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KAJIAN PUSTAKA

Kajian pusaka ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan dan

mengkaji hasil peneliiian yang pernah ada pada area yang sama

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis merangkum jurnal yang ditulis oleh Bagozzi, Richard P. And

David J. Moore (1994). "Public Service Advertisements : Emotions and

Empathy Guide Prosocial Behaviour" Journal of Marketing, Vol. 58

(januari) No. 56-70. Yang mengembangkan teori bagaimana Iklan

pelayanan masyarakat dapat menimbulkan emosi negatif. Dari timbulnya

emosi negatif tersebut maka akan menimbulkan emphati serta akan

mendorong orang yang melihat iklan tersebut untuk memberikan bantuan.

Yang dikembangkan dari teori Lazarus. Penelitian ini dilakukan di Amerika

Serikat.

Dalam penelitian ini Bagozzi, Richard P. And David J. Moore

mengemukakan bahwa Iklan pelayanan masyarakat akan menimbuUcah

emosi negatif dan setelah timbulnya emosi negatif akan menimbulkan

emphati dan pada akhirnya akan mempengaruhi audiens untuk memberikan

pertolongan.



Faktor dari emosi Negatif:

a) Kemarahan

b) Kesedihan

c) Ketakutan

d) Ketegangan

Faktor dari Emphati:

• Perspective Taking ( menyetujui pandangan orang yang memerlukan

pertolongan).

• Compasion Pity ( merasa terharu dan kasihan pada orang yang

memerlukan bantuan).

• Protection Motivation ( motivasi untuk memberikan perlindungan atau

pertolongan).

• Fantasy Elaboration (ingin mengetahui lebih jauh tentang korban dan

tentang apayangdibutuhkan olehkorban tersebut).

Hasil dari penelitian tersebut adalah :

memberikan pengertian yang meiidalam bahwa iklan pelayanan

masyarakat dapat mempengaruhi keputusan untuk membantu kbrban

kekerasan pada anak



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Lazarus Theory

Lazarus ( 1991 : 193) telah mengembangkan suatu teori adaptasi dan

emosi yang umum, terutama dapat digunakan untuk efek Public Service

Advertisment pada respon membantu. Di dalam kerangka pemikiran,

Lazarus mengusulkan proses penilaian tersebut adalah internal dan

situational kondisi-kondisi mendorong ke arah tanggapan emosional; pada

gilirannya, mempengaruhi aktivitas: penilaian, tanggapan emosional,

menghadapi reaksi dari tanggapan yang diberikan.

Suatu penilaian adalah "suatu evaluasi, sering berkenaan dengan unsur

dan tanpa kesadaran, tentang arti dari apayangterjadi untuk kesejahteraan

kita"( Lazarus 1991 : 193).

Dua proses penilaian dapat dibagi menjadi:

• Penilaian sekunder

• Pemlaian utama.

Di dalam suatu penilaian utama, orang akan menilai

• Keterkaitan motivasional yang menyangkut kondisi-kondisi

tertentu dan mendorong ke arah penilaian ( yaitu. kepentingan

mereka dalam kaitannya dengan tujuanseseorang).

• Kesamaan motivasional, atau tingkat kondisi-kondisi yang

merintangi atau memudahkan prestasi dari tujuan seseorang, dan

keterlibatan ego seseorang.



Suatu penilaian sekunder mengarah pada :

• Sumber daya atau pilihan untuk mengatasi kondisi-kondisi internal

atau situational.

Ruang lingkup penilaian sekundermeliputi:

• Attribution ke dirinya sendiri atau yang lain atau menyalahkan

orang lain terhadap semua kejahatan atau manfaat,

• Self-efficacy mengenai bertintak pada kondisi-kondisi situational.

• Self-efficacy mengenai Undang-Undang Negara.

• Harapan kekuatan yang beroperasi di luar kendali seseorang.

Lazarus membuat hipotesis tiga kemungkinan hasil yang muncul yaitu :

• Fungsi proses penilaian

• Tergantung pada situasi: biologi menghimbau untuk bertindak,

hubungan saling mempengaruhi.

• Tanggapan fisiologis. kombinasi

Hasil dari penelitian ini adalah menehtukan emosi tertentu ( seperti:

kemarahan, ketertarikan, kegembiraah) akan ditiihbulkan dari segala

penilaian.

• Kemarahan adalah suatu keadaari sakit hati yang merendahkari diri

seseorang.

• Kesedihan adalah rasa kehilangan atau ketidakberdayaan.

• Ketakutan adalah keadaan ketika menghadapi bahaya yang akan

terjadi.



• Ketegangan adalah rasa gelisah atau kesusahan yang terutama

terlihat ketika seseorang merasa takut.

Di dalam emosi tertentu, dua hasil tanggapan yang kemudian

memungkinkan. Menghadapi Problem-focused terdiri dari usaha untuk

mengaiahkan atau mengurangi efek dari suatu situasi yang tidak

diinginkan. Tanggapan ini, sebagai contoh, bisa mengubah situasi fisik,

menghancurkan suatu hubungan, atau membujuk seseorang untuk

melakukan sesuatu untuk memindahkan suatu ancaman eksternal.

Menghadapi Emotion-focused mengacu pada strategi teori untuk

menguasai, mengurangi, atau memaklumi suatu situasi yang tidak

diinginkan. seperti strategi yang meliputi pengingkaran, penghindaran

pemikiran tentang suatu penilaian, atau reconceprualizing sumber

perselisihan atau sama dengan artinya.

Penelitian ini akan mengembangkan suatu operasionalisasi spesifik

yang relevan untuk Iklan pelayanan masyarakat yang dirancang Urituk

mempengaruhi orang-orang untuk membantu orang yang lain. Sebab

penelitian yang akan kita gunakan untuk mehyelidiki dan menjawab iklan

yang dilihat seseorang dilihat di bawah kondisi-kondisi secara relatif

alami, ada alasan untuk percaya bahwa proses penilaian adalah berkenaan

dengan unsur dan terjadi tanpa kesadaran, Lazarus ( 1991 : 193).

Di dalam konteks lain, proses penilaian bisa menjadi lebih kompleks

dan melibatkan self-awareness lebih besar. Sebagai konsekuensi, tidak ada

usaha yang dibuat untuk menerapkan penilaian dan memproses di dalam
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penelitian saat ini, melainkan kita mengasumsikan arti dari infonnasi di

dalam iklan stimulus dan fokus pada atas reaksi emosional ke pemlaian

berkenaan dengan unsur dan menghadapi tanggapan di mana mehbatkan

orang.

2.2.2 Definisi Pemasaran Sosial (Social Marketing)

Istilah-istilah pemasaran sosial telah banyak dikemukakan oleh para

penulis dimana satu sama lainnya berbeda berdasarkan pandangannya

masing-masing. Walaupun demikian istilah-istilah yang dikemukakan

tersebut memiliki inti yang sama.

Ralph M. Gaedeke (1990 : 48) mendefmisikan sosial marketing

sebagai berikut:

"Social marketing is the design implementation, and control ofprograms

calculated to influence the acceptability of social ideas and involving

consideration ofproduct planning, pricing communication, distribution,

and marketingresearch."

Artinya : pemasaran sosial merupakan desain, pelaksahaan, dan kontrol

dari program-program yang telah diperhitungkan untuk mempengartihi

thasyarakat agar diterimanya ide-ide sosial. Sosial marketing Juga

melibatkan pertimbangan-peitimbangan tentang perencanaan produk,

biaya, komunikasi, distribusi, dan pengendalian pemasaran.
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Michael morris (1991 : 350) mendefinisikan sosial marketing sebagai

berikut:

"Social marketing is the marketing and selling ofsocial issues and ideas,

and there it has planning system which links product, price, promotion,

and distribution strategis to primary, secondary, and tertiary target

markets."

Artinya : Pemasaran sosial merupakan sistem perencanaan yang

berhubungan dengan produk, biaya, promosi dan strategi distribusi untuk

target pasar yang primer, sekunder, tertier.

Lacznak (1991 : 251) mendefinisikansosial marketing sebagai berikut:

"Social marketing is an activity used at times to promote social ideas

which sometimes have adverse consequence at the beginning and are

acceptable in the endas the ideasbestsere their interest. "

Artinya : Pemasaran sosial adalah sebuah kegiatan yang digunakan setiap

waktu untuk mempromosikan ide-ide sosial, dimana kadangkala

menimbulkan konsekuensi yang berlawanan pada akhirnya measyarakat

akanmenerimanya karenaternyata memenuhi kepentingan mereka.

Setiap negara didunia memiliki masalah sosial, dimana masyarakat dan

pemerintah berusaha untuk mengatasihya. Dalam mengatasi masalah

sosial, maka dilakukan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sosial

baik terhadap individu maupun kelompok masyarakat dengan cara

mengurangi bahaya yang mengancam hidup mereka, memberikan

kesempatan kepada mereka untuk bergaul dengan lingkungan tanpa
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adanya diskriminasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka

agar kualitas hidup mereka lebihbaik.

Pada masa kirn, pemasaran sosial lebih dititik beratkan pada beberapa

bidang, antara lain kesehatan (contohnya: larangan merokok di tempat

umum, bahaya dari obat-obatan terlarang, perbaikan gizi), bidang

lingkungan hidup (contohnya: pemeliharaan hutan, peremajaan hutan

kembali, reboisasi, penghijauan), pada bidang pendidikan (contohnya:

memperbaiki sistem dan kurikulum pendidikan, wajib belajar pada usia 7-

12 tahun) dan pada bidang ekonomi (contohnya: meningkatkan

sumberdaya manusia)

Di Indonesia pemasaran sosial terlihat dari program pemerintah seperti

larangan merokok, bahaya HIV, anjuran penghematan listrik, program

rumah smggah, pengembangan keterampilan anak-anak jalanan, perang

terhadap kekerasan yang dilakukan kepada perempuandan anak-anak baik

di dalam keluarga atau di masyarakat umum. Untuk melaksanakan

program pemerintah tersebut, maka dilakukan berbagai cara seperti

memasang iklan pada media masa, radio, televisi, membuat spanduk-

spanduk atau poster-poster serta slogan-slogan yang dapat menggugah hati

nurani masyarakat.
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2.23 Definisi Advertising

Definisi advertising menurut Philip Kotler dalam bukunya Principles

ofMarketing (1994 : 423) adalah :

" Advertising isany paidfrom ofnon ersonal presentation and promotion

ofideas, goods, orservices by an identified sponsor. "

Artinya :periklanan adalah semua bentuk-bentuk komunikasi non personal

dan promosi dari ide, barang, atau jasa yang dilakukan melalui media

bayaran dengan sponsor yang jelas.

Dikatakan non personal karena perusahaan yang menggunakannya

tidak mengadakan hubungan atau kontak langsung dengan calon

konsumen. Paracalon konsumen tersebut hanyamembaca atau mendengar

segala sesuatu tentang anjuran-anjuran yang dikemukakan dalam

periklanan tersebut, melalui media-media yang digunakan sponsor.

Menurut Philip Kotler dalam bukunya Marketing Manajemen (1994 :

400), advertising memiliki sifat-sifat tersendiri antara lain :

a) Publicpresentation ( Penampilan Publik)

Iklan ditujukan kepada umum, oleh karena itu penyajiannya harus

umum pula dengan mengemukakan motif-motif yang logis, sehingga

masyarakat dapat mudah mengerti tentang iklan tersebut.

b) Pervasiveness ( Daya Serap )

Karena advertising dapat dilakukan secara berulang-ulang, maka dapat

meresap kepada konsumen. Secara sedikit demi sedikit konsumen akan
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dapat memperayai pesan-pesan yang diberikan oleh sponsor untuk

kemudian mempercayainya.

c) Impersonality (Tidak Ada Hubungan Tatap Muka)

Konsumen tidak memiliki kewajiban untuk memberikan minat atau

bereaksi terhadap advertising, sebab pihak sponsor tidak bertatap muka

langsung dengan konsumen. Sehingga tidak dapat terjadi transaksi

pertukaran dengan segera. Iklan hanya bisa menyampaikan suatu

monolog dengan khalayak, bukan dialog.

Menurut Philip Kotler dalam bukunya Marketing Manajemen (1994 :

430) ada beberapa hal yang baru diperhatikan dalam pemilihan media

yang akan digunakan dalam mengiklankan yaitu:

a) Kebiasaan media yang disenangi khalayak sasaran

Perusahaan harus dapat memilih media yang paling efektif untuk

menarik para calon konsumen. Misalnya : televisi dan radio.

b) Produk

Tiap jenis media memiliki keampuhan yang berbeda-beda untuk

peragaan, penggambaran, kepercayaan dan warna. Sehingga

perusahaan harus dapat menentukan media yang paling

menguntungkan untuk memperagakan produknya.

c) Pesan

Tiap pesan berbeda dalam waktu pemasangan atau yang diinginkan

dalam jenis penerangan atau informasi yang diinginkan.
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d) Harga

Tiap media memilki tarif pemasangan iklan yang berbeda,

sehingga perusahaan dalam menggunakan media perlu

memperhitungkan untung ruginya dalam memakai suatu media.

Menurut William J. Stanton dalam bukunya Fundamental of Marketing

(1991 : 470), fungsi advertising adalah :

a) Supportpersonal selling

Advertising dapat digunakan untuk membukakan pintu pelanggan

bagi tenaga penjualan ( salesman ), dan memperkenalkan calon

pelanggan dengan perusahaan penjual

b) Reach people in accessible to the salesforce

Tenaga penjual ini mungkin tidak dapat bertemu tatap muka

dengan konsumen atau mereka tidak mengetahui secara pasti siapa

yang memiliki wewenang untuk mengambil membeli. Akan tetapi

ada kemungkinan yang besar bahwa konsumen bersangkutan

membaca majalah atau surat kabar yang memuat iklan itu.

c) Improve dealer relations

Hubungdti dengan dealer diperbaiki dengan segala usaha dealer

agar mad menyalurkan lebih bariyak produksinya seperti

• Kredit penjual

• Kemungkinan laba lebih besar

• Alat-alat display untuk toko-toko, dan sebagainya.

• Janji-janji selalu dipenuhi
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d) Enter new geographic market or attract a new group of

customers

Memasuki pasaran lokasi geografis atau menarik golongan

pelanggan baru.

e) Introduce a new product

Suatu produk yang baru muncul atau produk yang lama tak

kelihatan dipasaran, memberikan suatu cara untuk dapat

diperkenalkan kepada konsumen / masyarakat luas. Pada umumnya

para pemasang advertising berusaha untuk dapat meyakinkan para

pembaca bahwa produk yang telah dihasilkannya telah beredar

dipasaran dan diperbolehkan. Sasaran pengenalan ini sangat

diandalkan oleh produsen-produsen yang memproduksi barang-

barangkonsumsi ( consumer goods ).

f) Increasesales ofa product

Suatu advertising dapat dirancang untuk memperpanjang milsim

pembelian produk (sebagaimana dilakukan dalam hal penjualan

minuman bersoda, minuman noil alcohol); Menambah frekuensi

penggantian (sebagaimana dilakukan dalam mengganti bola

lampu); Menambah cara-cara penggunaan suatu produk.

g) Expand the industry's sales

• Meluaskan penjualan perusahaan.

• Menambah saluran-saluran distribusi
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• Menambah daerah-daerah pemasaran

h) Counteractprejudice or substitution

Bertindak untuk memerangi prasangka-prasangka atas barang-

barang produk kita. Mencegah agar pelanggan kita memilih barang

subtitusi dari produk kita (beli barang lain yang sama / serupa /

sejenis dari perusahaan lain sebagai pengganti barang kita)

i) Buildgoodwillfor thecompany and improve it's reputation

Membangun nama baik perusahaan dan memperbaiki reputasinya

dengan:

•S Melakukan pelayanan masyarakat (public service) melalui

advertising.

•S Menjelaskan keadaan organisasi yang menghasilkan produk

tersebut.

2.2.4 Definisi Public Service Advertising

Ada beberapa definisi PublicService Adverting, antara lain :

Menurut S. Watson Duun and Arnold M. Barban ( 1990 : 651 ), adalah

sebagai berikut:

"Public services advertising is another type ofpublic advertising and as

such has a nonproduct perspective. It's distinguishing feature is that he

focus ofthe advertising is on some matter ofimportance yopublic welfare,

the social, economic or cultural issues dealt with the advertising are
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worthy ofpublic attention and often, public action such as a local city miht

advertising the availability of free medical sevices, how to conserve

energy."

Artinya : iklan pelayanan masyarakat adalah jenis lain dari iklan untuk

masyarakat umum yang digunakan untuk produk yang tidak nyata (

produk jasa ), dan ciri-ciri utama dari iklan ini lebih dititikberatkan untuk

kesejahteraan umun, masalah-masalah sosial, ekonomi, atau budaya, yang

menjadi topik iklan, bertujuan agarmasyarakat umum memperhatikan dan

memberikan reaksi yang diharapkan, seperti iklan pelayanan pengobatan

gratis untuk umum yang dipasang oleh pemerintah daerah dan bagaimana

menghemat energi, gerakan anti narkoba.

Menurut Courtland I. Boove and William F. Arens (1990 : 578),

adalah sebagai berikut:

"Public service advertising is advertising for intangible humanittation

social causes, political ideas or issues, philosophic or religiousposition,

orparticular attidus andviewpoint (labour unions)."

Artinya : iklan pelayanan masyarakat adalah iklan untuk tujuan sdsial,

kemanusiaan, perilaku sosial masyarakat, masalah atau isu-isu pblitik,

filosofi atau keagamaan, atau sikap dan pendirian tertentu ( perserikatan

buruh).
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Definisi public serviceadvertising menurut Crompton and Lamb (1991

: 428), adalah sebagai berikut:

"An announcement for which no charge is made andwhich promotes

programs, activities, or services of state, or local government or the

programs, activitie, or services of non profit organizations and othe

announcement regarded as serving community interest. "

Artinya : pemberitahuan yang mempromosikan program-program,

kegiatan-kegiatan, atau pelayanan pemerintah pusat atau daerah atau

pelayanan organisasi non laba atau yang tidak mencari keuntungan, serta

pemberitahuan semacam pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Iklan pelayanan masyarakat merupakan pesan-pesan atau

pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat umum untuk

kepentingan dan kesejahteraan bersama. Iklanpelayananmasyarakat inilah

yang digunakan para pemasar sosial untuk mempromosikah produknya

yang berisikan ide-ide sosial melalui program komunikasi

Produk yang diiklankan oleh public service advertising seperti misi-

triisi kehidupan, politik, kesehatan, kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan,

kasih sayang, yatig ditujukan untuk mendorong orang untuk memberikan

bantuan secara materi atau non materi untuk melaksanakan program yang

ditawarkan.

Tujuan dari Public ServiceAdvertising adalah memberikan informasi-

informasi serta membujuk atau mengingatkan orang tentang ide-ide yang

bagus, dimana obyeknyadititik beratkan pada masalah sosial.
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Fungsi dari Public Service Advertising (S. Watson Duun and Arnold

M. Barban ; 1990 : 653) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi.

2. Membahas masalah sosial.

3. Mengubah kebiasaan-kebiasaan yangtidakbaik.

4. Mengurangi pemborosan.

5. Memberikan pandangan dalam bidang politik.

6. Memperbaiki perilaku umum.

7. Memberikan informasikepada umum mengenai pengobatan baru.

8. Mengingatkanorang untuk menolong sesama.

2.2.5 Pengertian Perilaku Prososial

Perilaku prososial menurut Rushton (1990 : 100) adalah sebagai

berikut:

"prosocial behaviour isanactperformed tohelp someone else, it includes

anyact that helps or is designed to help others, regardless ofthe helper's

motives."

Artinya : perilaku prososial adalah perbuatan yang dilakukan untuk

membantu orang lain, termasuk setiap perbuatan yang direncanakan untuk

menolong sesama, tanpa memandang motif si pelaku.

Menurut William(1981 : 3) Perilaku prososial adalah sebagai berikut:

"Perilaku prososial adalah adalah tingkah laku seseorang yang

bermaksud merubah keadaan psikis ataufisik penerima sedemikian rupa,
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sehingga si penolong akan merasa bahwa si penerima menjadi lebih

sejahtera ataupuas secara material ataupun psikologis. "

"Tingkah laku yang menimbulkan konsekuensi positif bagi

kesejahteraan fisik maupun psikis orang lain. Perilaku tersebut meliputi

pengertian yang luas sehingga dalam penelitian ini penulis membatasi

perilaku prososial pada perilaku menolong, bekerja sama, menyumbang

dan membagi, serta mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. Perilaku

prososial dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu : (1) faktor situasional

yang meliputi : kehadiran orang lam, faktor lingkungan dan kebisingan,

faktor tanggung jawab, faktor kemampuan yang dimiliki, faktor desakan

waktu, latar belakang keluarga, dan (2) faktor internal yang meliputi :

faktor pertimbangan untung rugi, faktor nilai-nilai pribadi, faktor empati,

faktor emosi, suasana hati (mood), faktor sifat, faktor tanggung jawab,

faktor agama, tahapan moral, orientasi seksual, jenis kelamin, (3) faktor

penerima bantuan yang meliputi : karakteristik orang yang memerlukan

pertolongan, kesamaan penolong dengan yang memerlukan pertolongan,

asal daerah, daya tarik fisik, (4) faktor budaya meliputi : nilai dan norina

yang berlaku pada suatu masyarakat knususnya norma tanggung jawab

sosial, normatimbal balik dan normakeadilan" (Bartal 1977 : 4)

Sesuatu kegiatan memberikan bantuan atau direncanakan litituk

membantu orang lain tanpa memandang motif pelaku, termasuk dalam

kategori perilaku prososial. Perbuatan seorang bapak memberikan

sumbangan besarbagipenduduk yangterkena musibah dengan memanggil
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wartawan agar dimuat di media massa supaya dirinya terkenal, ataupun

seorang ibu yang secara diam-diam dan tanpa nama memberikan

sumbangannya ke tempat musibahadalah kegiatan-kegiatan prososial

Perilaku prososial mencakup segala perbuatan yang bersifat

memberikan bantuan kepada orang lain, baik yang bersifat tanpa pamrih

ataupun yang memiliki maksud tertentu untuk kepentingan pribadi.

Perilaku prososial telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak

masa anak-anak, seperti seorang anak memberikan mamannya kepada

anak lain, penumpang angkutan umum yang memberikan uang kepada

penumpang bus yang baru kecopetan.

2.2.6 Definisi Emosi Negatif

Emosi dapat digambarkan sebagai reaksi sesaat yang tampak dalam

tingkah laku seseorang dan biasanya sebagai akibat dari pengalamannya.

Emosi sering disertai dengan peruahan-perubahan fisiologis seperti nadi

berdenyut cepat apabila seseorang merasa tegang atau marah.

Russel dan Ridgeway (1983 : 11) membagi emosi menjadi dua yaitii:

•f Emosi yatig menyenangkan

•S Emosi yatlg tidak menyenangkan.

Emosi yang menyenangkan disebut juga emosi positif seperti perasaan

senang, gembira, cinta, bahagia, dan bangga.

Sebaliknya, emosi yang tidak menyenangkan diebut emosi negatif,

seperti perasaan sedih, takut, marah, dan tegang.
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Emosi yang mana yang relevan dalam konteks iklan "anti child

abuse"?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus mempelajari dua aliran

yang bertentangan dalam literature tentang emosi. Aliran yang pertama

menganggap "emosi" sebagai suatu kategori yang memiliki ciri-ciri

tersendiri. Yang kedua sebagai suatu yang mempunyai dimensi saling

melengkapi

Menurut aliran pertama (Shaver 1987 : 57) emosi dikelompokan

menjadi tiga kategori:

1. Superordinat

2. Basic

3. Subordinat

Yang diambil untuk penelitian ini adalah 'Basic Level' yang paling

tepat karena di basic level inilah orang menginterprestasikan

lingkungannya dan terjadinya proses informasi (Bagozzi, 1994). Di Basic

level terdapat:

1. Love ( rasa cinta )

2. Joy ( gembira )

3. Anger ( marah )

4. Sadness ( sedih )

5. Fear (takut)

Setelah dilakukan studi tentang emosi-emosi negatif, maka

ditetapkanlah 4 sikap emosi negatif yaitu : anger, sadness, fear, dan
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tension, yang cocok untuk iklan anti-child abuse dalam penelitian ini.

(operasionalisasi Lazarus teori).

2.2.7 Definisi Empati

Definisi empati menurut Hoffman (1994 : 58) adalah sebagai berikut:

"Empati merupakan kesadaran dengan penuh pengertian akan keaadaan

Q'iwa, perasaan, mental) orang lain dan menempatkan diri kita ditempat

orang tersebutserta ikutmerasakanpeneritaan orang tersebut. "

Definisi empati menurut Lazarus (1991 : 267)

"Empati adalah ikut merasakan perasaan orang lain dengan

menempatkan diri sendiri secara psikologi di lingkungan orang tersebut. "

Definisi empati menurut Yold Stein (1991 : 59)

"Empati adalah kesadaran akan perasaan orang lain, dan mempunyai

keinginan untuk menolong orang tersebut. "

Definsi empati menurut Bagozzi (1992 : 59)

"Empati adalah kesadaran yang tinggi terhadap seseorang yang dalam

bahaya atau kesusahan serta keinginan berbuat sesuatu tindakan untuk

meringankan penderitaanorang tersebut."

Faktor-faktor dari empati (Davis 1980, Larsen, Diener, Cropanzano 1987)

adalah:

a) ProtectionMotivation (Motivasi untuk memberikan perlindungan).

b) Fantasy elaboration (Keinginan untuk mengetahui lebih jauh serta

ingin mengetahui yang dibutuhkan).



c) Compasion Ipity (perasaan terharu).

d) Perspective taking (menyetujui pandangan korban yang memerlukan

bantuan).

2.2.8 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, iklan pelayanan masyarakat "Anti Child Abuse"

digunakan sebagai stimulus terhadap audience yang akan mempengamhi

keputusan perilaku prososial dari audience, perilaku prosocial dipenganihi

oleh faktor emosi dan faktor empati.

Faktor emosi terdiri dari :

> Kemarahan (suatu keadaan sakit hati yang merendahkan diri

seseorang).

> Kesedihan (rasa kehilangan atau ketidakberdayaan )

> Ketakutan (keadaan ketika menghadapi bahaya yang akan

terjadi.)

> Ketegangan (rasa gelisah atau kesusahan yang terutama terlihat

ketika seseorang merasa takut.)

Faktor empati terdiri dari :

> Perspective Taking (menyetujui pandangan orang yang

memerlukan pertolongan)

> Compasion / Pity (merasa terharu dan kasihan pada orang yang

memerlukan bantuan)
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> Protection Motivation (motivasi untuk memberikan perlmdungan

atau pertolongan)

> Fantasy Elaboration (ingm mengetahui lebihjauh tentang korban

dan tentang apa yang dibutuhkan oleh korban tersebut)

Bagan Skema Kerangka Pemikiran

Stimulus Iklan Pelayanan Masyarakat "Anti Child Abuse"

_

Keputusan Perilaku Prososial

U

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Perilaku Prosocial

Faktor Emosi

• Kemarahan

• Kesedihan

• Ketakutan

• Ketegangan

Faktor Empati

• Perspective Taking (menyetujui pandangan orang yang memerlukan pertolongan)

• Compasion / Pity (merasa terharu dan kasihan pada orang yang memerlukan bantuan)

• Protection Motivation (motivasi untuk memberikan perlindungan atau pertolongan)

• Fantasy Elaboration (ingin mengetahui lebih jauh tentang korban dan tentang apa yang

dibutuhkan oleh korban tersebut)


