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ABSTRAK 
 

Skripsi ini membahas tentang Iklan Film dalam Surat Kabar tahun 1960-1980 di 
Surabaya. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode penulisan sejarah yang meliputi pengumpulan data (Heuristik) yaitu 
pengumpulan sumber-sumber yang relevan sebagai bahan yang akan dikaji, kritik 
sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern dimana keduanya 
akan digabungkan dan kemudian menjadi fakta, intepretasi yaitu pengumpulan 
sumber berdasarkan pengambilan sumber yang kemudian mencari hubungan pada 
fakta yang telah ditemukan, dan historiografi yaitu fakta yang telah ditemukan 
kemudian ditafsirkan dan dirangkaikan menjadi cerita sejarah. Data yang 
digunakan dalam penelitian adalah arsip kota Surabaya, wawancara dengan pelaku 
sezaman, koran, dan majalah. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa 
periklanan di Indonesia telah lama digunakan sejak zaman Hindia Belanda dengan 
terbitnya surat kabar Memorie De Nouvelles pada tahun 1615 dengan tulisan 
tangan. Kemudian muncul iklan-iklan komersil seperti iklan-iklan rokok, 
percetakan, dan yang cukup menonjol dan mendominasi yaitu iklan bioskop yang 
menayangkan film dari Eropa, Amerika, Mandari, dan lain-lain yang secara umum 
bentuknya hanya berupa gambar pesan verbal tanpa gambar di bioskop-bioskop yang 
ada di Surabaya tahun 1960-1980. 
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ABSTRACT 
This article reviewed about movie ads on 60’s to 80’s newspapers in Surabaya. 
Data collection methods used are historical writing methods. Based on the results 
of research, its found that advertising in Indonesia has long been used since the era 
of Dutch east indies with the publication of memorie de nouvelles newspaper in 
1615 with handwriting. Then commercial such a cigarette commercials, printing, 
and stand out and cinema commercials that dominate feature films from Europe, 
America, Mandarin, and others that are generally just a verbal picture without 
pictures on bioscop in Surabaya City on 60’s to 80’s.  
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