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Abstract 

This study begins from observation of the phenomenon of messages in social 
campaign slogans, which mostly use assertive message. “Matikan Rokok Sebelum 
Rokok Mematikanmu!”, “Say No To Drugs!”, “Awas Bahaya Laten Korupsi!” 
are the examples of campaigns using assertive message. This fact is not in line 
with previous studies, suggesting that soft expression (non-assertive message) is 
more effective for gaining the consumer compliance. However, when referring to 
the latest research conducted Ann Kronrod et al. (2012), the level of issue 
importance affects the effectiveness of the message for gaining compliance of the 
audience. Meanwhile, Mills (1993) find that  Russian speakers preferred either 
highly assertive or very assertively phrased request. Another case in English 
American speakers, they preferred intermediate non assertive request. Some 
previous research findings above, it is possible that the assertive messages have 
different effectiveness for gaining compliance of the audience within the scope of 
different regions. Therefore, researchers interested to conduct research that 
examines the effect of the issue importance toward the level of compliance with 
assertive vs. non assertive message. In this study, researchers took the anti-
plagiarism issue. 

This study was a quantitative research using experimental methods and 
included in the causal-comparative design. Data is collected using a 
questionnaire. This study used  2 x 2 experimental design, in the level of issue 
importance variable, the subjects were divided into two groups: the group 
considers important issues, such as students who had just entered the semester 5th 
(relatively young) and students are considered less important issues, such as 
students semester 7th  (the end of the semester). In qualitative data, researchers 
found that senior students perceived the issue of plagiarism is less important 
because there is no law enforcement in their program of study. In academic 
experience of students until semester 7th, proves that many plagiator does not 
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getting the punishment from the faculty, because they believe the task is not 
checked properly or lecturers are less able to keep track of tasks that do 
plagiarism, even some students mentioned that they found any lecturers do 
plagiarism teaching materials. 

We have been doing the test the difference of the level Anti Plagiarism issue 
importance in the two groups. The result shows that sig. 0,012 < α = 0,05. It 
means there are significant difference between the groups. Groups of younger 
students (N=34) perceived the issue of Anti-Plagiarism is more important than the 
finel level student (N=38). And then each groups (perceived issue importance and 
not importance groups) subdivided into two experimental groups, namely the 
group of subjects who received exposure assertive message posters (Nissue importance 
= 17; Nissue not importance = 19) and the other group received non assertive message 
poster (Nissue importance = 17; Nissue not importance = 19). And then we do the test the 
difference of the level of the subject compliance. Subjects in this study were 
Communication students of Sebelas Maret University. 

After analysis using the Mann-Whitney test, The results show (1) There is no 
significant difference between the level of compliance of the audience who 
perceive plagiarism issue is important vs. not important after given treatment 
"Anti-Plagiarism" assertive poster (sig. 0.277 > α = 0.05). (2) There is no 
significant difference between the level of compliance of the audience who 
perceive plagiarism issue is important vs. not important after given treatment 
"Anti-Plagiarism!" non assertive poster (sig. 0.909 > α = 0.05). (3) There is no 
significant difference of  the level of compliance of the audience who perceive 
plagiarism issue is important after given treatment "Anti-Plagiarism" assertive 
(vs. non assertive) message poster (sig. 0.154 > α = 0.05). (4) There is no 
significant difference of the level of compliance of the audience who perceive 
plagiarism issue is not important after given treatment "Anti-Plagiarism" 
assertive (vs. non assertive) message poster (sig. 0.754 > α = 0.05). 

The results of the analysis to prove the hypothesis is rejected. We speculate 
by usage messages that categorized assertive and non-assertive yet at the level 
sense of language different when applied in the poster, so they also hardly looks 
different in the group perceived important and not important issues. This study 
indicates the text (copy) are considered worded (assertive) in a foreign language 
does not necessarily give birth to a sense of a common language in the Indonesian 
context. 
 
Keywords: assertive message, issue importance, plagiarism, gaining compliance,    
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Pendahuluan 

Tidak dapat dipungkiri lagi saat ini banjir iklan melalui berbagai media telah 

melanda masyarakat Indonesia. Banyak iklan berlomba-lomba mendapatkan 

perhatian audiensnya, baik itu iklan layanan masyarakat maupun iklan komersil. 

Untuk itu para agensi periklanan dituntut lebih kreatif dalam merancang konsep 

suatu iklan, agar mampu bersaing memenangkan hati audiens. Konsep kreatif 

sebuah iklan umumnya terdiri dari proses perancangan naskah (advertising copy) 

dan pemilihan visual, hal inilah yang kemudian disebut sebagai message (pesan) 

sebagai bagian dari komunikasi. Perancangan naskah dan pemilihan visual yang 

dilakukan secara tepat yang mengacu pada target audiens, akan membuat iklan 

bekerja lebih efektif. Iklan dikatakan efektif apabila dalam mempengaruhi 

audiens, menghasilkan respon audiens seperti apa yang diharapkan pengiklan. 

Fenomena yang terjadi saat ini, selain banyak ditemui berbagai kampanye 

periklanan barang maupun jasa oleh korporat, banyak juga ditemui kampanye 

sosial yang dilakukan oleh lembaga non profit. Dalam implementasinya di 

lapangan, kampanye tersebut kerap menggunakan slogan-slogan dengan kalimat 

atau teks (copy) yang bernada tegas atau keras (assertive language) dalam 

mempromosikan isu kampanye. Banyak contoh yang dapat kita lihat disini, 

misalnya dalam kampanye anti rokok tertulis slogan, “Matikan Rokok Sebelum 

Rokok Mematikanmu!”.1 Dalam kampanye anti narkoba, “Say No To Drugs!”.2 

Dalam kampanye anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, “Awas 

Bahaya Laten Korupsi!”.3 Selain penggunaan teks (copy), dalam konteks iklan, 

menyangkut juga penggunaan visualisasi maupun dominasi warna tulisan yang 

dipilih untuk mewakilinya. Menjadi pertanyaan menarik apakah slogan-slogan 

yang dirancang dengan menggunakan teks (copy) bernada keras (asertif) tersebut 

bekerja dengan efektif dalam mendapatkan kepatuhan masyarakat pada pesan 

yang mempromosikan isu kampanye? 

                                                 
1 http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2013/05/31/matikan-rokok-anda-sebelum-rokok-yang-mematikan-
anda-564930.html diakses Kamis, 30 Mei 2013 19:05 WIB 
2 http://sosbud.kompasiana.com/2011/11/17/katakan-tidak-pada-narkoba-hanya-sekedar-jargon-413491.html 
diakses Kamis, 30 Mei 2013 19:26 WIB 
3 www.kpk.go.id Kamis, 30 Mei 2013 19:45WIB 
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Ironisnya, beberapa temuan slogan kampanye sosial di atas bertolak 

belakang dengan penelitian-penelitian perilaku konsumen, psikolinguistik, dan 

komunikasi yang telah berulang kali menunjukan bahwa ungkapan lembut (non 

asertif) lebih efektif untuk mendapatkan kepatuhan konsumen terhadap iklan.4 

Seharusnya jika berorientasi pada penelitian-penelitian tersebut slogan-slogan 

kampanye sosial saat ini akan lebih efektif jika menggunakan ungkapan lembut, 

bukannya teks (copy) bernada keras atau tegas.  

Merujuk pada penelitian terkini yang dilakukan oleh Ann Kronrod, Amir 

Grinstein, & Luc Wathieu (2012) di wilayah Israel, menyimpulkan bahwa 

penggunaan teks bernada keras (asertif) akan efektif jika dilakukan pada audiens 

yang sudah menganggap suatu isu atau masalah itu penting baginya. Sedangkan 

Mills (1993) menemukan bahwa dalam budaya bahasa orang Rusia penyampaian 

pesan cenderung lebih efektif menggunakan keduanya yakni teks yang bernada 

sangat keras maupun sangat lembut. Lain halnya pada budaya bahasa Inggris 

orang Amerika, penyampaian pesan akan lebih efektif menggunakan teks bernada 

tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lembut. Dari beberapa temuan penelitian 

terdahulu di atas dimungkinkan bahwa teks bernada keras atau tegas (asertif) 

memiliki efektifitas yang berbeda-beda dalam mendapatkan kepatuhan audiens 

pada lingkup wilayah yang berbeda.5  

Dari beberapa temuan para peneliti terdahulu yang telah disebutkan di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali, yakni melihat efektifitas 

pesan dalam mendapatkan respon audiens. Apakah itu pesan dengan teks bernada 

keras (asertif) ataupun teks bernada lembut  (non asertif) untuk mendapatkan 

kepatuhan audiens. Penelitian ini dilakukan dalam konteks pesan dengan 

menggunakan teks berbahasa Indonesia. Namun selain itu, dalam proses 

mendapatkan kepatuhan audiens, efektifitas pesan bernada keras (asertif) ataupun  

bernada lembut (non asertif) dipengaruhi oleh tingkat kepentingan audiens pada 

isu yang dipromosikan. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan di atas, disebutkan bahwa anggapan audiens akan penting dan tidak 
                                                 
4 Ann Kronrod dkk, Go green! Should Environmental Massages Be So Assertive? (Journal of Marketing Vol. 
76, 2012), Hal. 95. 
5 Ibid, Hal. 100-101. 
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pentingnya suatu isu berpengaruh pada tingkat kepatuhan audiens terhadap 

stimulus pesan yang diterimanya, baik itu pesan asertif maupun non asertif. 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan mengambil tema atau isu 

tentang Anti Plagiasi di lingkungan kampus dan menggunakan sekelompok 

mahasiswa sebagai subjek penerima (receiver) pesan yang akan diteliti. Mengapa 

mengangkat isu Anti Plagiasi dan mahasiswa sebagai subjek penelitian? 

Fenomena plagiasi atau lebih dikenal dengan istilah copy paste saat ini muncul 

karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, yaitu internet. Hanya dengan 

memasukan kata kunci dan mengklik tombol semua bisa ditemukan di internet. 

Dengan kemudahan mengakses data dan informasi ini, banyak hal bisa didapatkan 

secara instan tanpa harus bersusah payah. Namun, dengan adanya kemudahan 

serba instan yang ditawarkan ini, mengakibatkan orang menjadi malas untuk 

berpikir dan berusaha, sehingga mereka memilih untuk mengambil dari internet 

tanpa mempertimbangkan itu adalah hasil karya orang lain.  

Ironisnya, praktik plagiasi ini menjalar di lingkungan kampus, tempat 

kalangan mahasiswa belajar dan menuntut ilmu. Seharusnya sebagai golongan 

orang terpelajar hendaknya memiliki rasa saling menghargai ide, karya, maupun 

hak intelektual orang lain. Oleh karena itu peneliti menganggap isu ini relevan 

untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, yang bertujuan melihat efektifitas 

pesan iklan dalam mendapatkan kepatuhan audiens untuk tidak melakukan 

tindakan plagiasi.  

Dalam konteks penyampaian pesan lewat iklan, peneliti menduga bahwa 

desain iklan yang mencakup penggunaan teks (copy iklan) maupun visualisasi dan 

penggunaan warna (dominan) yang menyertainya merupakan faktor keberhasilan 

penyampaian pesan. Selain itu, tingkat kepentingan isu bagi audiens juga 

merupakan hal yang penting. Isu yang dianggap sangat penting akan 

menggerakkan audiens untuk menerima pesan dengan nada yang lebih keras 

ketimbang isu yang belum dianggap penting atau tidak penting.  

Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting dengan yang tidak 



6 
 

penting, setelah diberi terpaan poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada 

keras (asertif)? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting dengan yang tidak 

penting, setelah diberi terpaan poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada 

lembut (non asertif)? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting yang diterpa poster 

“Anti Plagiasi” versi pesan bernada keras (asertif), dengan yang diterpa 

poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada lembut (non asertif)? 

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi tidak penting yang diterpa 

poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada keras (asertif), dengan yang 

diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada lembut (non asertif)? 

Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

kepatuhan kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting dengan 

yang tidak penting, setelah diberi terpaan poster “Anti Plagiasi” versi pesan 

bernada keras (asertif)? 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

kepatuhan kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting dengan 

yang tidak penting, setelah diberi terpaan poster “Anti Plagiasi” versi pesan 

bernada lembut (non asertif)? 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

kepatuhan kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting yang 

diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada keras (asertif), dengan 

yang diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada lembut (non asertif)? 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

kepatuhan kelompok yang menganggap isu anti plagiasi tidak penting yang 
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diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada keras (asertif), dengan 

yang diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada lembut (non asertif)? 

 
Tinjauan Pustaka 

Tingkat Kepentingan Isu dan Tingkat Kepatuhan terhadap Pesan Iklan  

1. Tingkat Kepentingan Isu 

Dalam penelitian yang pernah dilakukan dalam bidang interpersonal, 

lingkungan, dan komunikasi sosial ditemukan bahwa orang-orang yang 

menganggap suatu isu itu penting baginya, akan lebih patuh pada pesan-pesan 

persuasif yang mempromosikan isu tersebut. Namun hal ini terjadi sebaliknya 

pada orang-orang yang menganggap suatu isu kurang penting atau tidak 

penting, mereka cenderung menolak atau tidak patuh pada pesan-pesan yang 

hendak mempengaruhinya.  

Dalam menentukan tingkat kepentingan seseorang apakah itu memiliki 

tingkat kepentingan yang tinggi atau rendah pada suatu isu dapat dilakukan 

pengukuran dengan cara mengajukan beberapa pernyataan agar audiens 

memberikan jawaban berupa tingkat persetujuan terkait pertanyaan tersebut. 

Beberapa indikator pernyataan tersebut adalah seperti apa yang telah 

dipaparkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ann Kronrod dkk (2012), 

yaitu “penting bagi saya untuk mendukung isu yang dipromosikan iklan, saya 

pikir banyak cara untuk mendukung suksesnya program tentang isu yang 

dipromosikan iklan, membantu suksesnya program atau isu yang 

dipromosikan iklan, masuk dalam daftar prioritas hidup saya, saya senantiasa 

mencoba membantu suksesnya program atau isu yang dipromosikan iklan”.6  

2. Tingkat Kepatuhan 

Mendapatkan kepatuhan (gaining compliance) adalah upaya yang 

dilakukan agar orang lain melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan atau 

agar mereka menghentikan pekerjaan yang tidak kita sukai. Pesan-pesan yang 

dibuat agar orang memiliki kepatuhan (compliance gaining messages) 

                                                 
6 Ann Kronrod dkk, op. cit. Hal. 97 
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merupakan salah satu topik yang paling banyak diteliti dalam kajian ilmu 

komunikasi.7 

Pesan persuasif untuk mendapatkan kepatuhan memiliki efektifitas yang 

berbeda apabila disampaikan pada audiens yang memiliki karakter atau 

kriteria yang berbeda pula. Untuk itu dibutuhkan pemahaman karakter 

audiens agar pesan yang disampaikan bisa diterima dan direspon secara 

efektif, yang dimaksud efektif di sini adalah ketika respon audiens sama 

dengan apa yang diharapkan oleh pengirim pesan. 

Pada kasus tertentu, dalam mendapatkan kepatuhan terhadap suatu 

pesan, dipengaruhi oleh anggapan seseorang akan penting atau tidak 

pentingnya suatu isu yang disampaikan pesan tersebut. Kepatuhan akan 

didapat apabila pesan yang disampaikan berisi isu atau masalah yang 

dianggap penting oleh penerima pesan. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Ann Krood, Amir Grinstein, & Luc Wathieu (2012) di 

wilayah Israel. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa penting dan tidak 

pentingnya suatu isu atau masalah akan mempengaruhi respon seseorang 

terhadap pesan yang diterimanya. Menurutnya, penelitian pada tema-tema 

interpersonal, lingkungan, dan komunikasi sosial ditemukan bahwa, apabila 

seseorang menganggap isu itu penting, orang tersebut akan patuh pada pesan-

pesan yang mempromosikan isu tersebut.8 

Dengan kata lain seseorang akan menerima dan mematuhi sebuah pesan 

apabila pesan yang disampaikan itu dianggapnya berisi sesuatu yang penting 

baginya, sebaliknya orang-orang akan menolaknya apabila pesan itu berisi 

sesuatu yang dianggapnya tidak penting.  

3. Pesan Asertif 

Kata asertif dalam bahasa Inggris berasal dari kata dasar assertion yang 

memiliki arti pernyataan yang tegas, tuntutan, atau penonjolan.9 Jadi pesan 

Asertif di sini dapat diartikan sebagai pesan yang mengandung pernyataan 

                                                 
7 Morrisan, Teori Komunikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), Hal. 104  
8 Ann Kronrod dkk, op. cit. Hal. 95 
9 John M Echols dan Hassan Shadily, Kamus besar bahasa Inggris – Indonesia, Jakarta: (Gramedia, 2003), 
Hal. 256 
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yang bernada tegas, keras, berisikan tuntutan, atau penonjolan kepada 

pembacanya. 

Namun dalam kajian komunikasi, pengertian pesan tidak hanya sebatas 

pada sebuah pernyataan, kata-kata, ataupun kalimat. Menurut Dominick yang 

dikutip oleh Morrisan, pesan adalah produk fisik aktual yang telah di-

enkoding sumber. Lebih jelasnya, enkoding adalah proses yang terjadi di otak 

untuk menghasilkan pesan, sedangkan pesan adalah hasil dari proses 

enkoding yang dapat dirasakan dan diterima oleh indra. 10 Dalam hal ini, 

sesuatu yang dapat dirasa dan diterima oleh indra dapat berbentuk audio, 

visual maupun gabungan antara keduanya. 

Maka dari itu dalam penelitian ini pesan asertif dapat diartikan seluruh 

elemen audio, visual maupun audio visual yang membangun sebuah pesan 

agar dimaknai oleh audiens yang menerimanya sebagai pesan yang bersifat 

tegas, bernada keras, berisikan tuntutan, penonjolan maupun perintah. 

Kemudian bagaimana hubungan pesan asertif dan tingkat kepentingan 

akan suatu isu dalam mendapatkan kepatuhan audiens? Hal ini dijelaskan 

dengan merujuk pada literatur penelitian yang dilakukan oleh Ann Kronrod 

dkk (2012), dari berbagai studi eksperimen yang dilakukan di lapangan 

tentang bagaimana mendapatkan kepatuhan menggunakan pesan asertif, 

menyimpulkan bahwa penggunaan pesan asertif akan efektif dilakukan pada 

audiens yang menganggap penting sebuah isu atau masalah yang disampaikan 

pesan. Begitu juga sebaliknya, pada audiens yang menganggap isu atau 

masalah tersebut tidak penting, kepatuhan lebih efektif didapatkan dengan 

menggunakan pesan non asertif, dalam hal ini adalah pesan yang disampaikan 

secara halus, lembut dan tanpa menuntut atau memaksa pembaca untuk 

melakukan apa yang dipromosikan iklan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh tingkat kepentingan terhadap isu terhadap tingkat kepatuhan 

setelah diberi terpaan pesan poster dengan teks bernada keras (asertif) dan bernada 
                                                 
10 Morrisan, op. cit. Hal. 19 
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lembut (non asertif). Desain penelitian ini merupakan penelitian dengan desain 

causal-comparative yang bertujuan untuk menemukan dan memverifikasi 

hubungan sebab akibat.   

Desain eksperimen yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

Desain Eksperimen 

 
Peneliti membuat desain 2 (pesan bernada keras/lembut) x 2 (subjek yang 

menganggap isu penting/tidak penting). Dua kelompok (subjek yang menganggap 

isu penting/tidak penting) akan diberi treatment poster dengan pesan bernada 

keras/lembut. Masing-masing kelompok yang diterpa poster akan dilihat tingkat 

kepatuhannya terhadap pesan yang disampaikan.  

Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang 

menganggap isu penting, yaitu mahasiswa yang baru saja memasuki semester 5 

(relatif muda) dan mahasiswa yang menganggap isu kurang penting, yaitu 

mahasiswa semester 7 (menjelang semester akhir). Kelompok mahasiswa ini 

diambil dari program studi Ilmu Komunikasi UNS. Secara kualitatif peneliti 

menemukan fakta bahwa mahasiswa yang lebih senior menganggap isu plagiasi 

kurang penting karena tidak ada penegakan hukum di program studi mereka. 

Dalam pengalaman akademis mahasiswa sampai dengan semester 7 ini 

membuktikan bahwa banyak pelaku plagiasi yang justru tidak mendapatkan 

Kelompok yang 
menganggap
isu penting

Kelompok yang 
menganggap
Isu tidak penting

Kelompok yang diterpa poster 
dengan teks (copy) yang 
bernada keras (asertif)

Kelompok yang diterpa poster 
dengan teks (copy) yang bernada
lembut (non asertif)

Kelompok yang diterpa poster 
dengan teks (copy) yang bernada
keras (asertif)

Kelompok yang diterpa poster 
dengan teks (copy) yang bernada
lembut (non asertif)

Random

Random

Tingkat kepatuhan terhadap 
pesan iklan setelah teterpa
teks (copy ) yang bernada
keras (asertif) 

Tingkat kepatuhan terhadap 
pesan iklan setelah teterpa
teks (copy ) yang bernada
lembut (non asertif) 

Tingkat kepatuhan terhadap 
pesan iklan setelah teterpa
teks (copy ) yang bernada
keras (asertif) 

Tingkat kepatuhan terhadap 
pesan iklan setelah teterpa
teks (copy ) yang bernada
lembut (non asertif) 

OXR 

Hipotesis 4

Hipotesis 3

Hipotesis 1

Hipotesis 2
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hukuman dari pihak dosen atau kampus karena mereka meyakini tugas tidak dicek 

dengan baik atau dosen kurang mampu melacak tugas yang terindikasi plagiasi, 

bahkan beberapa mahasiswa menyebut bahwa mereka menjumpai dosen mereka 

sendiri melakukan plagiasi materi ajar.  

Random (R)  pada gambar di atas menunjukkan pengambilan secara 

random subjek eksperimen dari populasi. Random dilakukan pada kedua 

kelompok subjek yang merupakan kelompok yang menganggap isu penting dan 

menganggap isu kurang penting. Masing-masing kelompok terbagi menjadi dua 

kelompok lagi yang kemudian mendapat terpaan pesan bernada keras atau lembut. 

Experiment stimulus dalam penelitian ini adalah pesan bernada keras dan lembut 

(X). Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kepentingan 

terhadap isu dan experiment stimulus.  Sementara O menunjukkan metode 

pengamatan atau pengukuran terhadap variabel dependen, dalam hal ini tingkat 

kepatuhan terhadap pesan. Tingkat kepatuhan terhadap pesan adalah kondisi 

bagaimana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pesan iklan. 

Tingkat kepatuhan (O) masing-masing kelompok dibandingkan dalam 

kelompok tingkat kepentingan (keras vs lembut). Kemudian juga dibandingkan 

antar kelompok tingkat kepentingan pada jenis terpaan pesan yang sama 

(keras/lembut). 

Variabel Independen: Tingkat Kepentingan Isu  

Dalam kuesioner ini mahasiswa yang akan menjadi responden mengisi 

tingkat kesetujuan mereka terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan untuk 

mengukur tingkat kepentingan responden terhadap isu anti plagiasi. Berikut 

beberapa pernyataan tersebut: 

1. Penting bagi saya untuk tidak melakukan plagiasi  

2. Banyak cara dapat dilakukan untuk menghindari plagiasi  

3. Tidak melakukan plagiasi masuk dalam daftar prioritas hidup saya  

4. Saya mencoba untuk tidak plagiasi  

Variabel Independen: Tingkat Keasertifan Pesan  

Dalam implementasinya, kedua jenis pesan tersebut disajikan ke dalam 2 

versi poster yang akan diterpakan pada subjek penelitian, yaitu poster yang 
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mengandung pesan bernada keras atau tegas (asertif) dan poster yang 

mengandung pesan bernada lembut (non asertif). Kedua versi poster tersebut 

dibedakan pada teks (copy) atau kalimat yang digunakan dalam menyampaikan 

pesan. Berikut penggambaran detailnya: 

Teks (copy) Poster “Anti Plagiasi!” Versi Asertif 

 
Teks (copy) Poster “Anti Plagiasi” Versi Non Asertif 

 
 

Variabel Dependen: Tingkat Kepatuhan Terhadap Pesan Poster “Anti 
Plagiasi” 
 Untuk mengetahui tingkat kepatuhan responden setelah mendapat terpaan 

pesan poster “Anti Plagiasi” diukur dengan mangajukan kuesioner kepada 

responden. Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan untuk melihat tingkat 

kepatuhan yang harus dijawab responden. Berikut beberapa pernyataan tersebut: 

1. Seberapa masuk akal jika kamu tidak melakukan plagiasi di bidang 

pendidikan? 

2. Seberapa pasti kamu tidak akan melakukan plagiasi di bidang 

pendidikan? 
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3. Seberapa yakin kamu tidak akan melakukan plagiasi di bidang 

pendidikan? 

4. Seberapa besar tingkat kemungkinan kamu melakukan plagiasi di 

bidang pendidikan? 

Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain faktorial 2 x 2 antara 

subjek eksperimen. Desain faktorial ini memungkinkan peneliti melakukan 

penelitian dengan lebih dari satu variabel bebas dan melibatkan analisis secara 

serempak terhadap variabel penelitian tersebut, masing-masing variabel tersebut 

yang disebut dengan faktor.11 Berikut pemeparannya dalam bentuk gambar. 

Aplikasi Desain Eksperimen ke Dalam Variabel Penelitian 

 

  
Kelompok yang 
menganggap isu 
plagiasi penting  

(b1) 

Kelompok yang 
menganggap isu 

plagiasi tidak 
penting (b2) 

 

Pesan poster 
bernada 

keras 
(Asertif) (a1) 

A1B1 
N=17 

A1B2 
N=19 

 

Poster pesan 
bernada 
lembut  
(Non 

Asertif) (a2) 

A2B1 
N=17 

A2B2  
N=19 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Eko Setyanto, Memperkenalkan kembali Metode Eksperimen Dalam Kajian Komunikasi, (Jurnal 
Komunikasi Volume 3, No. 1 Juni 2065: 37-48), Hal. 44 

Tingkat Kepatuhan 

Tingkat 
Kepatuhan 
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Analisis Data 

1. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Kelompok Yang Menganggap Isu 
Penting dengan Tidak Penting Setelah Diberi Terpaan Poster Versi 
Pesan Bernada Keras (Asertif) 

 
Uji Mann-Whitney  

Kelompok Yang Menganggap Isu Penting & Tidak Penting 
Ranks Tingkat Kepatuhan 

Indikator Kelompok N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Total Variabel 
Tingkat Kepatuhan 

Penting 17 20.47 348.00
Tidak Penting 19 16.74 318.00
Total 36   

Sumber: Data SPSS 

Tes Statistik 
Perbedaan Tingkat Kepatuhan 

 Indikator Tingkat Kepatuhan Total 
Tingkat 

Kepatuhan

Tingkat 
Kemasuk-

akalan 

Tingkat 
Kepastian

Tingkat 
Keyakinan

Tingkat 
Kemungkinan 

Mann-
Whitney U 

155.500 143.500 136.000 108.500 128.000

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

.828 .468 .352 .038 .277

Sumber: Data SPSS 

Berdasarkan hasil uji mann whitney di atas, kemudian digunakan untuk 

membuktikan hipotesis yang telah ditentukan di awal sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting dengan yang 

tidak penting, setelah diberi terpaan poster “Anti Plagiasi” versi pesan 

bernada keras (asertif). 

H0: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting dengan yang 

tidak penting, setelah diberi terpaan poster “Anti Plagiasi” versi pesan 

bernada keras (asertif). 

Tabel di atas menunjukan bahwa nilai sig. tingkat kepatuhan sebesar 

0,277 > α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima 

(H1 diterima jika nilai sig. < α = 0,05). 
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2. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Kelompok Yang Menganggap Isu 
Penting dengan Tidak Penting Setelah Diberi Terpaan Poster Versi 
Pesan Bernada Lembut (Non Asertif) 

 
Uji Mann-Whitney  

Kelompok Yang Menganggap Isu Penting & Tidak Penting 
Ranks Tingkat Kepatuhan 

Indikator Kelompok N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Total Variabel 
Tingkat Kepatuhan 

Penting 17 18.71 318.00
Tidak Penting 19 18.32 348.00
Total 36   

Sumber: Data SPSS 

Tes Statistik 
Perbedaan Tingkat Kepatuhan 

 Indikator Tingkat Kepatuhan Total 
Tingkat 

Kepatuhan

Tingkat 
Kemasuk-

akalan 

Tingkat 
Kepastian

Tingkat 
Keyakinan

Tingkat 
Kemungkinan 

Mann-
Whitney U 

149.500 116.500 161.000 121.000 158.000

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

.678 .087 .985 .144 .909

Sumber: Data SPSS 

Berdasarkan hasil uji mann whitney di atas, kemudian digunakan untuk 

membuktikan hipotesis yang telah ditentukan di awal sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting dengan yang 

tidak penting, setelah diberi terpaan poster “Anti Plagiasi” versi pesan 

bernada lembut (non asertif). 

H0: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting dengan yang 

tidak penting, setelah diberi terpaan poster “Anti Plagiasi” versi pesan 

bernada lembut (non asertif). 

Tabel di atas menunjukan bahwa nilai sig. tingkat kepatuhan sebesar 

0,909 > α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima 

(H1 diterima jika nilai sig. < α = 0,05). 
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3. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Kelompok Yang Menganggap Isu 
Penting Setelah Diberi Terpaan Poster Versi Pesan Bernada Keras 
(Asertif) vs Lembut (Non Asertif) 

 
Uji Mann-Whitney 

Kelompok Yang Diberi Terpaan Poster Asertif vs Non Asertif 
Ranks Tingkat Kepatuhan 

Indikator Kelompok N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Total Variabel 
Tingkat Kepatuhan 

Assertive 17 19.88 338.00
Non Assertive 17 15.12 257.00
Total 34   

Sumber: Data SPSS 

Tes Statistik 
Perbedaan Tingkat Kepatuhan 

 Indikator Tingkat Kepatuhan Total 
Tingkat 

Kepatuhan

Tingkat 
Kemasuk-

akalan 

Tingkat 
Kepastian

Tingkat 
Keyakinan

Tingkat 
Kemungkinan 

Mann-
Whitney U 132.500 136.500 114.500 76.500 104.000

Asymp. Sig. 
(2-tailed) .644 .747 .230 .006 .154

Sumber: Data SPSS 

Berdasarkan hasil uji mann whitney di atas, kemudian digunakan untuk 

membuktikan hipotesis yang telah ditentukan di awal sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting yang diterpa 

poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada keras (asertif), dengan yang 

diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada lembut (non asertif). 

H0: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting yang diterpa 

poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada keras (asertif), dengan yang 

diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada lembut (non asertif). 

Tabel di atas menunjukan bahwa nilai sig. tingkat kepatuhan sebesar 

0,154 > α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima 

(H1 diterima jika nilai sig. < α = 0,05). 
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4. Perbedaan Tingkat Kepatuhan Kelompok Yang Menganggap Isu Tidak 
Penting Setelah Diberi Terpaan Poster Versi Pesan Bernada Keras 
(Asertif) vs Lembut (Non Asertif) 

 
Uji Mann-Whitney 

Kelompok Yang Diberi Terpaan Poster Asertif vs Non Asertif 
Ranks Tingkat Kepatuhan 

Indikator Kelompok N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Total Variabel 
Tingkat Kepatuhan 

Assertive 19 20.05 381.00
Non Assertive 19 18.95 360.00
Total 38   

Sumber: Data SPSS 

Tes Statistik 
Perbedaan Tingkat Kepatuhan 

 Indikator Tingkat Kepatuhan Total 
Tingkat 

Kepatuhan

Tingkat 
Kemasuk-

akalan 

Tingkat 
Kepastian

Tingkat 
Keyakinan

Tingkat 
Kemungkinan 

Mann-
Whitney U 

175.000 157.500 175.000 162.500 170.000

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

.862 .367 .854 .535 .754

Sumber: Data SPSS 

Berdasarkan hasil uji mann whitney di atas, kemudian digunakan untuk 

membuktikan hipotesis yang telah ditentukan di awal sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi tidak penting yang 

diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada keras (asertif), 

dengan yang diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada lembut 

(non asertif). 

H0: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi tidak penting yang 

diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada keras (asertif), 

dengan yang diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada lembut 

(non asertif). 
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Tabel di atas menunjukan bahwa nilai sig. tingkat kepatuhan sebesar 

0,754 > α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima 

(H1 diterima jika nilai sig. < α = 0,05). 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data secara statistik yang telah dilakukan dengan uji 

Mann-Whitney, hasilnya menunjukan bahwa hipotesis-hipotesis yang telah 

dituliskan di awal tidak terbukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1.  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting dengan yang tidak 

penting setelah diberi terpaan poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada 

keras (asertif) (sig. 0,277 > α = 0,05). Hal ini menunjukan, pesan asertif 

tidak lebih efektif dalam mendapatkan kepatuhan kelompok yang 

menganggap isu anti plagiasi penting dibandingkan dengan yang tidak 

penting.  

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting dengan yang tidak 

penting setelah diberi terpaan poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada 

lembut (non asertif) (sig. 0,909 > α = 0,05). Hal ini menunjukan, pesan 

non asertif tidak lebih efektif dalam mendapatkan kepatuhan pada 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi tidak penting dibandingkan 

dengan yang menganggap penting. 

3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi penting yang diterpa poster 

“Anti Plagiasi” versi pesan bernada keras (asertif) dengan yang diterpa 

poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada lembut (non asertif) (sig. 0,154 

> α = 0,05).  Hal ini menunjukan, pesan asertif tidak lebih efektif 

dibandingkan pesan non asertif dalam mendapatkan kepatuhan kelompok 

yang menganggap isu anti plagiasi penting. 

4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi tidak penting yang diterpa 

poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada keras (asertif) dengan yang 
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diterpa poster “Anti Plagiasi” versi pesan bernada lembut (non asertif) 

(sig. 0,754 > α = 0,05). Hal ini menunjukan, pesan non asertif tidak lebih 

efektif dibandingkan dengan pesan asertif dalam mendapatkan kepatuhan 

kelompok yang menganggap isu anti plagiasi tidak penting. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti menduga bahwa penggunaan 

pesan dengan teks yang dikategorikan bernada keras (asertif) dan lembut (non 

asertif) belum berada pada tingkatan rasa bahasa yang sangat berbeda ketika 

diterapkan dalam poster sehingga keduanya juga nyaris tidak terlihat berbeda pada 

kelompok yang menganggap isu penting dan tidak penting. Penelitian ini 

mengindikasikan bahwa teks (copy) yang dianggap bernada keras (asertif) pada 

bahasa asing belum tentu melahirkan rasa bahasa yang sama dalam konteks 

bahasa Indonesia. 

Saran 

Penelitian tentang pengaruh tingkat kepentingan isu terhadap tingkat 

kepatuhan pada pesan bernada keras (asertif) vs pesan bernada lembut (non-

asertif) ini telah memberikan temuan berbeda dibandingkan penelitian 

sebelumnya. Mengacu pada kesimpulan dan keterbatasan yang telah penulis 

sampaikan pada bagian sebelumnya pada naskah ini, peneliti memberikan saran 

bagi peneliti lain yang akan menindaklanjuti hasil penelitian ini.  

1. Penelitian ini mengindikasikan bahwa teks (copy) yang dianggap bernada 

keras (asertif) pada bahasa asing belum tentu melahirkan rasa bahasa 

yang sama dalam konteks bahasa Indonesia. Penggunaan pesan dengan 

teks yang dikategorikan bernada keras (asertif) dan lembut (non asertif) 

pada penelitian ini belum berada pada tingkatan rasa bahasa yang sangat 

berbeda ketika diterapkan dalam poster. Karenanya, bagi peneliti 

berikutnya perlu memperhatikan pilihan teks yang disesuaikan dengan 

penerimaan audiens di mana teks tersebut disampaikan. Melakukan 

penelitian kualitatif terlebih dahulu melalui focus group discussion untuk 

eksplorasi teks dengan nada keras dan lembut dapat dilakukan sebelum 

melakukan studi eksperimen secara kuantitatif. 
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2. Teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks bahasa Indonesia 

yang berbeda dengan rasa bahasa lainnya, termasuk juga bahasa daerah. 

Indonesia memiliki variasi bahasa daerah yang cukup banyak maka 

penelitian untuk lingkup kelokalan dapat memberikan referensi bagi 

perencana kreatif untuk dapat mengoptimalkan pesan yang mentarget 

audiens lokal. 
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