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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini berfokus pada hubungan terpaan iklan Youtube aplikasi 

Ruangguru terhadap motivasi siswa SMA di Surabaya dalam berlangganan aplikasi 

Ruangguru. Alasan peneliti tertarik pada penelitian hubungan terpaan iklan aplikasi 

Ruangguru terhadap motivasi pembelian ini adalah iklan merupakan salah satu alat 

promosi dalam bauran promosi (promotional tools) yang bertujuan untuk 

memberikan informasi terkait produk dan perusahaan kepada khalayak dan 

membujuk khalayak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pesan yang 

disampaikan (Moriarty, Mitchell, & Wells, 2011). Adanya iklan ini, menjadi 

pembuka atau langkah awal yang mampu membangkitkan motivasi dalam diri 

khalayak dalam membeli produk yang ditawarkan. Karena iklan menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh khalayak dan sekaligus mempersuasi mereka. 

Apabila khalayak sudah cukup dalam mendapatkan informasi yang ia butuhkan. 

Maka khalayak bisa termotivasi untuk membeli produk tersebut (Morissan, 2010). 

Namun pada saat ini, banyaknya media yang memaparkan iklan kepada khalayak 

akhirnya membuat khalayak jenuh dengan adanya iklan (Watie, 2012). 

Iklan dapat didefinisikan sebagai pesan komunikasi yang disampaikan oleh 

komunikator dengan tujuan untuk memberikan informasi dan memberikan 

pengaruh kepada khalayak yang disampaikan melalui suatu media yang biasanya 

berbayar. Dalam penelitian ini, iklan merupakan pesan yang disampaikan melalui 

media Youtube oleh produsen/pemasar aplikasi Ruangguru terhadap siswa SMA di 

Surabaya dengan tujuan terdorong untuk berlangganan aplikasi Ruangguru.   

Kaitannya dengan promosi, promosi bertujuan untuk menginformasikan 

produk dan mempengaruhi khalayak supaya meningkatkan penjualan produk 

perusahaan (Sutarini, 2019). Untuk bisa mengoptimalkan peranan promosi dalam 

bauran pemasaran, maka harus ada pengintegrasian terhadap elemen-elemen 

promosi. Elemen promosi tersebut yaitu pemasaran langsung (direct marketing), 

promosi penjualan (sales promotion), penjualan personal (personal selling), 
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pemasaran interaktif, hubungan masyarakat (public relations), dan iklan (Morissan, 

2010). Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada salah satu bauran 

promosi yaitu iklan. Iklan dipilih karena terkait dengan subyek penelitian ini yaitu 

aplikasi Ruangguru yang menggunakan iklan untuk menarik perhatian khalayak 

supaya mau untuk membeli produknya (Kompas.com, 2019). Pemilihan iklan 

menjadi sarana promosi dirasa tepat karena iklan mampu menjangkau lebih banyak 

khalayak daripada menggunakan elemen promosi yang selainnya. 

Adanya iklan tentunya memiliki peranan yang sangat penting. Karena iklan 

berperan untuk memberi informasi dan membujuk atau mempersuasi khalayak 

supaya mau untuk membeli produknya. Tidak hanya sekali namun menyarankan 

untuk membeli produknya berkali – kali. Maka dari itu, pengiklan akan berlomba – 

lomba untuk menarik perhatian dan membangkitkan motivasi khalayak supaya 

terdorong untuk membeli produknya (Marhaeni, 2019). Dengan demikian, iklan 

memiliki dampak terhadap khalayak yaitu mampu menarik khalayak yang 

merupakan calon konsumen menjadi konsumen yang loyal dan memberikan citra 

positif kepada calon konsumen dengan harapan dapat menjadi pembeli di masa 

datang. 

Periklanan menurut Shimp (2003) memiliki fungsi yaitu pertama sebagai 

pemberi informasi. Fungsi ini membuat khalayak aware (sadar) terhadap suatu 

merk atau produk dan memberikan edukasi tentang manfaat merk atau produk dan 

menanamkan citra yang positif. Fungsi kedua yaitu persuading atau membujuk 

khalayak untuk mencoba membeli produk. Fungsi ketiga yaitu reminding. Fungsi 

ini berguna untuk menanamkan ke benak khalayak untuk terus mengingat produk 

yang diiklankan. Fungsi keempat yaitu adding value. Fungsi ini berfungsi untuk 

merubah persepsi khalayak terhadap suatu produk yang diiklankan (Shimp, 2003). 

Berdasarkan fungsi tersebut, juga bisa dijelaskan mengenai proses 

bagaimana iklan dapat mempengaruhi motivasi khalayak untuk membeli suatu 

produk. Prosesnya sebelum iklan suatu produk muncul, khalayak masih belum 

menyadari terhadap adanya produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan para khalayak. Kondisi ini menunjukkan bahwa khalayak masih belum 
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pada tahap aware. Setelah iklan itu muncul, khalayak sadar (aware) terhadap 

keberadaan suatu produk dan dengan melihat dan mendengarkan iklan, khalayak 

menjadi tahu terhadap produk beserta fungsi, manfaat, keunggulan, warna, dan 

bentuk produk tersebut dan memahami bahwa produk itu mampu untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa khalayak sudah 

pada tahap knowledge atau paham. Setelah mengamati iklan lebih dalam, khalayak 

mulai tertarik dengan keuntungan, manfaat, dan janji manis yang disampaikan 

dalam iklan hingga mulai termotivasi untuk membeli produk. Kondisi ini disebut 

dengan liking. Setelah itu, khalayak ada yang tidak langsung membeli, melainkan 

muncul dorongan untuk membandingkan dengan iklan dan pemahamannya 

terhadap produk – produk yang selainnya supaya produk yang ia beli nantinya benar 

– benar mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Santoso, 2009 dalam 

Lestari, 2015).  

Namun pada saat ini, seiring dengan berkembangnya media dan iklan sudah  

tersebar dimana - mana, membuat orang akan semakin mudah terpapar iklan. 

Adanya kondisi ini membuat banyaknya iklan yang beredar dan terpapar ke 

masyarakat akan membuat masyarakat mengalami kejenuhan terhadap iklan dan 

masyarakat akan menghiraukan iklan tersebut (Watie, 2012).  

Hal serupa juga pernah dituturkan oleh Hellen Katherina, Executive 

Director Media Nielsen Indonesia yang mengatakan bahwa pada saat ini para 

pemilik merek yang memilih beriklan di televisi, sudah banyak yang  

mempromosikan produknya di dalam tayangan program (in-program ads). Hal 

tersebut bisa lebih banyak menjangkau penonton daripada mempromosikan pada 

saat jeda iklan (commercial break). Hal ini dikarenakan, banyak penonton yang 

memilih mengganti channel pada saat jeda iklan (Wulandari, 2018).  

Seperti studi penelitian yang dilakukan oleh Peter Collet, psikolog dari 

Oxford, Inggris yang membahas mengenai bagaimana orang dalam menonton 

televisi. Hasil dari studi penelitian tersebut yaitu mayoritas penonton televisi hanya 

menyerap 10% dari keseluruhan iklan yang disiarkan dan minoritas penonton 

televisi menyerap 90% dari seluruh siaran iklan yang ditayangkan di televisi 
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(Kasali, 1992). Hal ini terjadi di iklan dengan media televisi yang menunjukkan 

bahwa banyak penonton yang tidak peduli dengan iklan. Sehingga mereka tidak 

bisa menyerap pesan dalam iklan tersebut. Hanya sedikit saja yang fokus menonton 

iklan hingga bisa menyerap pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut. 

Sedangkan di media digital masih belum diketahui apakah sama dengan demikian 

ataukah tidak. Maka dari itu, menjadi menarik untuk diteliti pada penelitian ini yang 

fokus membahas pada hubungan terpaan iklan digital khususnya Youtube dengan 

motivasi dalam berlangganan suatu produk.  

Karena seharusnya iklan yang disampaikan oleh perusahaan itu akan 

diterima oleh khalayak yang merupakan calon konsumen. Kemudian khalayak akan 

memperhatikan informasi pada produk yang dipaparkan, lalu memahami lebih 

dalam terkait produk tersebut melalui proses kognisi maupun afeksinya hingga 

muncul niat bagi khalayak untuk melakukan pembelian (Peter & Olson, 2014). Hal 

ini dikarenakan dalam mencerna suatu iklan, pembeli akan memahami terlebih 

dahulu isi pesan dalam iklan tersebut mulai dari melihat, mendengar, membaca, dan 

berpikir dari pengalamannya. Hal ini sering disebut dengan proses belajar 

konsumen (Sumarwan, 2002). 

Dalam proses belajar tersebut, konsumen dipengaruhi salah satunya oleh 

motivasi konsumen. Motivasi bisa dikatakan sebagai stimulus atau daya dorong 

yang ada didalam diri konsumen. Motivasi ini muncul karena adanya kebutuhan 

yang harus dipenuhi oleh diri khalayak (Sumarwan, 2002). Dalam teori hierarki 

kebutuhan yang diungkapkan oleh Abraham Maslow, kebutuhan manusia meliputi 

kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki, penghargaan, dan kebutuhan 

aktualisasi diri (Moriarty, Mitchell, & Wells, 2011). Hal ini lah yang membuat 

suatu iklan harus mampu mendorong adanya kebutuhan dan keinginan khalayak 

supaya khalayak membeli produknya. Maka dari itu, peneliti menganggap bahwa 

penelitian terkait dengan hubungan terpaan iklan dengan motivasi pembelian ini 

masih layak untuk diteliti. 

Pada sekarang ini, iklan masih memiliki peranan penting bagi perusahaan 

dalam mempromosikan suatu produk. Hal ini dikarenakan, adanya kelebihan yang 
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dimiliki oleh iklan yang disampaikan melalui media massa yaitu jumlah sasaran 

khalayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak dan disampaikan secara 

serempak pada waktu yang bersamaan sehingga mampu menyerap pesan iklan yang 

sama (Ardianto & Erdinaya, 2004). 

Dalam menyampaikan suatu iklan, tentunya ada media yang digunakan. 

Ada berbagai media yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu iklan, yaitu 

media televisi, radio, surat kabar, majalah, kendaraan-kendaraan massa, internet, 

dll (Winardi, 1992). Setiap media iklan tentunya memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing – masing. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan iklan 

yang disampaikan melalui media Youtube. 

Seiring berkembangnya teknologi internet atau yang dikenal dengan era 

disrupsi / digital ini, pengiklan sudah mulai mengiklankan produknya ke media 

digital. Sedangkan iklan di media-media konvensional seperti televisi, radio, dan 

surat kabar cenderung mulai menurun. Hal ini dikarenakan, khalayak khususnya 

siswa SMA pada saat ini sudah mulai beralih menggunakan media digital dan mulai 

mengurangi penggunaan media konvensional.  

Hal ini dibuktikan dari jumlah pengguna perangkat yang tersambung 

internet lebih banyak yang mengakses daripada perangkat yang tidak tersambung 

internet. Adanya hal ini mampu membuat para pengiklan turut menyesuaikan 

dengan media yang digunakan oleh sasaran produknya dalam memasarkan 

produknya. 

Berdasarkan data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia) menyebutkan bahwa pada tahun 2018 saja, pengguna internet di 

Indonesia mengalami kenaikan sebesar 10,12 persen dari tahun 2017. Apabila di 

total, jumlah pengguna internet telah mencapai 171,17 juta pengguna dari total 

jumlah penduduk sebanyak 264,16 juta jiwa (Putra, 2019).  

Apabila dilihat dari komposisinya, pengguna internet di Indonesia 

mayoritas adalah orang – orang yang tergolong sebagai milenial. Berdasarkan data 

dari APJII, pengguna internet yang masih berumur 15 – 19 tahun mendominasi 
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yakni sebesar 91%. Sedangkan di posisi kedua, pengguna berusia 20 – 24 tahun 

mencapai 88,5%. Dan posisi ketiga yakni pengguna yang berusia 25 – 29 tahun 

yaitu sebesar 82,7% (Detikinet, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa, mayoritas 

pengguna internet adalah mereka yang masih bersekolah di tingkat SMA. 

Dan apabila dibandingkan antara pengguna internet dengan pengguna 

media konvensional yaitu televisi didapatkan data bahwa pada saat ini, pengguna 

internet terus bergerak naik dan pengguna media konvensional mulai turun. Hal ini 

dibuktikan dari data yang dirilis oleh Nielsen pada Januari 2016 bahwa pemirsa 

yang saat ini berusia 18 - 34 tahun lebih banyak menggunakan smartphone, tablet, 

dan perangkat yang terhubung internet. Terdapat kenaikan lebih dari 25 % dari 

tahun sebelumnya. Sedangkan khalayak yang menonton menggunakan televisi 

mengalami penurunan sebesar 10 % (Republika, 2016). 

Selain itu, para pengiklan atau perusahaan pada saat ini mulai beralih ke 

media digital untuk mempromosikan produknya. Hal ini bisa diketahui dari belanja 

iklan yang dilakukan oleh perusahaan.  Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh 

Nielsen – perusahaan riset pengukuran dan analisis data global – menjelaskan 

bahwa belanja iklan TV masih mendominasi pada tahun 2019 yakni sebesar 83%. 

Namun pertumbuhannya melambat hanya sebesar 6% saja padahal tahun 

sebelumnya bisa mencapai 13% (Media Indonesia, 2019).  

Sedangkan belanja iklan di media digital terus meningkat. Berdasarkan data 

dari Ketua Pengembangan Interen Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) 

Janoe Arijanto menyatakan bahwa pada tahun 2013 sampai 2018 terdapat kenaikan 

belanja iklan digital sebesar 15 hingga 20 persen. Adanya kenaikan ini disebabkan 

semakin membaiknya infrastruktur internet di Indonesia dan semakin banyak serta 

berkualitasnya platform atau aplikasi di media digital yang menjawab kebutuhan 

pelaku usaha (Bisnis.com, 2018). Maka dari itulah, iklan media digital pada tahun 

ini hingga kedepan dapat diprediksi akan cenderung terus meningkat dibandingkan 

dengan iklan pada media konvensional. 
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Iklan digital yang juga banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia pada 

saat ini adalah Youtube. Hal ini dikarenakan, Youtube sudah menjadi aplikasi 

populer atau yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya 

penonton Youtube tentu saja akan semakin meningkat pula jumlah iklan yang 

muncul. Berdasarkan data Google pada tahun 2018 menyatakan bahwa, dari total 

146 juta pengguna internet di Indonesia, sebanyak lebih dari sepertiga atau 50 juta 

pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan youtube per bulannya (CNN 

Indonesia, 2018). 

Bahkan porsi khalayak yang melihat Youtube juga memilih selisih yang 

sedikit dengan penonton televisi. Khalayak Youtube memiliki porsi sebanyak 53% 

dari total pengguna smartphone dan penonton televisi sebanyak 57%. Selain itu, 

pengguna Youtube juga lebih banyak dibandingkan dengan pengguna media sosial 

yang selainnya yaitu pengguna Youtube sebesar 88% sedangkan aplikasi yang 

selainnya yaitu 83% WhatsApp, 81% Facebook, 80% Instagram, 59% Line, 52% 

Twitter, dan 47% Facebook Messenger (Katadata, 2019). Hal ini menunjukkan 

bahwa Youtube masih banyak digunakan oleh khalayak Indonesia. Terutama 

khalayak yang masih berumur 15 – 19 tahun menurut data dari APJII yang sudah 

dijelaskan sebelumnya.  

Begitu juga dengan aplikasi Ruangguru, yang juga memanfaatkan iklan 

digital Youtube untuk memasarkan produknya. Aplikasi ruangguru merupakan 

produk perusahaan terbatas atau start up digital dari PT Ruang Raya Indonesia yang 

berdiri sejak tahun 2014 di Indonesia yang berfokus di bidang pendidikan non 

formal. 

Tujuan dari aplikasi Ruangguru yaitu tidak hanya sekedar bisnis, namun 

juga meningkatkan kualitas guru dengan menciptakan lapangan kerja dan tambahan 

penghasilan bagi guru di Indonesia. Dan tentunya, memberikan akses pendidikan 

yang berkualitas mulai dari SD, SMP, hingga SMA dan memberikan data yang akan 

membantu pemerintah, guru, murid serta orang tua murid yang bisa menuntun 

mereka dalam bidang pendidikan (Ruangguru, 2019). 
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Aplikasi Ruangguru merupakan aplikasi bimbel online yang memiliki fitur-

fitur yang dibutuhkan dan dibuat menarik bagi pelajar Indonesia yakni ruang 

belajar, ruang les, ruang les online, ruang uji, ruang guru adventure, social learning, 

dll. Hal ini bisa dibandingkan dengan aplikasi serupa yang juga merupakan aplikasi 

bimbel online yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan sebuah aplikasi dan 

website yang menyediakan fasilitas pembelajaran yang dibuat oleh Kemendikbud 

untuk jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Di rumah belajar ini pun juga memiliki 

fitur-fitur seperti kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal. 

Namun, aplikasi rumah belajar ini masih belum bisa menyaingi aplikasi Ruangguru 

karena aplikasi rumah belajar masih memiliki banyak kekurangan dan memiliki 

rating yang rendah. Apabila dibandingkan dengan aplikasi ruangguru, rating 

aplikasi di play store hanya 3,4 sedangkan ruangguru mencapai 4,7. Selain itu, 

kekurangan dari aplikasi rumah belajar yaitu materi belajar yang masih terbatas, 

web yang terasa lebih berat, dan tidak semua materi/diklat bisa diikuti oleh semua 

siswa khususnya yang ada di luar daerah. Maka dari itu, Ruangguru masih menjadi 

pilihan bagi pelajar di Indonesia dalam memberikan tambahan bimbingan belajar  

(Nudin, 2018). 

Pada perkembangan yang dilakukan oleh aplikasi Ruangguru mulai dari 

tahun 2014 hingga 2017, ada peningkatan yang signifikan pada para pengguna 

aplikasi ini yakni pada tahun 2014 mencapai 1 juta pengguna, sedangkan pada tahun 

2017 mencapai 6 juta pengguna. Hal ini menandakan bahwa ada peningkatan 5 kali 

lipat dengan mayoritas penggunanya adalah siswa SMP dan SMA (Beritasatu.com, 

2018). Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pengguna aplikasi Ruangguru sudah 

mencapai 15 juta pengguna (DailySocial.Id, 2019). Adanya peningkatan ini 

menunjukkan bahwa adanya kesuksesan yang dilakukan oleh bagian pemasaran 

yang dilakukan oleh aplikasi ruangguru kepada pengguna baru. Namun masih 

belum diketahui penyebab dari adanya kenaikan ini. Maka dari itu dengan adanya 

penelitian ini, peneliti ingin fokus pada sisi periklanan yang dilakukan oleh aplikasi 

ruangguru khususnya pada Youtube, apakah ada hubungan yang erat pada saat 

Ruangguru beriklan di Youtube dengan adanya kenaikan pengguna aplikasi 
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ruangguru. Karena adanya kenaikan pengguna berarti menunjukkan bahwa adanya 

motivasi pada siswa untuk berlangganan produk Ruangguru. 

Selain itu, motivasi siswa SMA di Surabaya dalam berlangganan aplikasi 

Ruangguru menjadi variabel yang diteliti oleh peneliti dikarenakan adanya 

fenomena yakni tingkat belajar siswa Indonesia yang rendah. Hal ini didasarkan 

pada hasil penelitian yang dipublikasikan dengan nama “The World’s Most Literate 

Nations” yang dilakukan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan 

Kebudayaan PBB (UNESCO) terhadap 61 negara pada tahun 2016 yang 

menyatakan bahwa Indonesia ada di peringkat 60, atau berada diatas negara dengan 

urutan terakhir yaitu Botswana (Hutapea, 2019).  

Adanya temuan ini, akhirnya peneliti mempertanyakan apakah ada 

hubungan yang erat antara iklan Youtube aplikasi Ruangguru dengan motivasi 

siswa SMA dalam berlangganan aplikasi Ruangguru yang merupakan aplikasi 

untuk belajar. 

Pada penelitian ini, peneliti menyasar khalayak aplikasi Ruangguru yaitu 

siswa SMA. Hal ini dikarenakan, kebanyakan konsumen dari pengguna aplikasi 

Ruangguru mayoritas adalah siswa SMA (Beritasatu.com, 2018). Dan peneliti 

memilih siswa SMA dikarenakan,  berdasarkan data survei yang diungkapkan dari 

Sekjen APJII, Henri Kasyfi menyatakan bahwa pengguna internet dari tahun 2017 

hingga 2019 terus mengalami kenaikan yakni meningkat dari 54,86 % ke 64,8 % 

pengguna internet dan pengguna internet paling banyak di Indonesia rata-rata 

berumur 15 hingga 19 tahun  atau seumur dengan siswa kelas 1 hingga 3 SMA. Dan 

dilihat dari wilayahnya, pengguna internet terbanyak di Indonesia berada di Pulau 

Jawa yakni sebesar 58,08% (Kompas.com, 2019). Selain itu, pengguna aplikasi 

Ruangguru juga banyak yang berasal dari Pulau Jawa. Maka dari itu, peneliti 

mengambil sampel dari salah satu daerah di Jawa yaitu Surabaya. Selain itu, 

pemilihan Kota Surabaya sebagai sampel dikarenakan Surabaya memiliki jumlah 

siswa SMA dan sekolah SMA terbanyak di Jawa Timur. 
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Dengan adanya data yang menunjukkan bahwa para siswa SMA pada saat 

ini merupakan pengguna internet di Indonesia dan jumlahnya terus mengalami 

kenaikan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa ada hubungan antara kenaikan jumlah 

pengguna internet ini dengan pengguna aplikasi Ruangguru. Karena aplikasi 

Ruangguru merupakan aplikasi smartphone/web yang menggunakan internet untuk 

mengaksesnya. Jadi apabila banyak para pengguna terutama pelajar SMA yang 

sudah bisa mengakses internet maka mereka bisa mengakses aplikasi Ruangguru. 

Selain itu, peneliti menyasar siswa SMA dikarenakan, anak remaja pada 

saat ini sudah mendapatkan kesempatan dari orang tuanya untuk mengambil 

keputusan sendiri yang berkaitan dengan dirinya. Dalam penelitian yang berjudul 

“Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga” yang dilakukan oleh Asmal Ishak pada 

tahun 1992 ditemukan hasil bahwa, anak pun juga memiliki pengaruh dalam 

pengambilan keputusan sejalan dengan umur yang meningkat, kemampuan berpikir 

yang mampu memberikan alasan yang logis pada saat membeli, dan mampu 

melakukan aksi protes manakala permintaannya tidak terpenuhi. Apalagi seiring 

dengan adanya perkembangan teknologi, anak-anak mampu mengenali dan 

mempunyai pengetahuan yang lebih dari orang tuanya mengenai suatu produk 

maka dari itu anak-anak bisa memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada 

saat melakukan pembelian (Ishak, 1992). Meskipun penelitian tersebut terkait 

dengan ilmu parenting, namun dalam penelitian ini, peneliti mengambil asumsi dari 

penelitian tersebut yang menunjukkan bahwa seorang anak pada saat ini masih 

diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk membeli produk yang menurut dia 

lebih diketahui daripada orang tuanya salah satunya yaitu terkait aplikasi 

Ruangguru. 

Apalagi aplikasi Ruangguru ini muncul pada era sekarang dan bisa jadi 

masih banyak orang tua yang sebelumnya masih ada beberapa yang belum mengerti 

mengenai aplikasi Ruangguru itu apa. Namun dengan kondisi anak sekarang yang 

sudah bisa menggunakan teknologi, maka anak itu akan mendapatkan banyak 

paparan pengetahuan dari teknologi itu terkait dengan aplikasi Ruangguru. 

Misalnya, pada saat anak mengakses sosial media, anak itu mendapatkan informasi 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

11 

SKRIPSI HUBUNGAN TERPAAN IKLAN DANI AMAL R 

mengenai adanya aplikasi yang bisa membantunya dalam menyelesaikan 

permasalahan terkait dengan pendidikannya. Dengan adanya pengetahuan inilah 

anak bisa memberikan pengaruh kepada orang tuanya seperti menceritakan 

mengenai aplikasi ruangguru dan dengan begitu anak tersebut bisa mendapatkan 

dukungan untuk menggunakan aplikasi Ruangguru.   

Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayusha Laksmi Sitepu 

dengan judul keterlibatan anak remaja dalam pengambilan keputusan mengenai 

kebutuhannya serta kaitannya dengan gaya pengasuhan orang tua pada tahun 2014 

yang menunjukkan bahwa sebelumnya orang tua mendominasi dalam hal 

pengambilan keputusan kepada anaknya, bahkan anak tidak diberikan kesempatan 

untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan terkait dirinya. Namun pada 

sekarang ini, orang tua sudah mulai terbuka dan melibatkan anak dalam mengambil 

keputusan. Keputusan yang dilibatkan oleh anak seperti terkait dengan pendidikan, 

sandang, gadget, rekreasi, dan uang saku (Sitepu, 2014). Meskipun dalam 

penelitian tersebut masuk dalam ilmu parenting. Namun, dalam penelitian tersebut 

juga bisa menunjukkan bahwa anak – anak masih diberikan kesempatan untuk 

membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka khususnya di bidang 

pendidikan. 

Maka dari itu menurut peneliti, penelitian tentang hubungan terpaan iklan 

youtube aplikasi ruangguru terhadap motivasi siswa SMA di Surabaya dalam 

berlangganan aplikasi Ruangguru ini masih layak untuk diteliti.  

1.2 Rumusan Masalah: 

Bagaimana hubungan terpaan iklan youtube ruangguru terhadap motivasi 

siswa SMA di Surabaya dalam berlangganan ruangguru ? 

1.3Tujuan Penelitian: 

Memahami keeratan hubungan terpaan iklan Youtube Ruangguru terhadap 

motivasi siswa SMA di Surabaya dalam berlangganan Ruangguru. 
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1.4 Manfaat Penelitian: 

Dalam hal akademik, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam kajian 

ilmu komunikasi khususnya terkait kajian hubungan antara terpaan iklan youtube 

terhadap motivasi khalayak dalam membeli suatu produk. 

Sedangkan dalam hal praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi 

yang bergerak dibidang periklanan produk yakni memahami hubungan antara 

terpaan iklan dengan motivasi dalam membeli suatu produk. 

1.5 Kerangka Teori: 

1.5.1 Hubungan Terpaan Iklan Dan Motivasi Pembelian 

Iklan merupakan salah satu komunikasi pemasaran yang memiliki peranan 

penting untuk menginformasikan serta membujuk khalayak yang disasar supaya 

mau untuk membeli produknya (Kotler dan Keller, 2006).  

Dalam memahami hubungan antara terpaan iklan dengan motivasi 

pembelian ini, bisa dipahami melalui struktur komunikasinya. Struktur komunikasi 

yang peneliti gunakan yaitu struktur komunikasi menurut Laswell yaitu terkait 

tentang who says what in which channel to whom with what effect. Dari Laswell 

tersebut bisa dijabarkan bahwa dalam struktur komunikasi terdapat sumber, pesan, 

media, penerima, dan efek (Mulyana, 2008).  

Sumber berbicara tentang pihak yang menyampaikan pesannya. Dalam 

penelitian ini, yang menyampaikan iklannya yaitu pengiklan dari aplikasi 

Ruangguru. Informasi terkait pengiklan aplikasi Ruangguru dijelaskan di bab II. 

Sedangkan pesan dalam penelitian ini yaitu iklan yang disampaikan oleh aplikasi 

Ruangguru. Ada 7 iklan yang detailnya dibahas di bab II. Sedangkan media dari 

iklan tersebut yaitu menggunakan media Youtube. Media Youtube termasuk 

kedalam media digital. Tentu saja pada saat beriklan di media digital juga harus 

mempertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan media digital karena media 

digital memiliki perbedaan dengan media konvensional. Penerima pesan dalam 

penelitian ini yaitu siswa SMA di Surabaya, dan efek yang ditimbulkan yaitu 

terdorong atau termotivasi untuk berlangganan aplikasi Ruangguru. 
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Unsur – unsur dalam struktur komunikasi tersebut tentunya saling 

berhubungan. Hingga dapat diketahui adanya hubungan antara terpaan iklan dengan 

motivasi dalam berlangganan. Keterhubungan antar unsur tersebut bisa diketahui 

dari proses bagaimana iklan bisa mendorong motivasi tersebut.   

Prosesnya sebelum iklan suatu produk muncul, khalayak masih belum 

menyadari terhadap adanya produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan khalayaknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa khalayak masih belum 

pada tahap aware. Setelah iklan itu muncul, khalayak sadar (aware) terhadap 

keberadaan suatu produk dan dengan melihat dan mendengarkan iklan, khalayak 

menjadi tahu terhadap produk beserta fungsi, manfaat, keunggulan, warna, dan 

bentuk produk tersebut dan memahami bahwa produk itu mampu untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa khalayak sudah 

pada tahap knowledge atau paham. Setelah mengamati iklan lebih dalam, khalayak 

mulai tertarik dengan keuntungan, manfaat, dan janji manis yang disampaikan 

dalam iklan hingga mulai termotivasi untuk membeli produk. (Santoso, 2009 dalam 

Lestari, 2015). Dalam penjelasan ini bisa diketahui bahwa iklan bisa mendorong 

motivasi khalayak dalam membeli.  

 

1.5.2 Terpaan Iklan  

Iklan didefinisikan sebagai bentuk penyampaian pesan kompleks yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi dan membutuhkan strategi untuk 

memengaruhi perasaan, pikiran dan tindakan konsumen (Moriarty, Mitchell, & 

Wells, 2011) . Sedangkan Dunn dan Barban (1978) mendefinisikan bahwa iklan 

adalah penyampaian pesan dalam bentuk komunikasi non personal melalui media 

yang dipakainya untuk menyampaikan pesan kepada sasaran/khalayak yang 

bersifat mengajak konsumen, perusahaan, lembaga non profit, maupun pihak yang 

berkepentingan (Widyatama, 2007:15 dalam Watie, 2012). Dan ada pula yang  

mendefinisikan bahwa iklan merupakan bentuk komunikasi non personal terkait 

dengan suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibiayai oleh suatu sponsor 

(Morissan, 2010).  
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Dari definisi yang sudah disampaikan diatas dapat ditarik persamaan bahwa, 

iklan dapat didefinisikan sebagai pesan komunikasi yang bertujuan untuk 

memberikan informasi dan memberikan pengaruh kepada sasaran/khalayak yang 

disampaikan melalui suatu media. Dalam penelitian ini, iklan merupakan pesan 

yang disampaikan oleh produsen/pemasar aplikasi Ruangguru melalui media 

Youtube terhadap khalayak siswa SMA di Surabaya dengan tujuan terdorong untuk 

berlangganan aplikasi Ruangguru. 

Tujuan adanya iklan yaitu untuk mendorong orang supaya mengambil 

tindakan. Tindakan dalam hal ini yaitu untuk berlangganan paket yang ditawarkan 

oleh aplikasi Ruangguru.  Selain itu, ada pula manfaat dari adanya iklan yaitu 

dengan jangkauan iklan yang luas bahkan bisa menjangkau daerah yang sulit 

dijangkau, produsen mampu menyampaikan kepada khalayak / sasaran 

konsumennya untuk membujuk supaya mereka mau untuk membeli produknya 

(Kasali, 1992). 

Pada penyampaian suatu iklan, tentunya ada media yang digunakan, ada 

berbagai macam media yang bisa digunakan untuk beriklan mulai dari surat kabar, 

majalah, radio, internet, dan televisi. Namun pada penelitian ini peneliti 

memfokuskan pada media yaitu Youtube. 

Tentunya karakter iklan di Youtube atau digital berbeda dengan iklan di TV 

dan iklan konvensional lainnya. Perbedaan karakternya yaitu terletak dari: pertama, 

durasi iklan televisi tentunya lebih panjang daripada iklan di Youtube yang lebih 

singkat. Apalagi, khalayak yang menonton tidak bisa melewati iklan yang ada di 

TV atau media konvensional lainnya sedangkan iklan di Youtube bisa di skip atau 

lewati sehingga khalayak bisa tidak menonton hingga habis. Kedua, jenis iklan di 

Youtube ada banyak mulai dari iklan skipable, non skipable, iklan bergambar dan 

iklan overplay. Dengan banyaknya iklan ini membuat ada iklan yang masih tidak 

mengganggu kenyamanan khalayak pada saat menonton video di Youtube. Ketiga, 

Waktu menonton di Youtube lebih fleksibel karena bisa menggunakan smartphone 

daripada menonton di televisi. Hal ini membuat waktu prime time Youtube lebih 

banyak daripada TV karena pengguna Youtube bisa menghabiskan 11,3 jam 
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perminggu daripada TV yang hanya 8,3 jam perminggu. Hal ini juga yang membuat 

beriklan di Youtube lebih diminati oleh pengiklan (Dadang, 2017). 

Sedangkan terpaan iklan dikenal juga dengan exposure media. Exposure 

media merupakan penyampaian iklan pada media massa yang dilakukan oleh 

produsen yang bertujuan supaya produk (barang maupun jasa) yang ditawarkan 

oleh produsen dapat diketahui, didengar, dibaca, dan atau dilihat oleh khalayak 

yang disasar. Dan exposure media terjadi melalui media (Kasali, 1992).  

Sedangkan terpaan media menurut Onong Uchjana Effendy yaitu kondisi 

pada saat khalayak terpapar pesan yang disebarkan melalui media massa (Effendy, 

2009 dalam Idham, 2018). Sedangkan Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa 

terpaan media sebagai pertemuan antara media dengan khalayak. Pertemuan ini 

membuat pesan – pesan yang disampaikan oleh media massa akan mengenai 

khalayak (Romli, 2016). 

Terpaan media bertujuan untuk mencari data khalayak tentang penggunaan 

media melalui atensi, frekuensi penggunaan, dan durasi penggunaan (Ardianto & 

Erdinaya, 2004) (Novianto, Lestari, & Nurfebiaraning, 2016). Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Rosengren yang menjelaskan bahwa terpaan iklan dapat diukur 

dari 3 indikator yaitu frekuensi, atensi, dan durasi (Haliem, Farid dan Utami, 2018 

dalam Febrida & Oktavianti, 2020). 

1.5.2.1 Atensi 

Atensi menurut Kenneth E. Anderson merupakan sebuah proses mental 

individu ketika adanya stimulus atau rangsangan menjadi menonjol dalam 

kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah.  Faktor internal yang 

mempengaruhi atensi yaitu gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan. 

(Rakhmat, 2005: 52 dalam Romli, 2016). 

Stimuli diperhatikan karena memiliki sifat – sifat menonjol, antara lain: a) 

Gerakan, seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada objek – 

objek yang bergerak; b) Intensitas stimuli yaitu individu akan memperhatikan 

stimulus atau rangsangan yang lebih menonjol dari stimulus / rangsangan yang lain. 
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Misalnya warna hitam pada latar belakang putih atau tubuh yang pendek diantara 

tubuh yang tinggi; c) Kebaruan, yaitu adanya hal – hal baru, luar biasa, dan 

memiliki perbedaan, akan menarik perhatian. Beberapa hasil penelitian juga 

membuktikan bahwa stimulus yang luar biasa lebih mudah dipelajari atau diingat. 

Kalau tidak ada hal baru, stimulus akan monoton, terasa membosankan, dan acuh 

dari perhatian; d) Perulangan yaitu stimulus yang dipaparkan berkali – kali, apabila 

terdapat sedikit variasi yang berbeda maka bisa menarik perhatian. Pada saat itu, 

hal – hal yang familiarity (yang kita kenal) berpadu dengan hal - hal novelity (yang 

baru kita kenal). Pengulangan ini bisa juga mengandung unsur sugesti yang bisa 

mempengaruhi unsur bawah sadar seseorang. Bukan hanya pemasang iklan, yang 

mempopulerkan produk dengan mengulang – ulang jingle atau slogan (Rakhmat, 

2015 dalam Hutagalung, 2014). 

Atensi atau perhatian berbicara tentang melakukan aktivitas menonton 

dengan melakukan kegiatan lain, menonton sekilas lalu mengganti tontonan yang 

selainnya dan tetap fokus menonton . Kalau dikaitkan dengan terpaan iklan berarti, 

khalayak pada saat mendapat terpaan iklan, ia bisa saja tetap fokus menonton iklan, 

namun bisa juga menonton sekilas lalu mengganti dengan tontonan yang selainnya, 

dan bisa juga tidak menghiraukan iklan itu dengan melakukan aktivitas yang 

selainnya seperti makan atau berbicara dengan temannya, dan lainnya.  

1.5.2.2 Frekuensi 

Frekuensi penggunaan media berbicara tentang berapa kali sehari seseorang 

menggunakan media dalam satu minggu/hari/bulan, atau berapa kali sebulan 

seseorang menggunakan media dalam satu tahun. Semakin tinggi frekuensi iklan 

itu dipaparkan ke khalayak, maka akan semakin membuat pesan yang dipaparkan 

itu semakin melekat di benak khalayak dan tentunya akan mendapat perhatian dari 

khalayak (Well et al, 2000:156 dalam Sudibyo, 2018). Maka dari itu, banyak 

perencana media yang memberikan usulan supaya penyampaian iklan tidak hanya 

sekali guna memastikan khalayak yang disasar terpapar oleh pesan iklan itu 

(Morissan, 2010). 
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Frekuensi pada iklan dinilai mampu efektif dalam menimbulkan kesadaran 

produk kepada khalayak pada saat khalayak terpapar iklan sebanyak 3 hingga 10 

kali. Namun, beberapa perencana media memberikan ulasan yang beragam. Salah 

satunya yaitu Jack Myers yang menilai bahwa frekuensi iklan sebanyak 3 kali hanya 

bisa efektif apabila khalayak yang disasar tidak terlalu banyak terpapar pesan iklan 

lainnya. Standar ini ditentukan pada saat masih menggunakan media konvensional. 

Namun dalam nyatanya, masyarakat dimanapun berada, akan terpapar 

dengan ratusan atau bahkan ribuan iklan setiap harinya baik melalui media massa 

ataupun media sosial. Menurutnya, untuk kondisi saat ini, Jack Myers menilai 

bahwa frekuensi iklan dikatakan efektif apabila konsumen yang ditarget terpapar 

iklan sebanyak minimal 12 kali. Pendapat Jack Myers ini didukung oleh Jim 

Surmanek. Namun Jim memberikan catatan tambahan bahwa kompleksitas dan 

durasi pesan iklan juga akan memberikan efek pada minimal frekuensi. Semakin 

kompleks atau semakin banyak isi pesan yang ingin disampaikan oleh pengiklan 

maka akan membutuhkan frekuensi iklan yang semakin banyak juga (Morissan, 

2010). 

Pendapat dari Jack Myers yang menyatakan bahwa frekuensi minimal 12 

kali merupakan frekuensi yang efektif dalam terpaan iklan ini memang masih 

didasarkan pada media konvensional. Namun, meskipun pada saat ini sudah 

memasuki terpaan melalui media digital, peneliti mengasumsikan bahwa masih 

layak untuk menggunakan pendapat dari Jack Myers tersebut. 

1.5.2.3 Durasi 

Durasi penggunaan berbicara tentang menghitung berapa lama khalayak 

bergabung dengan suatu media atau berapa lama khalayak mengikuti suatu program 

(Ardianto & Erdinaya, 2004), (Novianto, Lestari, & Nurfebiaraning, 2016).  

Iklan Youtube Indonesia memiliki durasi panjang yaitu lebih dari 15 detik 

pada iklan yang berjenis non-skipable atau iklan yang membuat penonton terpaksa 

untuk melihatnya. Apalagi pada saat ini, Youtube memperbolehkan para kreator 

untuk memilih jenis iklan yang ditayangkan itu skipable atau non skipable. 
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Tentunya, iklan non skipable banyak yang dipilih karena bisa mendatangkan 

keuntungan yang lebih besar daripada iklan skip able. Selain itu, iklan non skipable 

dinilai memiliki keterlibatan penonton dalam menangkap iklan lebih baik jika 

mereka fokus menonton iklan tersebut. Namun ada pula kekurangannya yaitu iklan 

ini mendapat nilai peringkat buruk oleh penontonnya karena telah memaksa untuk 

melihat iklan (Elitmarketer, 2020). 

Apalagi masyarakat Indonesia memiliki durasi yang tidak sedikit pada saat 

menggunakan smartphone – nya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh APJII 

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menyatakan bahwa masyarakat 

Indonesia memiliki rata – rata penggunaan smartphone selama 180 menit perhari 

jika tanpa jeda (Setyanti, 2015). 

Indikator untuk menentukan durasi yang sedikit dengan durasi menonton 

iklan yang banyak pada penelitian ini didasarkan pada karakteristik iklan Youtube 

yaitu, didalam iklan Youtube ada iklan yang skipable dan non skipable. Minimal 

durasi iklan pada non skip able adalah 5 detik. Begitu juga pada iklan yang skipable 

yang juga memiliki waktu minimal 5 detik penayangan iklan setelah itu khalayak 

bisa melewati atau skip iklan. Maka dari itulah, pada penelitian ini, durasi menonton 

yang hanya 1 – 5 detik menunjukkan waktu menonton yang sangat sebentar. 

Sedangkan waktu terlama yaitu diatas 15 detik. Hal ini didasarkan dari rata – rata 

durasi iklan aplikasi Ruangguru di Youtube yang memiliki durasi rata – rata 15 

detik.  

1.5.3 Motivasi Pembelian 

 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000:69 dalam Sumarwan, 2002) 

mendefinisikan motivasi yaitu “the driving force with in individual that impels then 

to action (kekuatan penggerak dalam diri seseorang yang memaksanya untuk 

bertindak).”  

Sedangkan Handoko (2001:25 dalam Wahyuni, 2008) mendefinisikan 

motivasi sebagai suatu kondisi yang dialami oleh pribadi yang mampu mendorong 
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keinginan dan kebutuhan individu untuk melakukan keinginan tersebut guna 

mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Setiadi (2003 dalam Subianto, 2007) mendefinisikan 

motivasi sebagai “ketersediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke 

arah tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yang dikondisikan oleh kemampuan 

upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual.”  

Dari pengertian-pengertian tersebut, motivasi dapat diartikan sebagai 

pendorong individu untuk melakukan sesuatu guna memenuhi kebutuhan atau 

keinginannya. 

Pendorong individu dalam melakukan sesuatu tersebut dikenal dengan 

kebutuhan-kebutuhan (needs), keinginan-keinginan (wants), dan perasaan takut 

(fears). Maslows (1954) menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 

keinginan dan kebutuhan yang masih belum dipenuhi. Hal ini dikarenakan, manusia 

merupakan makhluk yang memiliki banyak keinginan. Keinginan tersebut 

bergantung dari apa yang sudah dimilikinya. Apabila ia sudah memenuhi suatu 

kebutuhan maka individu akan segera memiliki keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan yang selainnya. Dan Maslow pun menjelaskan bahwa, ada tingkatan-

tingkatan kebutuhan manusia mulai dari yang terendah hingga tertinggi yaitu, mulai 

dari kebutuhan fisiologikal, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial/kasih sayang, 

kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri (Winardi, 2001). 

Namun, adanya kebutuhan atau keinginan yang dirasakan oleh seseorang, 

terkadang tidak cukup kuat untuk memotivasi seseorang supaya segera memenuhi 

kebutuhannya itu. Kebutuhan tersebut harus dirangsang terus menerus dengan 

intensitas yang mencukupi, barulah bisa berubah menjadi motif. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa motif bisa disebut pula dengan kebutuhan yang distimulus atau 

dirangsang terus menerus dengan tujuan untuk mengarahkan seseorang untuk 

memuaskan kebutuhannya (Kotler & Armstrong, 2001) . 
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Sedangkan definisi motivasi pembelian menurut Sigit (2002 dalam 

Wahyuni, 2008) yaitu “pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh yang mendorong 

orang untuk melakukan pembelian.” 

Penelitian terhadap motivasi pembelian merupakan penelitian yang sangat 

penting karena motivasi pembelian termasuk dalam faktor psikologis seseorang 

pada saat melakukan pembelian. Jadi dengan mengetahui motivasi pembelian, 

peneliti dapat mengetahui alasan seseorang melakukan pembelian.  

Sedangkan Schiffman dan Kanuk menjelaskan bahwa motivasi khalayak 

dalam membeli produk didasarkan pada motif rasional dan motif emosional 

(Shiffman & Kanuk, 1997). 

1.5.3.1 Motif Rasional 

Pada motif rasional, khalayak akan berperilaku rasional dengan cara 

mempertimbangkan aspek objektif pada fakta-fakta produk yang disampaikan ke 

khalayak yaitu pada manfaat, dampak, dan kemampuan produk yang akan dibeli 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi khalayak akan berfokus pada 

efisiensi, manfaat, serta kualitas produk terhadap penyelesaian masalah (Winardi, 

1992). 

Kriteria khalayak menggunakan motif rasional yaitu: 

a. Khalayak akan mempertimbangkan harga produk terkait efisien atau 

hemat tidaknya suatu produk, kemampuan daya beli, harga yang layak 

sesuai dengan kualitas 

Harga suatu produk memiliki pengaruh terhadap keinginan membeli 

khalayak. Harga yang bisa dijangkau oleh khalayak akan memiliki potensi untuk 

meningkatkan keinginan khalayak dalam membeli produk tersebut (Fristina, 2011 

dalam Mahyarani, 2017). Harga yang bisa dijangkau memang belum tentu murah 

saja karena murah tidaknya suatu produk memang harus dibandingkan dengan 

harga produk di tempat lainnya. Sedangkan harga yang terjangkau menunjukkan 

bahwa harga tersebut sesuai dengan kemampuan daya beli khalayak. Maka dari itu, 
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dengan harga yang terjangkau, khalayak bisa menyesuaikan dengan alokasi dana 

yang dimilikinya dan akhirnya membuat khalayak ingin membeli. 

Selain itu, harga juga bisa menunjukkan informasi dari kualitas dari suatu 

produk. Karena harga bisa menjadi indikator suatu nilai atau mutu. Apabila harga 

pada produk itu dihubungkan dengan manfaat yang diterima oleh konsumen pada 

saat membelinya, maka harga suatu produk bisa mengalami kenaikan (Kotler dan 

Amstrong, 2001 dalam Mahyarani, 2017: 19).  

b. Khalayak akan mempertimbangkan kualitas suatu produk terkait fitur, 

kemudahan penggunaan, jaminan atau garansi produk, daya tahan 

produk, kegunaan produk (Winardi, 1992). 

Kualitas produk diartikan sebagai ciri - ciri yang melekat pada suatu produk 

yang mampu memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan yang dinyatakan 

maupun yang tersirat (Kotler, 2005:49 dalam Mahyarani, 2017: 14).  

Kualitas suatu produk dapat dilihat dari fitur – fitur yang disediakan, 

kemudahan penggunaan, jaminan produk, dan kegunaan produk. 

Fitur dapat diartikan dengan fasilitas produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi dari suatu produk atau menambah ketertarikan khalayak 

terhadap produk. Apakah fitur yang tersedia bisa bermanfaat secara optimal ataukah 

tidak. Tentu, kalau khalayak merasa bahwa fitur yang tersedia menjawab kebutuhan 

dan keinginannya khalayak, tentu khalayak akan mempertimbangkan untuk 

membeli produk tersebut. Karena hal ini sesuai dengan kegunaan produk yakni 

produk tersebut dianggap mampu menjawab permasalahan dan meningkatkan 

kinerjanya (Wahyuningtyas & Widiastuti, 2015). 

Kemudahan penggunaan diartikan sebagai keyakinan seseorang bahwa 

sistem/teknologi/cara tertentu yang digunakan akan bebas dari upaya yang 

menyulitkan atau membingungkan (Mathieson, 1991 dalam Harlan, 2014) . Apabila 

dikaitkan dengan penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa aplikasi Ruangguru 

dianggap menunjukkan kemudahan penggunaan apabila langkah – langkah untuk 
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mengakses atau mengoperasikan aplikasi Ruangguru tidak menyulitkan atau 

membingungkan penggunanya.  

kemudahan dalam mengaplikasikan atau menerapkan langkah – langkah 

dalam menggunakan suatu produk. Produk yang sulit digunakan atau dioperasikan 

cenderung tidak digunakan oleh konsumennya. Selain itu, kemudahan juga bisa 

berupa cara mendapatkannya. Produk yang mudah didapatkan cenderung mudah 

dibeli. 

1.5.3.2 Motif Emosional 

Sedangkan pada motif emosional, khalayak lebih dominan 

mempertimbangkan untuk membeli suatu produk didasarkan pada emosionalnya  

atau bersifat subyektif. Jadi khalayak akan mempertimbangkan produk itu apakah 

mampu memenuhi berkaitan dengan perasaan, kesenangan yang ditangkap oleh 

panca inderanya.  

Khalayak yang membeli dengan dorongan motif emosional biasanya 

terkesan tergesa – gesa saat membeli dan tidak memikirkan kemungkinan yang 

terjadi di masa depan atau jangka panjang (Setiadi, 2008 dalam Muti’ah, 2015).  

Kriteria khalayak yang menggunakan motif emosional yaitu: 

a. Pertimbangan khalayak karena ingin merasa disegani karena mampu 

meningkatkan status ekonomi maupun status sosialnya (Nitisusastro, 

2012). 

Kemampuan membeli yang tinggi dimiliki oleh konsumen pada produk – 

produk yang dapat menunjang sifat ekslusif dengan barang yang mahal dan 

memberi kesan berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi. Dengan membeli suatu 

produk dapat memberikan simbol status agar kelihatan keren di mata orang lain 

(Sumartono dan Djabar, 2002 dalam Astuti, 2013). 

b. Pertimbangan khalayak karena mengimitasi pihak lain.  
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Imitasi yaitu meniru pihak lain. Misalnya konsumen membeli mobil baru 

karena tetangga disekitarnya sudah banyak yang menggunakan mobil atau karena 

terpengaruh oleh idolanya (Winardi, 1993).  

Maka dari itu, seringkali para pengiklan menggunakan artis atau orang yang 

terkenal untuk mencoba dan memasarkan produknya. Hal ini dikarenakan artis 

memiliki kekuatan untuk membujuk dan mempengaruhi konsumen yang disasar 

melalui ketenaran yang dimilikinya (Metha, 1990 dalam Farohidi, 2009). Pengaruh 

tersebut berasal dari kecantikan, bakat, kekuasaan, daya tarik seksual, keberanian, 

keanggunan, keahlian, dan atletis yang akhirnya bisa membuat produk yang 

diiklankan oleh artis menjadi lebih menarik (Shimp, 2008 dalam Ardiyani, 2009). 

Artis iklan yang memiliki ketenaran memiliki daya tarik dari pengagumnya. 

Maka dari itu, perusahaan dalam memilih artis seringkali mengukur terlebih dahulu 

popularitas dan daya tarik dari artis tersebut karena kebanggaan atau keagungan 

khalayak terhadap artis memiliki pengaruh terhadap produk yang diiklankan 

(Kertajaya, 2000 dalam Farohidi, 2009). 

Imitasi juga bisa berasal dari melihat lingkungannya. Misalnya dari melihat  

adanya teman atau kerabat yang menggunakan produk tertentu. Kemudian muncul 

keinginan pula untuk membeli produk yang sama seperti teman atau kerabatnya. 

Apalagi di masa remaja seperti anak SMA yang seringkali mudah terbujuk iklan, 

suka ikut – ikutan temannya dalam membeli, Karena, pada masa remaja ini, 

perkembangan emosi dan kognitifnya cenderung memandang bahwa apa yang 

dikenakan oleh teman, orang sekitar, dan bahkan idolanya akan ditiru 

(Balipost.co.id, 2003 dalam Hayani, 2008). 

c. Pertimbangan khalayak karena produk mampu memberikan 

kenyamanan (Wahyuni, 2008)   (Winardi, 1992).  

Kenyamanan merupakan kondisi perasaan seseorang yang sudah merasa 

terpenuhi kebutuhannya berdasarkan persepsi masing – masing individu (Kanal 

Informasi, 2016). 
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Kenyamanan dalam penelitian ini terkait dengan gaya belajar siswa. Hal ini 

dikarenakan, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa gaya belajar siswa 

memiliki hubungan terhadap hasil belajar yang ia peroleh (Suyanto, 2012 dalam 

Mite, Corebima, & Syamsuri, 2016). Maka dari itu, apabila siswa memiliki 

kesesuaian dengan gaya belajarnya maka hasil belajar yang ia peroleh akan 

mendapatkan nilai atau hasil belajar yang baik. Dengan hasil belajar yang baik 

itulah, perasaan siswa tersebut akan merasa bahwa kebutuhannya sebagai siswa 

sudah terpenuhi. 

Macam – macam gaya belajar siswa yaitu auditori, visual, dan kinestetik. 

Maksud kenyamanan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada gaya belajar siswa 

auditori visual karena aplikasi Ruangguru menggunakan pembelajaran yang 

menggunakan video animasi yang mengandalkan visual dan auditori siswanya 

dalam menyerap pembelajaran yang ada di Ruangguru. Selain itu, Ruangguru juga 

menerapkan metode belajar melalui permainan untuk menyelesaikan suatu misi 

dengan melibatkan panduan dari guru atau master teacher, video animasi, dan soal 

– soal yang harus dikerjakan oleh pengguna Ruangguru (Edra, 2019).  

Kenyamanan juga bisa berasal dari dimana seseorang itu belajar. Ada yang 

nyaman pada saat belajar di rumah, di sekolah, di tempat les, dan lain – lain. Terkait  

dengan aplikasi Ruangguru, maka kenyamanan ini bisa diartikan bahwa pengguna 

Ruangguru merasa nyaman karena bisa belajar di mana saja karena cara belajar di 

Ruangguru bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Berbeda dengan belajar seperti 

saat di sekolah atau di tempat les konvensional yang sudah ditetapkan waktu belajar 

dan lokasi pembelajarannya (Lidwina, 2018). 

1.6 Kerangka Konseptual:  
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1.7 Hipotesis Penelitian: 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara terpaan iklan aplikasi Ruangguru di 

Youtube terhadap motivasi siswa SMA Surabaya dalam berlangganan aplikasi 

Ruangguru.  

Ha : Terdapat hubungan antara terpaan iklan aplikasi Ruangguru di Youtube 

terhadap motivasi Siswa SMA Surabaya dalam berlangganan aplikasi Ruangguru. 

1.8 Metodologi Penelitian: 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif disebut sebagai metode ilmiah / scientific. Hal ini 

dikarenakan telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti, konkrit/empiris, terukur, 

objektif, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 2015). Hal ini sesuai dengan penelitian 

ini karena diperlukan pengukuran dalam bentuk data angka yang konkrit, objektif, 

rasional dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. 

Sedangkan fokus penelitian pada penelitian ini yaitu berfokus untuk 

menjawab rumusan masalah terkait hubungan terpaan iklan Youtube Ruangguru 

terhadap motivasi siswa SMA di Surabaya dalam berlangganan Ruangguru. 

1.8.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif korelasional. 

Penelitian deskriptif korelasional menjelaskan hubungan antara dua variabel atau 

lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi 

(Stimulus) 

Iklan Youtube 

Aplikasi 

Ruangguru: 

• Frekuensi 

• Durasi 

• Atensi 

(Respon) 

Motivasi Khalayak: 

• Motif emosional 

• Motif rasional 

Terpaan 
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dalam variabel lain. Derajat hubungannya dinyatakan dengan dalam satu indeks 

yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Koefisien ini nantinya akan digunakan 

untuk menguji hipotesis terkait hubungan antar variabel atau untuk menyatakan 

besar kecilnya hubungan antar kedua variabel (Sugiyono, 2012).  

Begitu juga dengan penelitian ini yang juga bertujuan untuk mencari  

hubungan antara kedua variabel yaitu variabel terpaan iklan Youtube aplikasi 

Ruangguru sebagai variabel bebas atau independent yaitu variabel yang 

mempengaruhi. Sedangkan variabel motivasi siswa SMA di Surabaya dalam 

berlangganan aplikasi Ruangguru sebagai variabel terikat atau dependent yaitu 

variabel yang dipengaruhi. Sehingga tepat apabila peneliti menggunakan tipe 

penelitian deskriptif korelasional. 

1.8.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode survey. 

Pada metode survey ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen 

penelitian. Dan dalam pelaksanaan survey, situasi, dan kondisi penelitian tidak 

dimanipulasi oleh peneliti (Priyono, 2008).  

Begitu juga dengan penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen 

kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada responden. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan kuesioner dalam media google form online yang kemudian 

responden akan mengisi kuesioner itu melalui link form online yang sudah 

dibagikan dan kemudian peneliti melakukan pengolahan data dari hasil kuesioner 

yang sudah disebar ke responden. 

1.8.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Surabaya. Alasan memilih kota Surabaya karena 

Surabaya merupakan kota yang memiliki jumlah pelajar SMA terbanyak di Jawa 

Timur yaitu dengan jumlah  60.235 pada tahun 2018 (BPS Jawa Timur, 2019). Kota 

Surabaya yang memiliki jumlah pelajar SMA terbanyak ini menjadi patokan oleh 

peneliti untuk dijadikan lokasi penelitian juga dikarenakan sasaran dari aplikasi 
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Ruang Guru mayoritas adalah siswa SMA (Beritasatu.com, 2018). Maka dari itu, 

lokasi Surabaya tepat untuk dijadikan sebagai tempat penelitian peneliti. 

1.8.5 Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan daerah yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

yang mana terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu dan setelah itu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SMA di Surabaya yang terterpa 

iklan aplikasi Ruangguru di Youtube.  

Sedangkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan non probability sampling. Maksud dari non probability sampling 

yaitu teknik yang tidak memberikan kesempatan/peluang yang sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan yaitu sampling purposive. Sampling purposive yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya yaitu pertimbangan 

bahwa yang menjadi responden merupakan responden yang sesuai dengan kriteria 

yaitu pertama, merupakan siswa SMA di Surabaya dan kedua yaitu pernah 

menonton iklan aplikasi Ruangguru di Youtube (Sugiyono, 2015). Iklan aplikasi 

Ruangguru di Youtube yang dimaksud yaitu iklan pada periode 2019 – 2020. 

Sedangkan untuk menentukan besaran jumlah sampelnya, peneliti 

menetapkan sebanyak 100 responden. Hal ini sesuai dengan perhitungan rumus 

Slovin. Perhitungan dengan rumus Slovin dipilih karena rumus ini bisa digunakan 

untuk menghitung sampel yang tidak diketahui jumlah atau ukuran populasinya.  

Rumus Slovin yaitu:  

n =
Z2

4 (moe)2
=

1,96

4 (0,1)2
= 96,6 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

Z = tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5 % (1,96) 
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Moe = margin of error max yaitu tingkat kesalahan maksimal pengambilan 

sampel yang masih dapat ditoleransi sebesar 10% (Yusa, 2015). 

Berdasarkan perhitungan diatas, jumlah sampel yaitu minimal 96,6 atau 

kalau dibulatkan yaitu 100 responden. Sehingga jika peneliti menetapkan 100 

responden pada penelitian ini maka sudah memenuhi standar dari besaran sampel 

yang ditentukan. 

1.8.6 Operasionalisasi Konsep 

1.8.6.1 Terpaan iklan Youtube Aplikasi Ruangguru 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terpaan iklan merupakan 

penyampaian iklan pada media massa yang dilakukan oleh pengiklan yang 

bertujuan supaya produk (barang atau jasa) yang ditawarkan oleh produsen dapat 

dilihat, diketahui, didengar, dan atau dibaca oleh khalayak yang disasar (Kasali, 

1992). 

Pada penelitian ini, terpaan iklan aplikasi Ruangguru yang ada di Youtube 

lah yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Komponen/unsur yang terdapat 

pada iklan berupa audio, gambar, dan tulisan yang terdapat dalam iklan Youtube 

aplikasi Ruangguru.  

Indikator yang digunakan untuk mengukur terpaan iklan pada penelitian ini 

yakni dengan mengukur frekuensi, durasi, dan atensi. Lebih jelasnya bisa dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Variabel 

X 

Dimens

i 

Definisi 

konseptual 

Definisi 

Operasio

nal 

Indikator Skala Ukur 

Interval  

Terpaan 

iklan 

Youtube 

aplikasi 

Frekue

nsi 

Menjelaskan 

tentang berapa 

kali  seseorang 

menggunakan 

media dalam 

Berapa 

kali 

khalayak 

siswa 

SMA di 

Di ukur 

melalui 

berapa kali 

khalayak 

siswa 

1 – 4 kali = 1 

(sangat sedikit) 

 

5 – 8 kali = 2 

(sedikit) 
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Ruangg

uru 

satu 

minggu/hari/b

ulan, atau 

berapa kali 

sebulan 

seseorang 

menggunakan 

media dalam 

satu tahun. 

Surabaya 

melihat 

iklan 

aplikasi 

Ruanggu

ru di 

Youtube 

dalam 

satu 

minggu 

SMA di 

Surabaya 

melihat 

iklan 

aplikasi 

Ruangguru 

di Youtube 

dalam satu 

minggu  

 

9 – 12 kali = 3 

(banyak) 

 

> 13  kali = 4 

(sangat banyak) 

 

Durasi Menjelaskan 

tentang 

menghitung 

berapa lama 

khalayak 

bergabung 

dengan suatu 

media atau 

berapa lama 

khalayak 

mengikuti 

suatu program 

Berapa 

lama 

konsume

n siswa 

SMA 

Surabaya 

menonto

n iklan 

aplikasi 

Ruanggu

ru di 

Youtube 

Di ukur 

melalui 

berapa 

lama 

khalayak 

siswa 

SMA di 

Surabaya 

melihat 

iklan 

Youtube 

aplikasi 

Ruangguru 

dalam 

sekali 

menonton 

1 – 5 detik = 1 

(sangat sebentar 

melihat) 

 

6 – 10 detik = 2 

(sebentar 

melihat) 

 

11 – 15 detik = 

3 (lama melihat) 

 

>16 detik = 4 

(sangat lama) 

 

Atensi Menjelaskan 

bahwa audiens 

menonton 

dengan 

Aktivitas 

khalayak 

siswa 

SMA di 

Diukur 

melalui 

tindakan 

khalayak 

Skala ukur 

ordinal: 

1. langsung 

beralih 
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melakukan 

kegiatan lain, 

menonton 

dengan tidak 

melakukan 

kegiatan lain, 

dan menonton 

dengan 

melakukan 

diskusi 

Surabaya 

pada saat 

terterpa 

iklan 

Aplikasi 

Ruanggu

ru yaitu 

tetap 

menonto

n, 

sempat 

menonto

n, atau 

beralih 

ke 

channel 

yang 

selainnya  

siswa 

SMA di 

Surabaya 

pada saat 

terterpa 

iklan 

aplikasi 

Ruangguru

, apakah 

sempat 

melihat, 

terus tetap 

fokus 

melihat 

iklan, 

sempat 

menonton 

lalu 

mengganti 

tontonan 

yang 

selainnya 

atau 

dengan 

sengaja 

beralih 

channel 

atau 

menghirau

kan iklan. 

ke 

chanel 

lain 

2. Sempat 

menonto

n lalu 

Meneka

n skip  

3. Sempat 

menonto

n iklan 

dan 

membiar

kan 

iklan itu 

hingga 

habis 

namun 

tidak 

fokus 

menonto

nnya 

4. Tetap 

fokus 

menonto

n iklan 

tersebut 
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Alasan penetapan indikator bahwa pengukuran skala pada frekuensi iklan 

seperti 1 sampai 4 itu sangat sedikit hingga lebih dari 12 itu sangat banyak yaitu 

didasarkan pada pendapat Jack Myers pada teori frekuensi terpaan iklan yang 

menjelaskan bahwa setidaknya membutuhkan 12 kali frekuensi terpaan iklan 

apabila ingin membangkitkan kesadaran dan keinginan audience untuk membeli.  

Dengan dasar inilah, peneliti membagi skala bahwa apabila responden memilih 

jawaban lebih dari 12 kali maka menunjukkan bahwa frekuensi yang ia lihat sudah 

menunjukkan pada kategori yang sangat banyak. 

Sedangkan alasan penetapan indikator bahwa pengukuran skala pada durasi 

iklan seperti 1 – 5 detik itu sangat sedikit hingga lebih dari 16 detik itu sangat lama 

yaitu didasarkan pada karakteristik iklan Youtube yaitu pada 1 sampai 5 detik 

pertama, penonton akan dipaksa untuk melihat iklan kemudian setelah 5 detik, 

muncul tombol untuk skip ads atau lewati iklan. Apabila audience menekan tombol 

tersebut maka audience sudah tidak lagi menonton iklan itu. Maka dari itulah, 

peneliti mengkategorikan bahwa selama 1 – 5 detik merupakan durasi yang sangat 

sedikit atau sebentar untuk melihat iklan di Youtube karena audience dipaksa untuk 

menonton iklan tersebut. Sedangkan penetapan durasi diatas 15 detik yang 

menunjukkan bahwa audience sudah sangat lama untuk menonton iklan yaitu 

didasarkan pada rata – rata iklan aplikasi Ruangguru yang ada di Youtube yang 

mana rata – ratanya yaitu diatas 15 detik. 

Sedangkan penetapan alasan penetapan indikator bahwa pengukuran skala 

pada atensi audience pada saat melihat iklan seperti langsung beralih ke channel 

lain, menekan tombol lewati iklan, menonton iklan hingga habis namun tidak fokus 

menontonnya, dan fokus menonton iklan yaitu didasarkan pada teori atensi yang 

menunjukkan perhatian audience pada saat melihat iklan yaitu ada yang fokus 

menonton iklan, atau mengganti channel lain, dan tidak fokus untuk menontonnya 

misalnya menonton iklan sambil makan, minum, mengobrol, dan lain – lain. 

1.8.6.2 Motivasi siswa SMA Surabaya dalam berlangganan aplikasi Ruangguru 

Motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pendorong khalayak atau 

siswa SMA di Surabaya untuk melakukan sesuatu guna memenuhi kebutuhan atau 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

32 

SKRIPSI HUBUNGAN TERPAAN IKLAN DANI AMAL R 

keinginannya. Sedangkan yang dimaksud motivasi pembelian atau berlangganan 

dalam penelitian ini yaitu hal – hal yang menjadi pendorong atau pertimbangan bagi 

khalayak yang disasar dalam melakukan pembelian guna memenuhi kebutuhan 

maupun keinginan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi berlangganan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan indikator yang sudah dijelaskan oleh Schiffman, 

Kanuk, dan Winardi yaitu dengan mempertimbangkan motif emosional, dan motif 

rasional. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 

Variabe

l Y 

Dimens

i 

Definisi 

konseptual 

Definisi 

operasional 

Indikator umum Skal

a 

Like

rt 

Motiva

si 

pembel

ian 

konsum

en oleh 

siswa 

SMA di 

Suraba

ya 

Motif 

rasional 

Motif 

pembelian 

yang 

didasarkan 

pada fakta-

fakta produk 

yang 

disampaikan 

ke khalayak 

dan merupakan 

manfaat dan 

objektif 

keadaannya. 

Jadi khalayak 

akan 

mempertimban

gkan 

keuntungan 

Motif 

berlangganan 

yang dilakukan 

oleh khalayak 

siswa SMA 

Surabaya 

terhadap 

aplikasi 

Ruangguru 

dengan 

mempertimban

gkan 

keuntungan 

dan 

kerugiannya 

sesuai dengan 

fakta/objektif 

• Aplikasi 

Ruangguru 

memberikan 

diskon 

• Harga 

aplikasi 

Ruangguru 

sesuai dengan 

kualitas 

pelayanan 

yang 

diberikan 

• Fitur-fitur 

yang 

ditawarkan 

aplikasi 

Ruangguru 

berkualitas 

Sang

at 

tidak 

setuj

u = 1 

 

Tida

k 

setuj

u = 2 

 

Setuj

u = 3 

 

Sang

at 

setuj

u = 4 
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dan kerugian 

apabila 

membeli 

produk itu. 

dari suatu 

produk.  

 

Kriteria yang 

dipertimbangk

an yaitu 

meliputi: harga 

produk,  dan 

kualitas produk  

dan sesuai 

dengan 

kebutuhan 

• Aplikasi 

Ruangguru 

memiliki 

jaminan 

bahwa 

aplikasinya 

bisa 

digunakan/di

akses  

• Adanya 

kemudahan 

dalam 

mendapatkan 

aplikasi 

Ruangguru 

 Motif 

emosio

nal 

Motif 

pembelian 

yang 

didasarkan 

pada perasaan, 

kesenangan 

yang ditangkap 

oleh panca 

indera 

misalnya 

produk tertentu 

dapat 

Motif 

pembelian 

yang dilakukan 

oleh siswa 

SMA Surabaya 

terhadap 

aplikasi 

Ruangguru 

dengan 

mempertimban

gkan perasaan, 

• Menggunaka

n aplikasi 

Ruangguru 

bisa 

meningkatkan 

status sosial 

pengguna. 

• Belajar di 

aplikasi 

ruangguru 

lebih nyaman 

daripada 

Sang

at 

tidak 

setuj

u = 1 

 

Tida

k 

setuj

u = 2 
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meningkatkan 

status sosial 

maupun status 

ekonominya, 

keamanan, 

kenyamanan. 

status, dan 

kenyamanan 

belajar di 

tempat 

selainnya 

• Terpengaruh 

dengan 

ajakan artis 

idolanya yang 

jadi brand 

ambassador 

Ruangguru 

(Ruangguru 

Squad) 

• Belajar 

melalui 

Ruangguru 

sesuai dengan 

selera  

Setuj

u = 3 

 

Sang

at 

setuj

u = 4 

 

1.8.7 Unit Analisis 

Unit analisis pada penelitian ini yaitu siswa SMA Surabaya yang sudah 

terpapar/menonton iklan aplikasi ruangguru melalui Youtube. Data yang didapat 

dari kuesioner kemudian akan diolah dan dianalisis sehingga akan menghasilkan 

data yang mampu menjelaskan keeratan hubungan antara terpaan iklan Youtube 

aplikasi Ruangguru dengan motivasi siswa SMA Surabaya dalam berlangganan 

aplikasi Ruangguru. 

1.8.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1.8.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan pengujian ketepatan alat ukur terhadap yang diukur 

di lapangan walaupun dilakukan pengujian berkali – kali dan dimanapun (Bungin, 
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2005). Hasil dari pengujian ini nantinya akan mendapatkan kesimpulan valid atau 

tidaknya alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur data di lapangan. 

Maksud dari valid yaitu instrumen itu mampu digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Kevalidan suatu instrumen menjadi penting karena 

apabila tidak dilakukan pengujian kevalidan maka data dalam penelitian itu akan 

sulit untuk dipercaya kebenarannya (Sugiyono, 2015). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk validitas item. Artinya, 

dalam melakukan perhitungan dilakukan dengan cara menghubungkan antara skor 

item dengan skor total item. Untuk bisa melakukan validitas item ini, penguji 

menggunakan rumus uji tes korelasi Product Moment dari Pearson. Apabila dalam 

pengujian didapatkan hasil bahwa r hitung lebih besar dari r tabel (uji 2 sisi dengan 

signifikansi 0,05) maka item dinyatakan valid (BINUS, 2014).  

Rumus Korelasi Product Moment: 

 

 

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas pada pernyataan nomor 

5 hingga 19. Pengujian ini menggunakan data responden yang sudah terkumpul. 

Jumlah responden yang terkumpul yaitu 100 orang. Pengujian ini dilakukan dengan 

taraf signifikansi sebesar 5 % maka nilai r tabel yang digunakan yaitu 0,195. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

36 

SKRIPSI HUBUNGAN TERPAAN IKLAN DANI AMAL R 

Penetapan r tabel sebesar 0,195 dengan taraf signifikansi 5 % pada pengujian 

terhadap 100 responden ini sesuai dengan tabel r Product Moment (Sugiyono, 2002) 

Hasil pengujian melalui SPSS: 

Tabel 1.1 Hasil Uji Validitas 

Indikator Item R hitung R tabel Kesimpulan 

Terpaan Iklan 5 0,453 0,195 Valid 

6 0,641 0,195 Valid 

7 0,593 0,195 Valid 

Motif 

Rasional 

8 0,574 0,195 Valid 

9 0,498 0,195 Valid 

10 0,352 0,195 Valid 

11 0,533 0,195 Valid 

12 0,621 0,195 Valid 

13 0,489 0,195 Valid 

Motif 

emosional 

14 0,201 0,195 Valid 

15 0,272 0,195 Valid 

16 0,318 0,195 Valid 

17 0,280 0,195 Valid 

18 0,470 0,195 Valid 

19 0,241 0,195 Valid 

 

Dikatakan valid karena r hitung lebih besar daripada r tabelnya. Sehingga, 

dari hasil uji validitas yang dilakukan terhadap 100 responden ini menyatakan 

bahwa pernyataan yang telah diisi oleh responden dari pertanyaan nomor 5 hingga 

19 merupakan pernyataan yang valid. 

1.8.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana alat 

ukur yang digunakan oleh peneliti dapat dipercaya atau diandalkan. Contohnya, 
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menimbang beras dengan timbangan beras, mengukur panjang kain dengan meter. 

(Bungin, 2005) 

Suatu kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban responden terhadap 

pernyataanya konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

Penentuan reliable atau tidak didasarkan pada tinggi rendahnya hasil pengujian. 

Reliabilitas dikatakan tinggi apabila nilai perhitungan Alpha Cronbach mendekati 

angka 1. Namun, kesepakatan secara umum menunjukkan bahwa nilai perhitungan 

lebih dari ( > ) 0,600 sudah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan atau bisa 

disebut reliable (BINUS, 2014). 

Rumus Alpha Cronbach: 

 

 

Berikut hasil pengujian reliabilitas yang peneliti lakukan : 

Tabel 1.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Nilai hasil 

Cronbach 

Alpha  

Nilai Kritis Keterangan 

0,706 0,6 Reliabel 

Sumber: hasil olah SPSS 
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Dari hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa hasil nilai perhitungan Cronbach 

Alpha secara keseluruhan yaitu sebesar 0,706. Menurut Sujarweni dalam bukunya 

SPSS Untuk Penelitian mengungkapkan bahwa jika nilai cronbach alpha dalam uji 

reliabilitas menunjukkan 0,6 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten 

(Raharjo, 2020).  

1.8.9 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan terstandar 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Untuk bisa mendapatkan data, teknik 

yang bisa digunakan yaitu observasi, interview, angket/kuesioner, dokumentasi, 

dan gabungan (Sugiyono, 2015). 

Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

angket/kuesioner. Yang dimaksud dengan metode angket/kuesioner yaitu 

serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian diisi 

oleh responden dan dikembalikan lagi ke peneliti (Bungin, 2005). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode angket/kuesioner dan 

kemudian disebarkan melalui media google form dan diisi responden. Namun 

sebelum dibagikan, peneliti akan menguji daftar pertanyaan yang ada di kuesioner 

terkait valid tidaknya pertanyaan yang diajukan. Kemudian hasil dari jawaban yang 

diberikan oleh responden ini akan dijadikan sebagai sumber primer oleh peneliti. 

Pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil 100 responden tercepat pada saat 

pengisian. Sedangkan apabila ada responden yang mengisi kuesioner setelah 100 

responden maka data dari kuesioner tersebut tidak digunakan oleh peneliti. 

`1.8.10 Teknik Analisa Data 

Pada penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik korelasi 

kendal tau B. Teknik korelasi kendal tau B merupakan teknik analisa data korelasi 

tunggal yang berguna untuk mencari koefisiensi korelasi atau hubungan antara data 

ordinal dan data interval (Bungin, 2005). 

Alasan peneliti memilih teknik Kendal Tau B ini karena data yang akan 

dianalisa oleh peneliti berbentuk data ordinal dan data interval. Pada variabel X 
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(Terpaan iklan Youtube aplikasi Ruangguru) yaitu pengukuran frekuensi dan durasi 

menggunakan data interval sedangkan atensi menggunakan data ordinal. 

Sedangkan pada variabel Y (Motivasi siswa SMA di Surabaya dalam berlangganan 

aplikasi Ruangguru) menggunakan skala Likert. Dengan melakukan pengukuran 

dengan menggunakan skala Likert maka data yang didapatkan bisa berupa data 

interval maupun data rasio (Sugiyono, 2015). 

Rumus Kendal Tau B yaitu  

 

T merupakan koefisien korelasi kendal tau yang besarnya (-1 < 0 < 1) 

N merupakan jumlah anggota sampel 

S merupakan total skor seluruhnya (Sugiyono, 2002)  

Dengan menggunakan teknik analisa Kendall tau ini, maka bisa digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel, mengetahui 

derajat keeratan hubungan antar kedua variabel dan mengetahui arah hubungan 

kedua variabel. Pada penghitungan analisa product moment nantinya akan memiliki 

nilai koefisien -1 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 maka kedua variabel 

memiliki korelasi atau hubungan yang semakin kuat. Namun, sebaliknya apabila 

mendekati 0 maka korelasi hubungan kedua variabel semakin rendah. Sedangkan 

arah hubungan kedua variabel, bisa dilihat dari tanda yang terdapat pada nilai 

koefisien. Apabila tanda yang muncul adalah tanda ( + ) maka arah hubungan kedua 

variabel adalah searah. Maksudnya yaitu semakin meningkat variabel X maka 

variabel Y juga akan meningkat. Sedangkan sebaliknya apabila tanda ( - ) maka 

arah hubungan kedua variabel menunjukkan hubungan yang berkebalikan. 
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Maksudnya yaitu semakin meningkat variabel X maka semakin menurun variabel 

Y (Huang, 2019).   

 

  




