
 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Identitas Responden 

 

Responden penelitian ini adalah pemirsa iklan obat bebas di televisi yang 

berdomisili di kelurahan Perumnas Way Halim yang berjumlah 96 orang. Untuk 

mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai responden, akan didistribusikan 

menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan. 

 

5.1.1 Karakteristik Responden Menurut Kelompok Umur 

Kelompok umur responden adalah 17-26 tahun, 27-36 tahun, dan 37-45 tahun. 

Untuk mengetahui distribusi responden menurut kelompok umur, dapat  di lihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 5 : Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Frekuensi  Persentase 

1 17-26 tahun 27 28,13 

2 27-36 tahun 44 45,83 

3 37-45 tahun 25 26,04 

Jumlah 96 100,00 

Sumber : diolah dari Kuesioner Penelitian, Data Primer Tahun 2009 
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Berdasarkan data pada tabel di atas di ketahui bahwa dari 96 responden, sebanyak 

27 (28,13%) responden berada pada kelompok umur 17-26 tahun, sebanyak 44 

(45,83%) responden berada pada kelompok umur 27-36 tahun dan sebanyak 25 

(26,04%) responden berada pada kelompok umur 37- 45 tahun. Dengan demikian 

maka jumlah terbanyak responden penelitian ini adalah pemirsa yang berada pada 

kelompok umur 27-36 tahun. Pada kelompok umur ini, seseorang  dikatakan telah 

mencapai tahap dewasa, dimana secara psikologis biasanya sudah dapat 

mengambil keputusan sendiri. Tentunya hal ini mencakup sikap seseorang ketika 

dirinya mengonsumsi obat bebas. 

 

5.1.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 6 : Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 42 43,75 

2 Perempuan 54 56,25 

Jumlah 96 100,00 

Sumber: diolah dari Kuesioner Penelitian, Data Primer 2009 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahawa dari 96 responden, sebanyak 

42 (43,75%) responden  berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 54 (56,25%) 

responden berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, diketahui bahwa 

responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding responden laki-

laki. Pada umumnya, perempuan cenderung lebih emosional dalam bersikap, 

sedangkan laki-laki pada umumnya lebih rasional dan hal ini tentunya dapat 
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mempengaruhi responden dalam mengambil tindakan ketika mengonsumsi obat 

bebas. 

 

5.1.3 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam membentuk atau mengubah 

sikap seseorang. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan masyarakat memperoleh 

informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat yang memiliki latar belakang 

pendidikan yang cukup tinggi mampu menyeleksi informasi dan pengaruh-

pengaruh dari luar sesuai kebutuhannnya dan mempengaruhi dalam membuat 

keputusan. 

Pendidikan responden pada penelitian ini dikelompokkan mejadi lulusan S1-S3, 

lulusan diploma dan lulusan SMU/Sederajat. Untuk mengetahui distribusi 

responden menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 7 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 Lulusan S1-S3 28 29,16 

2 Lulusan Diploma 43 44,79 

3 Lulusan SMU/Sederajat 25 26,05 

Jumlah 96 100,00 

Sumber : diolah dari Kuesioner Penelitian, Data Primer tahun 2009 

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 96 responden, sebanyak 

28 (29,16%) responden adalah lulusan S1-S3, sebanyak 43 (44,79%) responden 

adalah lulusan Diploma, sebanyak 25 (26,05%) responden adalah lulusan 

SMU/Sederajat. Dengan demikian diketahui bahwa jumlah terbanyak responden 

penelitian ini adalah lulusan Diploma. Dari tabel diatas juga dapat kita lihat bahwa 
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tingkat pendidikan responden berada pada tingkat menengah keatas. Hal ini 

terlihat jelas karena pendidikan responden adalah minimum SMU. Hal ini 

tentunya mempengaruhi pola fikir dan sikap responden. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan sesorang , semakin banyak informasi dan pengetahuan yang diperoleh 

dan semakin tinggi pula kemampuan seseorang dalam menyeleksi informasi dan 

pengaruh-pengaruh dari luar sesuai kebutuhannya. Hal ini akan mempengaruhi 

responden dalam membuat keputusan dan menentukan sikap, termasuk dalam 

mengonsumsi obat bebas. 

 

5.1.4 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan 

Pekerjaan responden di kelompokkan menjadi ibu rumah tangga, PNS, 

pegawai/karyawan swasta, dan pelajar/mahasiswa. Untuk mengetahui distribusi 

responden menurut pekerjaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 8 :  Distribusi Responden Menurut Pekerjaan 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1 PNS 19 19,79 

2 Pegawai/karyawan swasta 22 22,92 

3 Wiraswasta 30 31,25 

4 Pelajar/mahasiswa 11 11,46 

5 Ibu Rumah Tangga 14 14,58 

Jumlah 96 100,00 

Sumber : diolah dari Kuesioner Penelitian, Data Primer tahun 2009 

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 96 responden, sebanyak 

19 (19,79%) bekerja sebagai PNS, sebanyak 22 (22,92%) bekerja sebagai 

pegawai/karyawan swasta, sebanyak 30 (31,25%) responden adalah wiraswasta, 
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sebanyak 11 (11,46%) responden adalah pelajar/mahasiswa, dan sebanyak 14 

(14,58%) responden adalah ibu rumah tangga. Dengan demikian, maka jumlah 

terbanyak responden penelitian ini adalah wiraswasta.  

 

5.2 Hasil Penelitian 

5.2.1 Tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi 

(X) 

 

5.2.1.1 Frekuensi Menonton Tayangan peringatan aturan pakai pada 

iklan obat bebas di televisi  

 

Frekuensi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu frekuensi pemirsa dalam 

menonton tayangan peringatan aturan pakai obat bebas pada akhir iklan obat 

bebas di televisi dalam sehari. Frekuensi ini dimaksudkan untuk melihat keaktifan 

atau tingkat keseringan responden dalam menonton tayangan peringatan aturan 

pakai pada akhir iklan obat bebas di televisi dalam waktu satu hari dengan 

frekuensi  munculnya iklan obat bebas sekitar 5-10 kali perhari.Untuk mengetahui 

frekuensi menonton responden dalam menyaksikan tayangan peringatan aturan 

pakai obat bebas pada iklan obat bebas di televisi dalam sehari dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

Tabel 9 : Frekuensi responden dalam menonton tayangan peringatan aturan  

pakai obat pada iklan obat bebas di televisi 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

     a. sangat sering  

(setiap iklan obat pasti melihat) 

35                                              36,46                      

b. sering (6-8 kali perhari) 42 43,75 

c. kadang-kadang ( 4-5 kali perhari ) 19 19,79 

d. jarang ( 2-3 kali perhari ) 0 0 

e. sangat jarang ( 1 kali perhari ) 0 0 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009(kuesioner no 5) 
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Berdasarkan data pada  tabel di atas, di ketahui bahwa dari 96 responden, 

sebanyak 35 responden menjawab sangat sering melihat tayangan peringatan 

aturan pakai obat bebas bebas pada  akhir iklan obat bebas dengan persentase 

sebesar 36,46%. Responden yang menyatakan sering melihat tayangan aturan 

pakai iklan obat bebas pada akhir iklan obat bebas adalah sebesar 42 responden  

( 43,75%), dan responden yang menyatakan hanya kadang-kadang melihat 

tayangan tersebut sebanyak 19 responden ( 19,79%). Dengan demikian mayoritas  

responden yang melihat tayangan aturan pakai pada akhir iklan obat bebas di 

televisi berada pada kategori sering dengan frekuensi menonton tayangan tersebut 

sekitar 6-8 kali perhari. Dengan demikian, makin sering seseorang terkena terpaan 

media mengenai suatu informasi, tentunya akan menyebabkan informasi tersebut 

lebih mudah untuk diingat dan diserap dalam memori seseorang. 

 

5.2.1.2 Format Tayangan Peringatan Aturan Pakai Obat Bebas pada 

Iklan Obat Bebas di Televisi 

 

Format tayangan peringatan aturan pakai obat bebas pada iklan obat bebas di 

televisi berupa visualisasi tulisan yang jelas terbaca pada satu screen/gambar 

terakhir dengan ukuran minimal 30% dari screen dan ditayangkan minimal 3 detik  

 

a. Bagaimana Visualisasi (menarik/tidaknya, dapat melihat tayangan 

tersebut) 

 

Untuk mengetahui daya tarik tayangan aturan pakai obat bebas pada iklan obat 

bebas di televisi dapat di lihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 10 :  Penilaian responden terhadap daya tarik tayangan aturan pakai 

obat pada iklan obat bebas di televisi 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. sangat menarik 15                                          15,63                      

b. menarik 33 34,37 

c. biasa saja 41 42,71 

d. kurang menarik 7 7,29 

e. tidak menarik  0 0 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009( kuesioner no 6) 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat di ketahui bahwa 15,63% responden 

menyatakan bahwa tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi sangat menarik, sedangkan responden yang menyatakan menarik sebesar 

34,37%.  Responden yang menjawab tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi biasa saja sebesar 42,71%, dan ada juga yang menjawab 

kurang menarik, yaitu sebesar 7,29%. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa 

mayoritas responden menyatakan tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi biasa saja. Hal ini berarti tampilan atau bentuk tayangan 

tersebut dapat menarik perhatian responden namun kurang berkesan sehingga 

responden menganggapnya biasa saja. Hal ini juga berarti tidak ada yang istimewa 

dari tayangan tersebut. Hal ini bisa saja dikarenakan tayangan peringatan aturan 

pakai pada akhir iklan obat bebas di televisi hanya berupa tulisan dan bukan 

merupakan bagian utama sebuah iklan yang mempromosikan suatu produk 

sehingga kurang berkesan. 

 

Selain menarik atau tidaknya format penayangan tayangan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi, hal yang penting untuk di perhatikan adalah kejelasan 
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tulisan tayangan tersebut. Untuk mengetahui kejelasan tulisan tayangan peringatan 

aturan pakai  pada iklan obat bebas di televisi, dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 11 :  Penilaian responden terhadap kejelasan tulisan tayangan  

peringatan aturan pakai obat pada iklan obat bebas di televisi 

 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. ya,sangat jelas 12                                              12,50                    

b. ya,jelas 35 36,46 

c. ya, cukup 40 41,67 

d. kurang jelas 7 7,29 

e. tidak jelas 2 2,08 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009( kuesioner no 7) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang menjawab 

tulisan pada tayangan peringatan aturan pakai obat bebas pada iklan obat bebas di 

televisi sangat jelas sebanyak 12 responden dengan persentase sebesar 12,50%. 

Responden yang menyatakan dengan jelas melihat tulisan tayangan peringatan 

aturan pakai obat bebas pada iklan obat bebas di televisi sebanyak 35 responden 

(36,46%). Mayoritas responden yaitu sebanyak 40 ( 41,67%) responden 

menjawab bahwa tulisan “BACA ATURAN PAKAI, JIKA SAKIT 

BERLANJUT HUBUNGI DOKTER” yang terdapat pada akhir iklan obat bebas 

di televisi sudah cukup jelas. Responden yang menyatakan kurang jelas melihat 

tulisan tersebut sebanyak 7 (7,29%) responden, dan yang menyatakan tidak jelas 

melihat tulisan tersebut sebanyak 2 ( 2,08%) responden.  Hal ini berarti bahwa 

tulisan pada tayangan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi yang sesuai 

dengan peraturan yang di keluarkan oleh PPPI sudah cukup jelas terbaca oleh 

responden. Ketentuan yang harus di penuhi dalam tayangan aturan pakai pada 

iklan obat bebas di televisi adalah ukuran minimal 30 % dari screen. 
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b. Pemahaman Responden pada Tulisan “BACA ATURAN PAKAI, 

JIKA SAKIT BERLANJUT HUBUNGI DOKTER” yang terdapat 

pada akhir iklan obat bebas di televisi 

 

Untuk mengetahui pemahaman responden pada isi tayangan , dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 12 : Pemahaman responden terhadap isi tayangan  

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. ya, sangat paham 23                                          23,96                   

b. ya,paham 42 43,75 

c. ya, biasa saja 20 20,83 

d. kurang paham 10 10,42 

e. tidak paham 1 1,04 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009( kuesioner no 8) 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat di  ketahui sebanyak 23(23,96%) 

responden menyatakan sangat memahami tulisan “BACA ATURAN PAKAI, 

JIKA SAKIT BERLANJUT HUBUNGI DOKTER”, sedangkan sebagian besar 

responden menjawab memahami tulisan tersebut yaitu sebesar 43,75%. Ada juga 

responden yang menyatakan biasa saja, yaitu sebesar 20(20,83%) responden, 

responden yang kurang memahami tulisan tersebut sebanyak 10(10,42%) 

responden, dan yang tidak memahami tulisan tersebut sebanyak 1(1,04%) 

responden. Artinya, dengan format dan durasi tayangan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi sesuai ketentuan yang di keluarkan oleh PPPI, tayangan ini 

dapat dipahami oleh pemirsa tayangan iklan obat bebas di televisi. Hal ini terlihat 

dari persentase yang tinggi. 
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c. Waktu penayangan tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi  

 

Waktu penayangan tayangan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi adalah 

sekitar 1-3 detik. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai waktu 

penayangan tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi, 

dapat di lihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 13 : Penilaian responden tentang durasi tayangan 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. ya, sangat cukup untuk melihat dan 

membaca keseluruhan isi tayangan 

26                                      27,08                  

b. ya,cukup untuk sekedar melihat isi 

tayangan 

53 55,21 

c. ya, biasa saja 8 8,33 

d. tidak cukup untuk keduanya(melihat dan 

membaca keseluruhan isi tayangan) 

6 6,25 

e. sangat tidak cukup 3 3,13 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009(kuesioner no 9) 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat di ketahui bahwa pendapat responden 

tentang waktu penayangan tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas 

di televisi adalah sebagai berikut : sebesar 27,08% responden menyatakan bahwa 

waktu penayangan tayangan aturan pakai pada iklan obat bebas sangat cukup 

untuk melihat dan membaca keseluruhan isi tayangan.  Mayoritas responden yaitu 

sebesar 55,21%  menjawab waktunya cukup untuk sekedar melihat isi tangan saja 

Hal ini berarti waktu penayangan tayangan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi sekitar 1-3 hanya  cukup untuk membuat pemirsa untuk melihat isi 

tayangan dan belum dapat membuat pemirsa untuk membaca keseluruhan isi 

tayangan. Responden yang menjawab biasa saja adalah sebesar 8,33%. Namun 

durasi penayangan tayangan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi sekitar 
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1-3 detik tersebut sangatlah singkat. Hal ini berarti waktu penayangan tayangan 

aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi sangat kurang untuk dapat membuat 

pemirsa melihat dan membaca keseluruhan isi tayangan, terlihat dari responden 

yang menilai durasi tayangan tersebut tidak cukup dan sangat tidak 

cukup.Responden yang menjawab waktunya tidak cukup untuk melihat dan 

membaca keseluruhan isi tayangan adalah sebesar 6,25%. Sisanya sebesar 3,13% 

menjawab waktu penayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas 

sangat tidak cukup.  

 

5.2.1.3 Isi Pesan/kualitas (himbauan emosional) 

Agar suatu pesan dapat di menegrti pemirsa tentunya berkaitan erat dengan isi 

pesan/kualitas pesan. Tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi merupakan suatu himbauan emosional dengan tujuan agar pemirsa yang 

mengonsumsi obat bebas yang di iklankan mengikuti aturan pakai. Hal ini 

tentunya yang menjadi perhatian pemerintah karena obat yang dikonsumsi 

tentunya mempengaruhi keadaan tubuh seseorang dan kesalahan dalam 

mengonsumsi obat bebas dapat menyebabkan komplikasi yang mempengaruhi 

kondisi fisik tubuh seseorang.  Dalam penelitian ini, yang hendak dilihat adalah :  

Apakah tayangan tersebut mendapat perhatian, dapat di mengerti dan dipahami 

pemirsa sebagai tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas, dan 

apakah tayangan tersebut di pahami pemirsa sebagai himbauan? 

 

Untuk mengetahui pendapat responden tentang tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi sebagai himbauan, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 14 :  Tanggapan responden tentang tayangan aturan pakai pada iklan   

obat bebas di televisi sebagai himbauan 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. sangat setuju 27                                   28,13                  

b.setuju  53 55,21 

c. kurang setuju   9   9,37 

d. tidak setuju   5   5,21 

e. sangat tidak setuju   2   2,08 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009( kuesioner no 10) 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat di ketahui bahwa sebesar 28,13% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas sebagai himbauan, sedangkan responden yang menyatakan 

setuju sebesar 55,21%. Hal ini berarti mayoritas responden menyatakan setuju 

bahwa tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi adalah 

himbauan. Responden yang menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan 

tersebut adalah sebesar 9,37%, yang menyatakan tidak setuju sebesar 5,21%, dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 2,08%. 

Tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi merupakan 

himbauan emosional dengan tujuan mempengaruhi pemirsanya agar mengikuti 

tayangan tersebut. Tayangan ini bertujuan mempengaruhi emosional pemirsanya, 

bukan menakut-nakuti namun agar pemirsa iklan obat bebas di televisi sadar dan 

tergugah dengan adanya tayangan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat 

kita lihat bahwa tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi 

dipahami pemirsa sebagi himbauan. Hal ini terlihat dengan mayoritas responden 

yang menyatakan setuju bahwa tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat 

bebas di televisi adalah sebagai himbauan. 
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5.2.1.4 Analisis Data berdasarkan kategori jawaban responden mengenai   

Tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi 

 

Analisis data menurut kategori jawaban responden mengenai tayangan peringatan 

aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi di kelompokkan dalam  lima 

kategori jawaban yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang , rendah dan sangat rendah. 

Pengelompokan jawaban ini dilakukan dengan melihat semua total skor jawaban 

responden pada tabel distribusi jawaban (lihat lampiran). 

Interval ditentukan dengan menggunakan rumus :  

I =
K

NRNT 
          

 Dari kuesioner yang telah dikumpulkan dan melihat total-total skor pada variabel 

X, diketahui bahwa skor tertinggi adalah 30 dan skor terendah adalah 11, maka 

nilai intervalnya adalah: 

I=
5

1130 
      =    

5

19
 

I=3,8   

Dengan demikian, interval jawaban responden dan pengelompokan kategori 

jawaban adalah sebagai berikut : 

26,3 - 30 :  masuk dalam kategori sangat tinggi 

22,5 – 26,2 : masuk dalam kategori tinggi 

18,7 – 22,4 : masuk dalam kategori sedang  

14,9 – 18,6 : masuk dalam kategori rendah 

11 – 14,8 : masuk dalam kategori sangat rendah 
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Setelah diketahui kategori jawaban responden,maka analisis data menurut kategori 

jawaban responden mengenai tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat 

bebas di televisi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 15.    Analisis Data menurut Kategori jawaban responden tentang 

Tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 12 12,5 

Tinggi 48 50 

Sedang 24 25 

Rendah 11 11,46 

Sangat Rendah 1 1,04 

Jumlah 96 100 

Sumber : Kuesioner, 2009 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari 96 responden sebanyak 12 responden 

(12,5%) menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan tayangan peringatan 

aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi, digolongkan dalam kategori sangat 

tinggi. Sebanyak 48 responden (50 %) digolongkan dalam kategori tinggi, 

sebanyak  24 responden (25 %) digolongkan dalam kategori sedang, sebanyak 11 

responden ( 11,46%) digolongkan dalam kategori rendah, dan sebanyak 1 

responden ( 1,04%) digolongkan dalam kategori sangat rendah. Dari hasil diatas 

dapat disimpulkan bahwa dari seluruh responden, mayoritas responden 

digolongkan dalam kategori tinggi. Oleh karena itu tabel di atas dapat bermakna 

bahwa tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi yang 

meliputi frekuensi menonton tayangan, format tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi, isi pesan/kualitas tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas di televisi dapat dimasukkan dalam kategori tinggi, 

terhadap terpaan yang disampaikan oleh tayangan tersebut kepada responden. 
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5.2.2 Sikap Pemirsa Dalam Mengonsumsi Obat Bebas (Y) 

5.2.2.1 Pengetahuan pemirsa tentang tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi (aspek kognitif) 

 

Aspek kognitif yang hendak dilihat dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

pemirsa mengenai tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi. Dalam proses kognitif, manusia menerima informasi yang merupakan 

stimuli melalui panca indra (tahap sensasi). Pada penelitian ini, bagaimana 

pemirsa dalam memperhatikan dan menyadari tayangan tersebut dilihat dari 

ketergugahan pemirsa mengenai tayangan tersebut. Hal ini  dapat di lihat sebagai 

berikut: 

 

Tabel 16 : Ketergugahan responden atas Tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. ya,sangat tergugah 23                                  23,96                

b.ya, tergugah 44 45,83 

c. cukup tergugah 22 22,92 

d. kurang tergugah   5   5,21 

e. tidak tergugah   2   2,08 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009(kuesioner no 11) 

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebesar 23,96% responden 

menyatakan sangat tergugah dengan adanya tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi, sedangkan yang menjawab cukup tergugah 

sebesar 45,83%. Ini berarti mayoritas responden menyatakan tergugah dengan 

adanya tayangan tersebut. Responden yang menjawab kurang tergugah dengan 

adanya tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi yaitu 

sebesar 22,92%, dan responden yang tidak tergugah dengan adanya tayangan 
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tersebut adalah sebesar 5,21%. Sisanya, sebesar 2,08% responden menyatakan 

sangat tidak tergugah dengan adanya tayangan tersebut. 

 

5.2.2.2 Aspek afektif ( perasaan & persepsi pemirsa setelah menyaksikan   

tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi) 

 

Aspek  afektif adalah aspek yang berhubungan dengan perasaan atau emosi 

tertentu. Dalam penelitian ini aspek afektif ditinjau dari perasaan dan persepsi 

responden mengenai tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi yang terdiri dari kesukaan & ketertarikan responden untuk mengikuti 

maksud isi tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi, 

pendapat responden tentang makna tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi, kepercayaan responden bahwa kesalahan aturan pakai obat 

dapat menyebabkan penyakit lain bahkan kematian, kesetujuan responden tentang 

isi dan makna dari tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi, dan pendapat responden tentang manfaat tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas di televisi. 

 

 

Untuk mengetahui kesukaan & ketertarikan pemirsa untuk mengikuti maksud 

kalimat “BACA ATURAN PAKAI, JIKA SAKIT BERLANJUT HUBUNGI 

DOKTER” setelah melihat tayangan peringatan aturan pakai  pada iklan obat 

bebas di televisi, dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 



 85 

Tabel 17 : Ketertarikan pemirsa untuk mengikuti maksud kalimat “BACA 

ATURAN PAKAI, JIKA SAKIT BERLANJUT HUBUNGI 

DOKTER” 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. ya,sangat tertarik 22                                  22,92                

b.ya, tertarik 45 46,87 

c. biasa saja 15 15,63 

d. kurang tertarik 11 11,45 

e. tidak tertarik   3  3,13 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009(kuesioner no 12) 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat di ketahui bahwa responden yang 

menyatakan sangat tertarik untuk mengikuti maksud kalimat “BACA ATURAN 

PAKAI, JIKA SAKIT BERLANJUT HUBUNGI DOKTER” adalah sebesar 

22,92%, dan mayoritas responden  menyatakan tertarik sebesar 46,87%. Ada juga 

responden yang menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti maksud kalimat 

tersebut biasa saja, yaitu sebesar 15,63%, dan yang menyatakan kurang tertarik 

untuk mengikuti maksud kalimat tersebut sebsar 11,45% responden, dan sisanya 

sebesar 3,13% responden menyatakan tidak tertarik. 

 

Agar dapat mengerti makna suatu pesan/informasi, sesorang terlebih dahulu 

memproses informasi tersebut. Hal inilah yang di sebut mempersepsi. Persepsi 

didahului dengan proses sensasi yaitu menerima informasi/pesan melalui panca 

indera. Dalam proses persepsi, pemirsa mengerti, memahami dan menyimpulkan  

makna pesan. 
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Untuk mengetahui pendapat responden tentang makna tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas setelah melihat tayangan tersebut, dapat kita lihat 

sebagai berikut: 

Tabel 18 : Pendapat responden tentang makna tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas di televisi 

 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. sangat setuju 23                                   23,96               

b. setuju  59 61,46 

c. kurang setuju 14 14,58 

d. tidak setuju  0   0 

e. sangat tidak setuju  0   0 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009(kuesioner no 13) 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, responden yang menyatakan sangat setuju 

bahwa makna dari tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi adalah untuk mengikuti aturan pakai obat yaitu sebanyak 23,96%, dan 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 61,46%. Sisanya sebesar 14,58% 

menyatakan kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Artinya makna dari 

tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi adalah untuk 

menghimbau agar pemirsa mengikuti aturan pakai obat yang tertera pada kemasan 

obat tersebut dapat dimengerti. Hal ini dilihat dari mayoritas responden yang 

menyatakan setuju bahwa makna dari tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi adalah untuk mengikuti aturan pakai obat.   

 

Untuk mengetahui tingkat kepercayaan responden bahwa kesalahan aturan pakai 

obat dapat menyebabkan penyakit lain bahkan kematian, dapat dilihat sebagai 

berikut:  
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Tabel 19 : Tingkat kepercayaan responden bahwa kesalahan aturan pakai 

obat dapat menyebabkan penyakit lain 

 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. sangat percaya 31                                   32,29          

b. percaya  44 45,83 

c. kurang percaya 16 16,67 

d. tidak percaya   5  5,21 

e. sangat tidak percaya  0   0 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009(kuesioner no 14) 

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sebesar 32,29%  

responden menjawab sangat percaya bahwa kesalahan aturan pakai obat dapat 

menyebabkan penyakit lain bahkan kematian, sedangkan sebagian besar 

responden yaitu 45,83% menjawab percaya akan hal tersebut.  Namun ada juga 

responden yang menjawab kurang percaya yaitu sebesar 16,67%. Sisanya 5,21% 

responden menjawab tidak percaya bahwa kesalahan aturan pakai obat dapat 

menyebabkan penyakit lain bahkan kematian. Hal ini berarti responden menyadari 

bahwa kesalahan dalam mengonsumsi obat bebas dapat mempengaruhi kondisi 

tubuh yang juga dapat menyebabkan penyakit lain, bahkan kematian. Hal ini 

tentuya juga akan mempengaruhi sikap pemirsa ketika mengonsumsi obat bebas. 

Dengan jumlah mayoritas responden yang percaya bahwa kesalahan aturan pakai 

dalam mengonsumsi obat bebas dapat menyebabkan penyakit lain bahkan 

kematian, tentunya responden akan berhati-hati dalam mengonsumsi obat bebas 

agar tidak menyalahi aturan pakai. 

 

Untuk mengetahui pendapat responden tentang isi dan makna dari tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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Tabel 20 : Pendapat responden tentang isi dan makna dari tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi 

 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. sangat setuju 26                                   27,08               

b. setuju  57 59,38 

c. kurang setuju  9  9,37 

d. tidak setuju  4   4,17 

e. sangat tidak setuju  -   - 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009(Kuesioner no 15) 

 

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sebesar 27,08%  

responden menyatakan sangat setuju dengan isi dan makna dari tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi. sedangkan sebagian 

besar responden yaitu 59,38% menyatakan setuju dengan isi dan makna dari 

tayangan tersebut. Ada juga responden yang menjawab kurang setuju atas 

pernyataan tersebut yaitu sebesar 9,37%. Sisanya 4,17% responden menyatakan 

tidak setuju dengan isi dan makna dari tayangan peringatan aturan pakai pada 

iklan obat bebas di televisi. Artinya, responden telah mengerti dan memahami isi 

dan makna tayangan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi adalah agar 

pemirsa iklan obat bebas mengikuti isi tayangan tersebut, yaitu untuk membaca 

aturan pakai ketika mengonsumsi obat bebas tersebut dan menghubungi dokter 

jika sakit yang diderita setelah mengonsumsi obat tersebut berlanjut. 

 

Untuk mengetahui pendapat responden tentang manfaat tayangan peringatan 

aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 21 : Pendapat responden tentang manfaat tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas di televisi 

 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. sangat berguna 25                           26,04               

b. berguna 56 58,33 

c. kurang berguna 12 12,5 

d. tidak berguna  3   3,13 

e. sangat tidak berguna  0   0 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009(Kuesioner no 16)  

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa sebesar 26,04%  

responden menyatakan bahwa tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat 

bebas di televisi sangat berguna, sedangkan sebagian besar responden yaitu 

58,33% menyatakan bahwa tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat 

bebas di televisi berguna. Ada juga responden yang menjawab bahwa tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi kurang berguna yaitu 

sebesar 12,5%. Sisanya 3,13% responden menyatakan bahwa tayangan peringatan 

aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi tidak berguna. Artinya tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi mempunyai arti tersendiri 

bagi responden. Hal ini juga sesuai dengan tingkat pendidikan responden, dimana 

semakin tinggi tingkat pendidikan sesorang , semakin banyak informasi dan 

pengetahuan yang diperoleh dan semakin tinggi pula kemampuan seseorang 

dalam menyeleksi informasi dan pengaruh-pengaruh dari luar sesuai 

kebutuhannya. Dalam hal ini, responden sudah dapat memutuskan bahwa taynagn 

aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi sesuai dengan kebutuhan responden 

sehingga tayngan tersebut dianggap berguna.  
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5.2.2.3 Aspek Konatif ( tindakan pemirsa setelah melakukan sensasi & 

persepsi   terhadap tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi) 

 

Aspek konatif merupakan  aspek yang berhubungan dengan tindakan responden 

setelah melakukan sensasi dan persepsi terhadap tayangan peringatan aturan pakai 

obat  pada iklan obat bebas di televisi yaitu kesediaan untuk melaksanakan isi 

tayangan yang mencakup tindakan pemirsa dalam membaca aturan pakai ketika 

mengonsumsi obat bebas, pernyataan responden tentang apakah pernah terserang 

kontra indikasi karena kesalahan aturan pakai dalam mengonsumsi obat bebas, 

tindakan responden mengikuti aturan pakai dalam mengonsumsi obat bebas 

setelah menyaksikan tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi, dan tindakan responden untuk menghubungi dokter ketika sakit berlanjut 

setelah menyaksikan tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi. 

Untuk mengetahui apakah responden membaca aturan pakai sebelum 

mengonsumsi obat bebas, dapat di lihat sebagai berikut: 

Tabel 22 : Tindakan pemirsa dalam membaca aturan pakai ketika 

mengonsumsi obat bebas 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. selalu (setiap mengonsumsi obat bebas) 18                           18,75               

b. ya,sering 35 36,46 

c. kadang-kadang 21 21,87 

d. jarang 12 12,5 

e. sangat jarang 10 10,42 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009( kuesioner no 17) 

Berdasarkan data pada tabel di atas, ternyata sebesar 18,75% responden 

menyatakan bahwa tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi dapat membuat responden tersebut selalu membaca aturan pakai sebelum 
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mengonsumsi obat bebas.Sebagian besar responden yaitu sebesar 36,46% 

menyatakan bahwa tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi dapat membuat responden menjadi sering membaca aturan pakai obat 

sebelum mengonsumsi obat bebas. Ada juga responden yang menyatakan mereka 

kadang-kadang membaca aturan pakai obat sebelum mengonsumsi obat bebas, 

yaitu sebesar 21,87%. Responden yang menyatakan sangat jarang membaca 

aturan pakai obat bebas sebelum mengonsumsi obat bebas sebesar 12,5%, dan 

yang menyatakan tidak pernah membaca aturan pakai obat sebelum mengonsumsi 

obat bebas adalah sebesar 10,42%. 

Untuk mengetahui apakah responden pernah terserang kontra indikasi karena 

kesalahan aturan pakai dalam mengonsumsi obat bebas, dapat di lihat sebagai 

berikut: 

Tabel 23 : Pernyataan responden tentang seberapa sering terserang kontra 

indikasi karena kesalahan aturan pakai dalam mengonsumsi obat 

bebas 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. sangat sering  2                                  2,08          

b. sering 10 10,42 

c. kadang-kadang 12 12,5 

d. jarang 14 14,58 

e. sangat jarang 58 60,42 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009( kuesioner no 18) 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat di ketahui bahwa mayoritas responden 

menyatakan tidak pernah terserang kontra indikasi karena kesalahan aturan pakai 

dalam mengonsumsi obat bebas, yaitu sebesar 60,42%. Ada juga responden yang 

ternyata jarang terkena kontra indikasi akibat kesalahan aturan pakai ketika 

mengonsumsi obat bebas yaitu sebesar 14,58%. Responden yang menyatakan 

sangat jarang dan kadang kadang terkena kontra indikasi akaibat kesalahan aturan 



 92 

pakai obat bebas masing-masing sebesar 12,5% dan 10,42%. Sisanya sebanyak 

2,08% responden menyatakan sering terkena kontra indikasi akibat kesalahan 

aturan pakai obat bebas. 

 

Untuk mengetahui kemampuan tayangan peringatan aturan pakai dalam iklan obat 

bebas di televisi dalam mempengaruhi responden untuk mengikuti aturan pakai 

yang tertera dalam kemasan obat dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 24 : Tindakan responden mengikuti aturan pakai dalam mengonsumsi 

obat bebas setelah menyaksikan tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. sangat sering 19                                  19,79         

b. sering 37 38,54 

c. kadang-kadang 28 29,17 

d. jarang   7   7,29 

e. sangat jarang   5   5,21 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009( Kuesioner no 19 ) 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat di ketahui bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa tayangan peringatan aturan pakai dalam iklan obat bebas di 

televisi dapat mempengaruhi responden untuk mengikuti aturan pakai yang tertera 

dalam kemasan obat, yaitu sebesar 19,79 % menyatakn selalu, 38,54% 

menyatakan sering, 29,17% menyatakan kadang-kadang, 7,29% menyatakan 

sangat jarang dan 5,21% menyatakan tidak pernah. Artinya, tayangan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi mampu membuat mayoritas responden dalam 

mengonsumsi obat bebas menjadi sering, meskipun banyak juga responden yang 

hanya kadang-kadang membaca aturan pakai ketika mengonumsi obat bebas. 
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Untuk mengetahui tindakan responden setelah membaca aturan pakai obat  ketika 

sakit berlanjut, apakah menghubungi dokter atau tidak ,dapat diketahui sebagai 

berikut: 

Tabel 25 : Tindakan responden untuk menghubungi dokter ketika sakit 

berlanjut setelah menyaksikan tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 

a. sangat sering 18                                  18,75         

b. sering 23 23,96 

c. kadang-kadang 33 34,38 

d. jarang   3   3,12 

e. sangat jarang 19 19,79 

Jumlah 96 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2009(Kuesioner no 20) 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa mayoritas 

responden kadang-kadang menghubungi dokter ketika sakit yang di derita tidak 

sembuh setelah mengonsumsi obat sesuai aturan pakai, yaitu sebesar 34,38%. Hal 

ini disebabkan kerena penyakit yang diderita dalah penyakit ringan sehingga 

responden tidak terlalu mempermasalahkan kondisi kesehatannya ketika setelah 

mengonsumsi obat bebas, sakit yang di derita tidak sembuh. Ada  juga yang 

menyatakan bahwa responden sangat sering menghubungi dokter setelah sakit 

yang di derita tak kunjung sembuh setelah mengonsumsi obat bebas, yaitu sebesar 

18,75%. Hal ini di sebabkan karena responden menganggap bahwa kesehatan 

merupakan hal yang sangat penting. Sehingga ketika setelah mengonsumsi obat 

bebas sakit yang diderita berlanjut responden merasa perlu untuk menghubungi 

dokter untuk mendapat pengobatan lebih lanjut. Responden yang menyatakan 

sering melakukan tindakan ini sebesar 23,96%. Ada juga responden yang 

menyatakan sangat jarang dan tidak pernah menghubungi dokter ketika sakit yang 

di derita tidak sembuh setelah mengonsumsi obat bebas, yaitu sebesar 3,12% dan 
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19,79%. Hal ini karena responden menganggap bahwa penyakit ringan seperti 

demam, flu, dan sakit kepala adalah penyakit  biasa dan umum diderita, sehingga 

tindakan untuk menghubungi dokter ketika sakit yang diderita berlanjut dianggap 

tidak perlu. 

 

5.2.2.4 Analisis Data Berdasarkan Kategori Jawaban Responden Mengenai 

Sikap Pemirsa Dalam Mengonsumsi Obat Bebas.  

 

Analisis data menurut kategori jawaban responden mengenai sikap pemirsa dalam 

mengonsumsi obat bebas dikelompokkan  dalam  lima kategori jawaban yaitu 

sangat tinggi, tinggi, sedang , rendah dan sangat rendah. Pengelompokan jawaban 

ini dilakukan dengan melihat semua total skor jawaban responden pada tabel 

distribusi jawaban (lihat lampiran). 

Interval ditentukan dengan menggunakan rumus :  

I =
K

NRNT 
          

Dari kuesioner yang telah dikumpulkan dan melihat total-total skor pada variable 

Y, diketahui bahwa skor tertinggi adalah 45 dan skor terendah adalah 20, maka;  

I =
K

NRNT 
           

I=
5

2045 
 

I=
5

25
 

I= 5 
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Setelah diketahui intervalnya, maka disusun kategori yang dimaksud: 

41 – 45 :  masuk dalam kategori sangat tinggi 

36 – 40  : masuk dalam kategori tinggi 

31 – 35  : masuk dalam kategori sedang  

26 – 30  : masuk dalam kategori rendah 

20 – 25  : masuk dalam kategori sangat rendah 

 

Setelah diketahui kategori jawaban responden,maka analisis data menurut kategori 

jawaban responden mengenai sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 26 . Analisis Data menurut Kategori jawaban responden tentang Sikap 

Pemirsa Dalam Mengonsumsi Obat Bebas 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 19 19,79 

Tinggi 42 43,75 

Sedang 21 21,88 

Rendah 7 7,29 

Sangat Rendah 7 7,29 

Jumlah 96 100 

Sumber : Kuesioner, 2009 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari 96 responden sebanyak 19 responden 

(19,79 %) menjawab pertanyaan mengenai sikap pemirsa dalam mengonsumsi 

obat bebas, digolongkan dalam kategori sangat tinggi. Sebanyak 42 responden 

(43,75 %) digolongkan dalam kategori tinggi, sebanyak  21 responden (21,88 %) 

digolongkan dalam kategori sedang. Responden yang menjawab pertanyaan 

mengenai sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas yang di kategorikan 

rendah sebanyak 6 responden ( 6,25%) dan yang masuk kategori sangat rendah 

sebanyak 8 responden ( 8,33% ). Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa dari 

seluruh responden, mayoritas responden digolongkan dalam kategori tinggi.  
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Oleh karena itu tabel di atas dapat bermakna bahwa sikap pemirsa dalam 

mengonsumsi obat bebas dapat dimasukkan dalam kategori tinggi. 

 

5.3 Analisis Tabel Silang 

 

Analisis tabel silang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi terhadap sikap pemirsa 

dalam mengonsumsi obat bebas, pada tiap-tiap kategori jawaban responden, baik 

kategori sangat tinggi, kategori tinggi, kategori sedang, kategori rendah maupun 

kategori sangat rendah. Analisis tabel silang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 27. Analisis Tabel Silang Berdasarkan Kategori Jawaban Responden 

Tentang Pengaruh Tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi Terhadap Sikap Pemirsa Dalam 

Mengonsumsi Obat Bebas 

 

 

 

Sumber : Kuesioner, 2009 (Data diolah) 

 

Berdasarkan data dari tabel di atas , dapat di ketahui bahwa dari 96  responden, 

sebanyak 12 responden ( 12,5%) termasuk dalam kategori sangat tinggi pada 

tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi * sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas
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tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi. Dari 12 

responden tersebut, terdapat 2 responden (2,1 %) dimana tayangan peringatan 

aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi memiliki kecenderungan 

mempengaruhi sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas sangat tinggi, 8 

responden (8,3 %) berada pada kategori dimana tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi memiliki kecenderungan mempengaruhi sikap 

pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas pada kategori tinggi , dan 2 responden 

(2,1 %) yang termasuk dalam kategori di mana  tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi memiliki kecenderungan mempengaruhi sikap 

pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas pada kategori sedang . Dari tabel diatas 

juga dapat dilihat bahwa tidak ada responden yang termasuk pada kategori 

tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televsi dengan kategori 

sangat tinggi memepengaruhi sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas pada 

kategori rendah dan sangat rendah. 

 

Berdasarkan data dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa, dari 96 responden 

sebanyak 48 responden (50%) termasuk pada kategori tinggi pada tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas  di televisi. Dari 48 responden 

tersebut, terdapat 9 responden (9,4%) dimana tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi memiliki kecenderungan mempengaruhi sikap 

pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas pada kategori sangat tinggi,21 responden 

(21,9%) yang termasuk dalam kategori tinggi,12 responden (12,5%) yang masuk 

dalam kategori sedang, 4 responden (4,2%) berada dalam kategori rendah, dan 2 

responden (2,1%) berada dalam kategori sangat rendah. 
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Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat kita lihat dari 96 responden sebanyak 24 

responden (25%) berada pada kategori sedang mengenai tayangan peringatan 

atiuran pakai pada iklan obat bebas di televisi berada pada. Dan dari 24 responden 

tersebut, terdapat 7 responden (7,3%) dimana tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi ada pada kategori sedang dan memiliki 

kecenderungan mempengaruhi sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas 

pada kategori sangat tinggi,8 responden (8,3%) yang termasuk kategori tinggi,5 

responden (5,2%) yang masuk dalam kategori sedang, 2 responden (2,1%) berada 

dalam kategori rendah, dan 2 responden (2,1%) berada dalam kategori sangat 

rendah. 

 

Berdasarkan data dari tabel di atas, dari 96 responden sebanyak 11 responden 

(11,5%) berada pada kategori rendah mengenai tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi. Dan dari 11 responden tersebut,  terdapat 1 

responden (1,0%) dimana tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas 

di televisi ada pada kategori rendah dan memiliki kecenderungan mempengaruhi 

sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas pada kategori sangat tinggi,4 

responden (4,2%) yang termasuk kategori tinggi,2 responden (2,1%) yang masuk 

dalam kategori sedang, 1 responden (1,0%) berada dalam kategori rendah, dan 3 

responden (3,2%) berada dalam kategori sangat rendah. 

 

Berdasarkan data dari tabel di atas juga dapat di ketahui bahwa, dari 96 responden 

sebanyak 1 responden (1,0%)  berada pada kategori sangat rendah mengenai 

tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi dan 

kecenderungan mempengaruhi sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas 



 99 

pada kategori tinggi. Tidak ada responden berada pada kategori sangat rendah 

tentang tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi dan 

memiliki kecenderungan mempengaruhi sikap pemirsa dalam mnegonsumsi obat 

bebas pada kategori sangat tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.  

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa frekuensi tertinggi 

responden mengenai pengaruh tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat 

bebas di televisi dalam kategori yang tinggi. Karena ada 48 responden yang 

masuk dalam kategori tinggi mengenai tayangan peringatan aturan pakai pada 

iklan obat bebas di televisi. Penayangan tayangan aturan pakai obat pada iklan 

obat bebas di televisi yang tinggi mempunyai hubungan dengan sikap pemirsa 

dalam mengonsumsi obat bebas dalam berbagai kategori mulai dari yang sangat 

tinggi,tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Ini berarti tayangan peringatan 

aturan pakai obat pada iklan obat bebas di televisi sangat penting untuk 

membentuk sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas. Hal ini dikarenakan 

seringnya terpaan dari tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 

televisi berupa frekuensi menonton tayangan, format tayangan dan isi/kualitas 

tayangan.  

 

Dari tabel tersebut juga dapat kita lihat bahwa sebanyak 21 (21,9%) responden 

yang berada dalam kategori tinggi mengenai tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi mempunyai sikap dalam mengonsumsi obat 

bebas yang tinggi pula. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa terpaan tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi yang tinggi dapat 

menyebabakan sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas tinggi. Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas dapat di 

timbulkan oleh tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi. 

Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan dari kedua variabel tersebut searah, 

dimana variabel tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi 

tinggi, variabel sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas juga tinggi.  

 

5.4 Analisis Penerapan Rumus Regresi Linear 

 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi terhadap sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas 

digunakan analisis regresi linear. Adapun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

 

Ho = Tidak ada pengaruh tayangan  Peringatan Aturan Pakai Pada Obat Bebas 

terhadap  Sikap Pemirsa Dalam Mengonsumsi Obat Bebas. 

 

Hi = Ada pengaruh tayangan  Peringatan Aturan Pakai Pada Obat Bebas terhadap  

Sikap Pemirsa Dalam Mengonsumsi Obat Bebas. 
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Tabel 28 . Hasil Perhitungan Regresi Linear dengan program SPSS 13.0 

Perhitungan Regresi Linier dengan 

Program SPSS 13.0 

Hasil 

Constanta Intercept (a) 27,566 

Koefisien regresi (b) 0,364 

Persamaan Regresi Y atas X Y = 27,566 + 0,364X 

R2 (R Square) 0,053 atau 5,3 % 

Standar Eror dari koefisien Regresi b (Sb) 0,158 

Standar Eror Estimate / Seest (Se) 5,412 

DF (N-2) 94 

Thit 2,301 

T Tabel pada taraf signifikan 5 % 1,9855 

  

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, dari tabel diatas diperoleh: 

Constanta Intercept (a)  = 27,566 

Coefisien regresi (b)   = 0,364 

Dengan demikian persamaan regresi  Y terhadap  X adalah  

Y = 27,566 + 0,364X 

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

1. konstanta sebesar 27,566 menyatakan bahwa jika tidak ada tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi maka sikap pemirsa 

dalam mengonsumsi obat bebas adalah sebesar  27,566 

2. koefisien regresi sebesar 0,364 (36,4 %) menyatakan bahwa setiap 

penambahan tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di 
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televisi akan meningkatkan sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas 

sebesar 36,4 %. 

Berdasarkan tabel diatas pula diketahui R Square yang sebesar 0,053, maka dapat 

dijelaskan bahwa pengaruh  tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat 

bebas di televisi sebesar 0,053 atau 5,3%. Karena koefisien korelasi regresi (b) 

bertanda positif, maka kenaikan nilai tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas akan diikuti oleh naiknya nilai sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat 

bebas. Artinya setiap perubahan nilai tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi sebesar 1 unit akan mempengaruhi perubahan sikap pemirsa 

dalam mengonsumsi obat bebas sebesar 5,3 %. Sedangkan 94,7 % sikap pemirsa 

dalam mengonsumsi obat bebas dipengaruhi  oleh faktor-faktor lain diluar 

tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini, baik internal maupun eksternal. 

 

Berdasarkan nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,231, 

mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas di televisi dengan sikap pemirsa dalam mengonsumsi 

obat bebas berkorelasi lemah. 

 

Kemudian untuk mengetahui signifikansi hasil perhitungan regresi tersebut 

digunakan Thit. Sebelumnya harus diketahui besarnya nilai standard eror dari 

koefisien regresi b (Sb) yaitu 0,158. Besarnya Thit adalah 2,301 kemudian harga 

Thit ini akan dikonsultasikan dengan T tabel pada taraf signifikansi 5 % dengan DF 

= 94. Jika Thit  > T tabel pada taraf signifikansi 5 %, maka koefisien regresinya 
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signifikan yang berarti hipotesis penelitian diterima. Hasil perbandingan Thit dan 

Ttabel dengan taraf signifikansi 5 % dengan DF = 94 adalah : 

Thit > Ttabel pada taraf signifikansi 5 % adalah  

2,301 > 1,9855 

Dari perbandingan di atas terlihat bahwa Thit lebih besar dari Ttabel. Dengan 

demikian hipotesis penelitian diterima. Artinya pada penelitian ini, tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi mempengaruhi sikap 

pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas. 

 

5.5 Rangkuman Hasil penelitian 

 

Seperti yang telah diuraikan di atas, nilai R yang diperoleh sebesar 0,231. Dari 

nilai R ini, maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,053.  

Artinya tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi 

berpengaruh terhadap sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas sebesar 5,3% 

(0,053 X 100%). Sedangkan, sisanya sebesar 94,7% (100%-5,3%) harus 

dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar model 

regresi ini. 

 

Sebenarnya, tanpa adanya tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas 

di televisi, pemirsa telah memiliki dimensi kognitif,afektif dan konatif tersendiri 

dalam mengonsumsi obat bebas.Artinya, walaupun masyarakat tidak menonton 

tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi,masyarakat 

telah memiliki pengetahuan dalam mengonsumsi obat bebas dan kecenderungan 

tersendiri untuk membaca aturan pakai yang tertera pada kemasan obat. Hal ini 

terlihat dari nilai constanta intercept (a) yang di peroleh yaitu sebesar 27,5666. 
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Artinya walaupun masyarakat tidak menonton tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi, masyarakat memiliki kecenderungan untuk 

membaca aturan pakai obat dan menghubungi dokter jika sakit berlanjut sebesar 

27,5666. 

Tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi memiliki 

kontribusi yang sangat kecil dalam mempengaruhi sikap pemirsa dalam 

mengonsumsi obat bebas yaitu hanya sebesar 5,3%. Kenyataan ini berbanding 

terbalik dengan pernyataan sejumlah ahli yang membesar-besarkan peranan 

televisi dalam pembentukan sikap.Menurut Subroto(1994) televisi perannya amat 

besar dalam membentuk pola dan pendapat umum, termasuk pendapat umum 

untuk menyenangi produk-produk tertentu, demikian pula perannya amat besar 

dalam pembentukan perilaku dan pola berfikir. Seperti di tegaskan oleh Ahmadi 

(1999:172) bahwa media massa memiliki peranan penting dalam pembentukan 

sikap, selain kelompok sebaya (peer group) dan kelompok lainnya seperti lembaga 

sekolah, organisasi kerja dan sebagainya. 

 

Menurut Mc Guire(dalam Severin:2005), perubahan sikap terdiri dari 6 tahap 

yang masng-masing tahap merupakan kejadian penting yang menjadi patokan 

untuk tahap selanjutnya. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pesan persuasif harus di komunikasikan.  

Pesan persuasif dalam penelitian ini adalah tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas di televisi, yaitu berupa tulisan “ BACA 

ATURAN PAKAI, JIKA SAKIT BERLANJUT HUBUNGI 

DOKTER”, yang di tayangkan pada akhir iklan obat bebas di televisi. 

Dengan menayangkan tulisan tersebut, komunikator(pembuat pesan) yang 
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dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi atau produsen obat telah 

mengkomunikasikan pesan melalui media massa, yaitu televisi. 

2. Penerima akan memperhatikan pesan 

Hal ini dapat kita lihat pada tabel 9-11 di mana pada tabel 9 mayoritas 

responden ( 43,75%) menyatakan sering melihat tayangan peringatan 

aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi. Pada tabel 10, mayoritas 

responden (42,71%) menyatakan  bahwa tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi menarik, dan pada tabel 11 mayoritas 

responden (41,67%) menyatakan bahwa mereka cukup jelas untuk melihat 

tulisan pada tayangan aturan pakai obat pada iklan obat bebas di televisi.  

3. Penerima akan memahami pesan 

Hal ini dapat kita lihat pada tabel 12-13, di mana pada tabel 12 mayoritas 

responden(43,75%) menyatakan dapat memahami tulisan “BACA 

ATURAN PAKAI, JIKA SAKIT BERLANJUT HUBUNGI 

DOKTER” yang terdapat pada akhir iklan obat bebas. Pada tabel 13 

mayoritas responden (55,21%) menyatakan bahwa waktu penayangan 

tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi sekitar 

1-3 detik hanya cukup untuk sekedar melihat isi tayangan saja. 

4. Penerima terpengaruh dan yakin dengan argumen-argumen yang di sajikan 

Hal ini dapat kita lihat pada tabel 14&16, di mana pada tabel 14 mayoritas 

responden (55,21%) menyatakan setuju bahwa tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas di televisi adalah himbauan agar pemirsa yang 

menyaksikan tayangan tersebut dapat mengikuti atuuran pakai obat yang 

telah di tentukan yang  tertera pada kemasan obat. Pada tabel 16 mayoritas 
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responden (45,83%) menyatakan merasa tergugah dengan adanya 

tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi untuk 

mengikuti aturan pemakaian obat bebas. 

5. Tercapai proses adopsi baru 

Hal ini dapat dilihat dari tabel 17-21, dimana pada tabel 17 mayoritas 

responden (46,87%) menyatakan tertarik untuk mengikuti maksud kalimat 

“BACA ATURAN PAKAI , JIKA SAKIT BERLANJUT HUBUNGI 

DOKTER”. Pada tabel 18, responden yang menyatakan setuju bahwa 

makna dari tayangan peringatan aturan pakai obat pada iklan obat bebas 

adalah sebanyak 61,46%. Pada tabel 19, responden yang menyatakan 

bahwa mereka percaya kesalahan aturan pakai obat dapat menyebabkan 

penyakit lain bahkan kematian sebesar 45,83%. Pada tabel 20, mayoritas 

responden ( 59,38%) menyatakan setuju dengan isi dan makna dari 

tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi.  Dan 

pada tabel 21, mayoritas responden (58,33%) menyatakan bahwa tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi berguna bagi 

responden. 

6. Terjadi perilaku yang di inginkan 

Hal ini dapat di lihat dari tabel 22-25, di mana pada tabel 22 sebanyak 

36,46% responden melakukan tindakan untuk membaca aturan pakai obat 

bebas sebelum mengonsumsi obat dan bahkan 18,75% menyatakan sangat 

sering membaca aturan pakai obat sebelum mengonsumsi obat bebas. Pada 

tabel 23, responden yang menyatakan tidak pernah terserang kontra 

indikasi karena kesalahan aturan pakai obat bebas sebesar 60,42%. Pada 
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tabel 24, responden yang menyatakan bahwa tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas di televisi dapat membuat responden untuk 

mengikuti aturan pakai yang tertera pada kemasan obat sebesar 38,54% 

pada tingkat sering, 19,79% pada tingkat selalu, dan 29,17 pada tingkat 

kadang-kadang. Pada tabel 25, responden yang menyatakan selalu untuk 

menghubungi dokter ketika sakit yang di derita setelah mengonsumsi obat 

bebas berlanjut sebesar 18,75%, yang menyatakan sering sebesar 23,96% 

dan yang menyatakan kadang-kadang sebesar 33,38%. 

5.6 Pembahasan 

 

Pada dasarnya, televisi merupakan salah satu jenis media massa yang efektif 

untuk menyampaikan pesan-pesan iklan karena mampu menjangkau khalayak 

sasaran yang sangat luas dan jutaan orang menonton televisi setiap hari. Pada 

penelitian ini, tayangan peringatan aturan pakai  pada iklan obat bebas di televisi 

merupakan bagian dari iklan obat bebas yang di tayangkan di televisi setiap 

harinya. Tayangan ini memberikan pesan dan menghimbau kepada pemirsa unruk 

mengikuti aturan pakai ketika mengonsumsi obat bebas. Tayangan peringatan 

aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi merupakan visualisasi tulisan 

“BACA ATURAN PAKAI,JIKA SAKIT BERLANJUT HUBUNGI 

DOKTER” yang terdapat pada akhir iklan obat bebas di televisi dengan durasi 

penayangan 1-3 detik. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa format tayangan 

dan frekuensi penayangan tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas 

di televisi membuat tayangan tersebut dapat dengan mudah membuat pemirsa 

untuk melihat dan mengingat tayangan tersebut. Namun, durasi penayangan yang 

singkat membuat pemirsa merasa waktu untuk penayangan tayangan tersebut 
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hanya cukup untuk sekedar melihat isi tayangan saja dan sangat kurang untuk 

membaca dan memahami keseluruhan isi pesan dalam waktu yang sangat singkat. 

 

Sedangkan mengenai sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas adalah 

melihat apakah tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi 

dapat mempengaruhi pemirsa sampai pada tahap tindakan untuk membaca aturan 

pakai ketika mengonsumsi obat bebas dan menghubungi dokter ketika sakit yang 

di derita setelah mengonsumsi obat bebas tersebut berlanjut.  

 

Dalam penelitian ini, responden memiliki sikap yang dapat kita lihat pada tiga 

indikator unsur, yaitu unsur kognisi pada pengetahuan dan pemahaman, unsur 

afeksi pada perasaan dan persepsi dan unsur konasi berupa tindakan (penerimaan 

atau penolakan). Pada unsur kognisi dapat dilihat bahwa ternyata responden dapat 

mengetahui dan memahami maksud dan tujuan adanya tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas di televisi, dan tergugah dengan adanya tayangan 

tersebut. Ini berarti bahwa tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas 

di televisi dapat mempengaruhi pada tingkat kognisi.  

Pada unsur afeksi, dapat kita lihat pada tingkat tanggapan responden mengenai 

kesukaan dan ketertarikan responden untuk mengikuti maksud isi tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi, kesetujuan mengenai 

makna tayangan adalah untuk mengikuti aturan pakai obat, kepercayaan 

responden mengenai kesalahan dalam mengonsumsi obat yang tidak mengikuti 

aturan pakai dapat menyebabkan penyakit lain bahkan kematian, kesetujuan 

responden terhadap isi dan makna dari tayangan peringatan aturan pakai pada 

iklan obat bebas di televisi, dan tanggapan responden mengenai kegunaan 
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tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi. Pada unsur 

konasi yaitu berupa tindakan untuk membaca aturan pakai obat sebelum 

mengonsumsi obat tersebut, tanggapan responden tentang pernah atau tidaknya 

terserang kontra indikasi karena kesalahan aturan pakai obat, tanggapan 

responden tentang kemampuan tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat 

bebas di televisi untuk membuat pemirsa mengikuti aturan pakai yang tertera pada 

kemasan obat, dan tindakan responden untuk menghubungi dokter jika sakit yang 

di derita setelah mengonsumsi obat bebas tersebut berlanjut.  

 

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tayangan peringatan aturan pakai 

pada iklan obat bebas di televisi menimbulkan pengaruh yang positif, yaitu dapat 

mempengaruhi sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas, walaupun 

pengaruh tersebut tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan landasan teori dalam 

penelitian ini, yaitu teori S-O-R (Stimulus-Organisme-Respon). Di mana dalam 

teori ini merupakan suatu teori tentang perubahan persepsi dimana efek 

merupakan reaksi terhadap stimuli tertentu, sehingga seseorang dapat 

mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan 

dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan persepsi adalah aspek 

“how” bukan “what” dan “ why”, jelasnya how to communicate, dalam hal ini how 

to change atau bagaimana mengubah persepsi komunikan. Berdasarkan teori S-O-

R ini dapat di jelaskan bahwa stimuli dalam penelitian ini adalah tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi, organismenya adalah 

pemirsa yaitu warga perumnas Way Halim, dan responnya adalah sikap pemirsa 

dalam mengonsumsi obat bebas, apakah menuruti aturan pakai yang tertera dalam 

kemasan obat, dan menghubungi dokter jika sakit yang di derita berlanjut. 
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Hasil penelitian ini juga menunjukkan korelasi yang  positif di antara kedua 

variabel, yaitu dengan angka 0,231. Angka ini menunjukkan hubungan yang 

sangat lemah dan positif di antara kedua variabel tersebut. Artinya meskipun 

korelasinya lemah, semakin sering pemirsa menonton tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas di televisi, maka sikap pemirsa dalam mengonsumsi 

obat bebas akan semakin meningkat. 

 

Kemudian, besarnya pengaruh tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat 

bebas di televisi terhadap sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas sebesar 

5,3% , yang artinya angka tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tayangan 

peringatan aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi terhadap sikap pemirsa 

dalam mengonsumsi obat bebas lemah namun ada pengaruhnya, lalu adapun 

sisanya sebesar 94,7 % (100%-5,3%) harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab 

lainnya yang dapat mempengaruhi sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas 

yang tidak di bahas dalam penelitian ini. 

 

Pada penelitian ini pengaruh tayangan peringatan aturan pakai pada iklan obat 

bebas di televisi terhadap sikap pemirsa dalam mengonsumsi obat bebas sangat 

lemah, hanya sekitar 5,3%. Hal ini disebabkan karena tayangan peringatan aturan 

pakai yang di tayangkan pada akhir iklan obat bebas di televisi bukan merupakan 

tujuan utama penayangan iklan obat bebas tersebut. Tayangan peringatan aturan 

pakai pada iklan obat bebas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam 

penayangan iklan obat bebas berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh 

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI). Tujuan utama penayangan 

iklan obat bebas tentunya adalah mempromosikan produk tersebut karena iklan ini 
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adalah iklan komersial yang semata-mata ditujukan untuk kegiatan komersial 

dengan harapan apabila iklan ditayangkan maka produsen akan memperoleh 

keuntungan ( Bungin 2001:126). 

 

Selain itu,warga Kelurahan Perumnas Way Halim telah memiliki sikap tersendiri 

dalam mengonsumsi obat bebas tanpa dipengaruhi oleh tayangan peringatan 

aturan pakai yang ditayangkan pada akhir iklan obat bebas di televisi. Warga 

Kelurahan Perumnas Way Halim memiliki pengetahuan dan kesadaran tersendiri 

bahwa obat bebas, meskipun ditujukan untuk pengobatan penyakit yang ringan 

seperti flu, batuk, demam, dan nyeri kepala namun dalam jumlah kecildapat 

mempengaruhi kondisi fisik tubuh. Sehingga tanpa adanya tayangan peringatan 

aturan pakai pada iklan obat bebas di televisi, warga Kelurahan Perumnas Way 

Halim membaca aturan pakai yang tertera pada kemasan obat ketika 

mengonsumsi obat bebas. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi 

terbentuknya sikap sesorang, diluar persuasi media massa, diantaranya 

pengalaman pribadi, orang lain yang dianggap penting, dan pengaruh kebudayaan 

( Azwar, 2000: 30-37). Sikap seseorang dalam mengonsumsi obat bebas bisa 

terbentuk karena adanya pengalaman pribadi orang tersebut. Pengalaman pribadi 

dapat terbentuk mulai ketika seseorang masih usia anak-anak, dimana dalam 

mengonsumsi obat bebas masih dipengaruhi oleh orang tua, dan hal ini tentunya 

membentuk sikap dan opini sesorang ketika dirinya dewasa dan membuat 

keputusan sendiri ketika mengonsumsi obat bebas. Orang lain yang dianggap 

penting juga mempengaruhi terbentuknya sikap seseorang ketika mengonsumsi 

obat bebas, misalnya orang tua ataupun teman sebaya dengan profesi di bidang 

medis. 
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Dengan demikian, lewat penelitian ini bahwa media massa televisi mampu 

menjadi media sosialisasi informasi dan persuasi untuk mempengaruhi 

pemirsanya telah terbukti. Walaupun hanya memberikan kontribusi yang kecil  

yaitu sebesar  5,3 %. Hal ini sesuai dengan tujuan awal penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh tayangan peringatan aturan pakai pada iklan 

obat bebas di televisi. 


