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!klan merupakan salah satu bauran promosi disamping sales promotion, 
personal selling, dan publicity, yang dimuat melalui media above the line, maupun 
below the line. Tujuannya adalah agar khalayak yang tidak tahu menjadi tahu, yang 
tahu menjadi membeli, dan yang membeli tetap mengkonsumsi produk tersebut. 
Sehingga suatu pesan iklan harus dibuat semenarik mungkin agar khaJayak tertarik 
untuk membeJi produk yang diiklankan. Untuk itu diperlukan strategi kreatif daJam 
perikJanan, antara lain pemilihan kata-kata, musik, lay out, wama dan sebagainya. Di 
samping itu suatu iklan yang baik harus memperhatikan struktur iklan dan 
menggunakan rumus AIDCA iAttention, Interest, Desire, Conviction and Action). 

Walau pesan iklan dirancang sedemikian rupa supaya menarik, namun 
seringkali muncul pertanyaan seberapa efektifkah suatu pesan iklan. Apakah pesan 
yang disampaikan tersebut dapat dipahami dengan mudah atau tidak oleh khalayak. 
Untuk mengetahui mudah dipahami atau tidaknya pesan yang disampaikan dalam 
iklan digunakanlah readability research Readability research ini merupakan 
penelitian tentang kemudahan dipahaminya suatu pesan, baik berupa buku, bacaan, 
artikel di majalah atau surat kabar, berita, novel, editorial, dan pesan yang 
disampaikan olehpenyiar,jadi tidak terbatas pada teks iklan saja. 

Alas dasar itulah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
tingkat readability surat kabar Surabaya Post periode Juni-Juli 1998 dengan 
menggunakan formula C/oze Procedure dan Flesch. Pene1itian ini rnenggunakan dua 
metode penelitian yaitu metode survey untuk formula C/oze Procedure dan metode 
analisis isi untuk formula flesch. Alasan dipiJihnya iklan display surat kabar 
Surabaya Post periode Juni - Juli 1998 ini didasarkan pada pertama, iklan display 
surat kabar mempunyai struktur iklan yang dapat dengan mudah dan jelas diamati 
karena dapat ditatap setiap saat, berulang kali dan se1ama dikehendaki. Kedua, surat 
kabar Surabaya Post merupakan surat kabar yang 100"10 dari oplahnya yaitu 106.200 
eksemplar daerah sirkulasinya adalah Jawa Timur dan 89 % beredar di Surabaya. 
Ketiga, periode Juni - Juli 1998 dipilih dengan alasan datanya rclatif baru schingga 
lebih memudahkan untuk pencarian data demi kelancaran penclitian. 
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Populasi dalam penelitian ini untuk tes Cloze adalah semua individu pria 
maupun wanita penduduk kota Surabaya dengan pendidikan SD, SLTP, SLTA dan 
Perguruan Tinggi. Sampel sebanyak 100 orang diperoleh dengan teknik pnearikan 
sampel acak distratifikasi berdasarkan stratifikasi tingkat pendidikan dan diambil 
secara disproporsional. Data primer diperoleh melalui perangkat kuesioner dan data 
yang terkumpul akan dianalisis dengan tabel frekuensi untuk mengetahui tingkat 
readabiity surat kabar Surabaya Post periode Juni - Juli 1998 dengan menggunakan 
formula Cloze procedure. Sedangkan populasi dalam penelitian ini untuk formula 
Flesch adalah semua iklan display surat kabar Surabaya Post periode Juni - Juli 1998 
yang terdiri dari kurang lebih 100 kala. Sampel diperoleh dengan teknik penarikan 
total sampling. Data primer diperoleh melalui mendokurnentasi iklan display tersebut, 
dan data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan rwnus Reading Ease 
untuk mengetahui tingkat readability surat kabar Surabaya Post periode Juni-Juli 
1998 dengan menggunakan formula Flesch. 

Hasil penelitian tes Cloze untuk iklan pertarna, kedua, ketiga dan keempat 
berturut-turut menunjukkan doze score 721(standard),598 (fairly difficult), 594 
(fairly difficult), dan 715 (standard). Sedangkan Reading Ease score untuk iklan 
pertama, kedua, ketiga dan keempat berturut-rurut menunjukkan angka 6,2 (very 
difficult); 9,2 (very difficult); 2,4 (very difficult) dan 2,6 (very difficult). Ini 
menunjukkan bahwa hasil tes Cloze lebih mengarah pada standard dan fairly difficult 
sedangkan Reading Ease score lebih mengarah pada very difficult. Namun hasil tes 
doze lebih bisa dipercaya karena yang memahami adalah khalayak walau didalamnya 
ada unsur subyektifitas peneliti dalam menentukan kata yang ke berapa yang akan 
dihapus. 

Dari basil tes doze ini juga ditemukan bahwa tingkat pendidikan tidak 
berpengaruh pada tingkat readability iklan display karena ada banyak faktor yang 
mempengaruhi antara lain: kemampuan kognitif tennasuk didaJamnya kecerdasan di 
atas rata-rata untuk menggabungkan kata per kata. 

Penelitian readability iklan display ini hanya melihat tingkat readability iklan 
display surat kabar. Namun penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan melihat 
readability iklan dengan menggunakan formula yang berbeda pada masa yang akan 
datang atau bisa juga melihat dimensi kognitif khalayak apakah termasuk nonreader, 
noted reader, associated reader dan read most reader dengan mengujikan 
keseluruhan bagian iklan tidak hanya teksnya tapi juga ilustrasi, layout, musik dan 
ukurannya. 
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