
ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini menggambarkan opini perempuan terhadap iklan mini seri 
Pond’s Flawless White versi “7 Hari Untuk Cinta” di televisi. Dari 3 versi Pond’s 
Flawless White yang ditayangkan di televisi, versi “7 Hari Untuk Cinta” 
merupakan versi yang paling menarik ide ceritanya.Dari semua iklan yang selama 
ini beredar, Pond’s Flawless White versi “7 Hari Untuk Cinta” merupakan iklan 
yang paling banyak dibicarakan perempuan dan membuat perempuan trenyuh. 
Visi, kreativitas iklan, dan aktivitas below the linenya paling banyak dibicarakan, 
termasuk di berbagai mailing list. Iklan tersebut paling banyak dibicarakan 
perempuan dibandingkan semua iklan Pond’s yang selama ini ditayangkan di 
televise (SWA, 18/XXIV/21 Agustus-3 September 2008). Produk Pond’s juga 
mendapatkan penghargaan sebagai best brand 2006-2008. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, peneliti ingin menggambarkan bagaimana opini perempuan 
terhadap iklan mini seri Pond’s Flawless White versi “7 Hari Untuk Cinta” di 
televisi. 

 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

metode survey dan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan 
instrument kuesioner untuk pengumpulan datanya yang bertujuan untuk mengukur 
opini perempuan terhadap iklan mini seri versi Pond’s Flawless White versi “7 
Hari Untuk Cinta”. Jumlah responden sebanyak 100 orang dengan menggunakan 
teknik pengambilan sample adalah purposive sampling, dimana responden 
diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan peneliti. 
Objek yang diteliti adalah perempuan dengan usia 25 tahun ke atas dan kelas 
menengah ke atas yang bertempat tinggal di wilayah Surabaya Timur, Kecamatan 
Tambaksari. Opini khalayak ini diukur dengan elemen-elemen iklan terdiri dari 
heard words, music, seen words, picture, color, dan movement.   

 
Peneliti menggunakan skala Likert dalam kuesioner untuk mengukur 

kecenderungan arah opini. Sedangkan untuk menganalisa data, peneliti 
menggunakan bantuan SPSS 13.0 for windows. Data yang didapat kemudian 
disajikan dalam tabel frekuensi dan tabel silang untuk kemudian dianalisis. 

 
Melalui hasil analisis dengan menggunakan perhitungan statistic 

deskriptif, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa perempuan memiliki 
kecenderungan opini ke arah positif terhadap iklan mini seri Pond’s Flawless 
White versi “7 Hari Untuk Cinta”. 
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