) negara yang mewakili semua lapisan ekonomi, dan mewakili juga 

budaya Barat, non-Barat. Hasil penelitian global tersebut dirujuk oleh Martin Lindstrom 

(2000) dalam bukunya BrandChid: Remarkable insight into the minds of today‟s global 

kids and their relationship with brands yang satu diantara pertanyaannya 

mengungkapkan darimana sumber informasi merek yang biasa mereka peroleh, ternyata 

lebih dari 80% menjawab iklan televisi merupakan sumber utama informasi yang mereka 



peroleh tentang merek (brands). Studi lain berkaitan dengan sikap anak Indonesia 

terhadap merek khususnya pada produk makanan dan minuman yang dilakukan Eva Z. 

Yusuf (PPM, 2005) pada 737 responden anak berusia 6-12 tahun di 3 kota besar Jakarta, 

Bandung dan Surabaya mengungkapkan hampir 92% anak mengatakan iklan televisi dan 

teman sebaya menjadi sumber informasi mereka tentang suatu produk makanan dan 

minuman yang mereka ketahui. 

 Manusia dalam berbagai gerak kehidupannya memerlukan interaksi dengan faktor 

luar atau lingkungan eksternal. Faktor eksternal ini bisa muncul dari lingkungan fisik, 

maupun lingkungan sosialnya. Untuk berinteraksi dengan lingkungan tentunya setiap 

orang harus dapat menyerap unsur dari luar melalui lima (5) alat indera yang dimiliki 

oleh manusia (biasa disebut panca indera). Proses penerimaan rangsangan ini disebut 

dengan penginderaan (sensation).  Menurut Desirato (Rakhmat, 2005), persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah pemberian makna pada 

stimuli inderawi, (sensory stimuli). Sensasi adalah bagian dari persepsi, namun walaupun 

begitu menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga 

atensi, interpretasi, ekspektasi, motivasi dan memori. Kenneth E. Anderson berpendapat, 

atensi atau perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam 

kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Menurut Anderson terdapat 2 faktor 

eksternal dan internal dalam menarik perhatian (Rakhmat, 2005).  Persepsi terjadi dalam 

benak individu yang mempersepsi, bukan di dalam objek dan selalu merupakan 

pengetahuan tentang dampak. Maka apa yang mudah bagi kita boleh jadi tidak mudah 

bagi orang lain, atau apa yang jelas bagi orang lain terasa membingungkan bagi kita. 

Dalam konteks inilah kita perlu memahami sifat-sifat persepsi (Sendjaja, 1994). Ada tiga 

(3) komponen utama dalam proses persepsi, yaitu :  

1.Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas, 

dan jenisnya dapat banyak atau sedikit 

2.Interpretasi, yaitu proses mengorganisasi informasi sehingga mempunyai arti bagi 

seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, 

sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga 



bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi 

yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.  

3.Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai 

reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi dan pembulatan 

terhadap informasi yang diterima oleh seorang individu. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan adalah Paradigma Positivistik, atau disebut juga 

pendekatan klasik/objektif. Pendekatan objektif menganggap perilaku manusia 

disebabkan oleh kekuatan-kekuatan di luar kemauan mereka sendiri. Manusia merupakan 

produk lingkungan di luar dirinya dan menerima rangsangan (stimulus) yang akan 

mempengaruhi mereka dalam merespons dan bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-

cara yang teratur dan karena itu dapat diramalkan. Meskipun manusia memiliki inisiatif 

untuk bertindak, namun manusia dipandang lebih merespon situasi dengan suatu cara 

yang berdasarkan hukum objektif yang hampir mirip seperti yang berlaku dalam dunia 

fisik atau ilmu alam. Manusia dalam merespons lingkungannya banyak dipengaruhi oleh 

struktur sosial, seperti peran, sosialisasi, reference group dan pola-pola hubungan sosial 

(Mulyana, 2001). Untuk pendekatan yang digunakan pendekatan kuantitatif. Menurut 

Creswell (1994) riset kuantitatif adalah suatu riset yang menjelaskan gejala dengan cara 

mengumpulkan data numerik, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yang 

didasarkan pada matematika. Sedangkan Cohen (1980) mendefinisikan riset kuantitatif 

sebagai riset sosial yang menggunakan metode dan pernyataan empiris. Merujuk pada 

pendapat tersebut, riset kuantitatif dapat disimpulkan merupakan penelitian yang 

menggunakan data empiris, berupa angka sebagai jawaban untuk membuktikan 

kebenaran anggapan dasar peneliti terhadap masalah yang ingin diketahui (Sarwono, 

2013). Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu 

masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Riset kuantitatif lebih mengutamakan 

keluasan data dibandingkan kedalaman data atau analisanya, sehingga hasil risetnya 

diharapkan menjadi representasi dari seluruh populasinya (Kriyantono, 2009). Analisis 

kuantitatif menggunakan pendekatan berpikir deduktif dimana kerangka analisis dimulai 

dari persoalan-persoalan yang umum ke persoalan-persoalan yang khusus. Pendekatan 



deduktif menggunakan logika deduktif dimana silogisme dibangun pada alur berpikir 

piramida terbalik (Bungin, 2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga dan atau ibu bekerja 

yang memiliki anak usia sekolah Preschool (Kelompok Bermain / Taman Kanak-Kanak) 

hingga usia Sekolah Dasar (SD) yang anaknya tersebut mengkonsumsi susu formula 

pertumbuhan atau lanjutan (dalam industri biasa disebut dengan grown up milk atau 

follow on milk). Lokasi penelitian yang diambil berlokasi di Sekolah Alam Cikeas, Jl. 

Letda Natsir, Nagrak – Cikeas Gn. Putri, Bogor (Jawa Barat) populasi berjumlah 406 

orangtua siswa-siswi SA Cikeas. Merujuk perhitungan Yamane dalam pengambilan 

sampling, maka berjumlah 406 orangtua, maka N = 406, sehingga dari hasil perhitungan 

dengan memasukkannya dalam rumus Yamane sampling yg diperoleh sebanyak = 201 

orang tua siswa-siswi mulai dari tingkat preschool (Kelompok Bermain / Taman 

Kanakkanak) sampai tingkatan Sekolah Dasar (SD). Teknik penarikan sampel dalam 

penelitian dilakukan dengan cara menggunakan teknik probability sampling. Menurut 

Gulo (2002), teknik probability sampling adalah derajat keterwakilan dapat 

diperhitungkan pada peluang tertentu. Sementara Sugiyono (1992) berpandangan teknik 

probability samping adalah teknik yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam hal ini, teknik 

probability sampling akan memberikan peluang yang sama pada semua individu untuk 

menjadi responden (Sinambela, 2014). 

   SIMPULAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dengan keunggulannya yang menggabungkan aspek teknologi audio-visual 

maupun jangkauan penetrasi yang luas secara teritorial maupun segmentasi penonton 

yang menjadi pemirsanya, televisi menjadi pilihan media yang dengan kekuatannya 

menjadi pilihan baik oleh penonton maupun pengiklan. Meskipun dengan perkembangan 

teknologi media saat ini, pilihan penonton dalam konsumsi media khususnya pada 

tayangan televisi sedikit dikurangi dengan munculnya media baru melalui jaringan 

internet (on-line) yang menjembatani tayangan program televisi melalui format digital. 

Secara fisik, pesawat televisi bukan lagi satu-satunya sumber media untuk penonton 



menikmati tayangan program-program yang disiarkan dari stasiun televisi. Melalui 

teknologi internet via streaming masyarakat bisa menikmati tayangan tersebut melalui 

laptop, smartphone, serta berbagai bentuk gadget lainnya yang terus berkembang dan 

memberi kemudahan penonton mengaksesnya. Tayangan video youtube maupun website 

resmi secara officially yang dibuat oleh pihak stasiun televisi maupun yang non-officially 

mengupload rekaman program-program televisi yang sudah tayang membuat penonton 

bisa mengikuti perkembangan sebah program televisi yang sedang dan sudah berjalan. 

Dampak teknologi digital on-line selain berdampak positif, juga secara langsung atau 

tidak langsung mengurangi rata-rata menonton televisi saat ini. Pilihan alternatif media, 

on-line, social media, digitally formatted (format digital) menjadi perkembangan 

teknologi yang tidak terhindarkan. Ke depan,  perkembangan media yang begitu pesat 

hingga saat ini menjadi sebuah tantangan bagi pengelola media maupun pengiklan agar 

mampu secara efektif mengoptimalkan keunggulan teknologi media yang terus 

berkembang.  

Dalam kaitan penelitian ini yang merupakan kajian studi mengenai dampak iklan 

susu formula terhadap persepsi ibu tentang kecerdasan anak, berikut beberapa 

kesimpulan: Dari data responden ibu, rata-rata memiliki jumlah anak 2 orang (48%) dan 

1 orang (15.5%) menjadi kecenderungan keluarga modern saat ini yang lebih 

menekankan jumlah keluarga inti yang kecil (1-2 anak). Dalam menjawab pertanyaan 

berkaitan „penggunaan ASI‟ pada saat bayi, hampir keseluruhan responden menyusui 

ASI pada anaknya (96.5%) selama bayi 1 tahun (58.5%) dan hingga bayi 2 tahun (40%). 

Berkaitan dengan konsumsi media, responden ibu-ibu terkait terpaan media terlihat pada 

penggunaan media cukup tinggi (83.5%) sebanyak 5 kali. Meskipun demikian, untuk 

konsumsi media televisi rata-rata per hari hanya 1-2 jam (35%), dan kurang dari 1 jam 

menonton televisi (36%), sedangkan moderat viewer dengan rata-rata 2-3 jam sehari 

(14.5%) dan yang heavy viewer dengan lebih 4 jam sehari (14.5%). Adanya 

kecenderungan menurunnya konsumsi media televisi yang tidak begitu dominan lagi 

pada responden ibu-ibu (rata-rata hanya 1-2 jam per-hari), seiring dengan penggunaan 

media lain yang semakin gencar saat ini. Dari jawaban yang diberikan oleh responden 

(pilihan ibu pada pertanyaan “sumber informasi”) yang menjawab cukup besar untuk 

konsumsi media on-line/internet, kemudian radio/TV, Suratkabar, Tabloid/Majalah. 120 



Universitas Indonesia. Berkaitan akses media di rumah, responden ibu berlangganan 

berbagai media baik untuk media cetak seperti suratkabar, tabloid/majalah, dan TV 

berlangganan (TV Kabel) juga koneksi internet. Namun terdapat indikasi kecenderungan 

pada jawaban responden ibu lebih memilih berlangganan tabloid/majalah dibandingkan 

media cetak lain seperti suratkabar/Koran. Secara umum pengenaan iklan di media, 

jawaban responden ibu yang membaca atau memperhatikan iklan yang terpasang di 

media (98.5%). Hal yang sama untuk iklan yang penayangannya di media televisi, juga 

menjadi perhatian ibu-ibu (95.5%) dan responden ibu yang memperhatikan khusus iklan 

susu formula sebanyak 5 kali jumlahnya cukup besar (38%). Artinya, terpaan Iklan baik 

di media secara umum maupun khusus iklan televisi terhadap responden ibu cukup 

signifikan (95% – 98%). Selain media sebagai sumber informasi (termasuk televisi), 

responden ibu mendapatkan informasi tentang susu formula dari berbagai sumber antara 

lain; obrolan antar orangtua, bertanya kepada petugas toko, arisan 121 Universitas 

Indonesia keluarga, arisan warga, informasi dokter, perawat dan perusahaan susu, iklan di 

supermarket, obrolan di media sosial dan informasi dari suami. Berkaitan dengan iklan 

susu formula di televisi, responden ibu menyetujui bahwa iklan tersebut disajikan secara 

menarik di media televisi (71,5%) . Meskipun rata-rata durasi menonton televisinya 

berbeda, masih bisa disimpulkan 60% - 70% responden ibu “Setuju” dalam menjawab 

pernyataan bahwa “Iklan Susu Formula di Televisi Memberikan Penyajian Yang 

menarik. 

Berkaitan dengan pengukuran korelasi antara variabel “Terpaan Tayangan iklan 

Susu formula di Televisi” (independent variable, X) dengan ”Persepsi ibu tentang 

kecerdasan anak” (dependent variable, Y), maka digunakan regresi sederhana (bivariate 

correlation) untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi 

sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variable, 

digunakan Pearson Correlation yang digunakan pada data berskala interval atau rasio. 

Dari data hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara banyaknya 

responden menonton iklan susu formula di televisi dengan tayangan iklan susu formula di 

televisi meyakinkan ibu berpengaruh pada kecerdasan anak (r) adalah 0,02. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang lemah. Dari data temuan lapangan yang 

menunjukkan hubungan kedua variable itu „lemah‟, peneliti memiliki beberapa catatan 



mengenai hal tersebut. Pertama, jumlah pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat 

pengenaan atau terpaan (exposure) iklan susu formula di televisi terhadap ibu dirasakan 

masih sedikit (perlu pertanyaan eksplorasi lebih banyak lagi). Kedua, semakin 

menguatkan pendapat yang menjadi kritik terhadap Teori Kultivasi bahwa selain media 

televisi yang mempengaruhi persepsi ibu tentang kecerdasan anak, masih ada beberapa 

faktor lain yang juga berpengaruh seperti sumber informasi dari media lain, words of 

mouth (WOM) dan sebagainya. Ketiga, hubungan korelasi yang „lemah‟ ini juga karena 

penelitian ini menggunakan variabel tunggal (single variable) yang menjadi independent 

variableSedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin 

tinggi banyaknya iklan susu formula yang ditonton di televisi oleh responden maka 

semakin meningkatkan keyakinan responden ibu bahwa susu formula berpengaruh 

terhadap kecerdasan anak. 
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