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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran bukan hanya terpaku terhadap penjualan, tetapi berpusat pada 

usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Dalam pemenuhan 

kebutuhannya, setiap manusia mempunyai preferensi yang  berbeda terhadap 

produk dan jasa yang dibutuhkan mereka.  

Pemasaran memiliki arti lebih dari sekedar menjual dan mempromosikan 

suatu produk. Mengerti, menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyalurkan nilai 

dan kepuasan konsumen akan suatu produk merupakan merupakan inti dari 

pemasaran. Beberapa ahli mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Molan (2005:10) adalah sebagai berikut: 

”Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dengan proses 

itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain” 

Definis pemasaran menurut Kotler-Keller (2007:6) adalah sebagai berikut : 

”Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai 

kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya” 

Definisi pemasaran menurut Kartajaya (2006:18) adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan 

proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dan inisiator 

kepada stakeholder-nya” 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalah proses sosial dan manajerial serta organisasi untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai kepada pelanggan serta mengelola 

hubungan pelanggan dengan menguntungkan organisasi dan para pemilik 

sahamnya, selain itu sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan 
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proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dan inisiator kepada 

stakeholder-nya. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan haruslah dikelola dengan 

sistem manajerial yang sesuai dengan tujuan pemasaran perusahaan. Manajemen 

pemasaran memegang peranan penting dalam perusahaan. 

Manajemen pemasaran menurut Kotler (2007:6) didefinisikan  sebagai 

berikut : 

“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran 

dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul” 

 

Menurut Alma (2008:130), definisi manajemen pemasaran diuraikan 

sebagai berikut: 

”Manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, 

mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan (program), guna 

memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli 

sasaran dalam rangka tujuan organisasi” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

adalah seni dan ilmu pemasaran dalam menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan serta 

menganalisa, merencanakan, dan mengawasi segala kegiatan guna memperoleh 

tingkat pertukaran yang menguntungkan antara pembeli dan penjual. 

2.2 Perilaku Konsumen  

2.2.1 Pengertian Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, 

dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, 

atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 
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Definisi perilaku konsumen meurut Schiffman dan Kanuk (2004:5) 

menyebutkan:  

“Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukan dalam mencari, 

membeli, menggunakan, menilai, menentukan produk, jasa, dan 

gagasan” 

Sedangkat menurut Solomon (2004:7) menyebutkan: 

“Perilaku konsumen adalah suatu ilmu yang meliputi proses dimana 

individual-individual atau grup memilih, membeli, menggunakan, atau 

menempatkan produk, pelayanan, ide-ide, atau pengalaman untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan”. 

 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah suatu ilmu yang meliputi proses dimana individual-individual atau grup 

memilih, mencari, membeli, menggunakan atau menempatkan produk, pelayanan, 

ide-ide, atau produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Dengan kata lain perilaku konsumen meliputi aktivitas bagaimana individu, 

kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, dan membuang barang, 

jasa dan gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat 

mereka.  Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan bukan hal yang 

sederhana. pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka 

namun dapat bertindak sebaliknya. Mereka mungkin menanggapi pengaruh yang 

merubah mereka pada menit-menit terakhir. Karenannya pemasar harus 

mempelajari keinginan, persepsi, preferensi, serta perilaku belanja dan pembelian 

pelanggan sasaran mereka. 

Dalam hal ini pemasar dapat memepelajari pembelian konsumen actual 

untuk mengetahui apa yang mereka beli, dimana dan seberapa banyak. Perusahaan 

yang benar-benar mengerti bagaimana reaksi konsumen terhadap fitur, harga, dan 

iklan produk yang berbeda-beda memiliki keunggulan yang hebat dibandingkan 

dengan pesaingnya. 
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2.2.2  Karakteristik Perilaku Konsumen  

Engel, Blackwell dan miniard (1994:60) berpendapat bahwa konsumen 

dapat dipengaruhi perilakunya menurut kehendak pihak yang berkepentingan. 

Selanjutnya Engel juga menyebutkan sedikitnya ada 3 faktor yang menjadi 

determinan variasi penentu keputusan konsumen. 3 faktor ini menjadi pengaruh 

yang mendasar pada perilaku konsumen yaitu: 

1. Pengaruh Lingkungan 

Konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks dimana 

keputusan mereka dipengaruhi oleh Budaya, Kelas Sosial, 

Pengaruh pribadi, Keluarga, Situasi. 

2. Perbedaan dan Pengaruh Individual 

Konsumen juga mempengaruhi faktor internal yang menggerak dan 

mempengaruhi perilaku mereka. Faktor internal ini sangat mungkin 

berbeda antara individu sehingga akan menghasilkan keputusan dan 

perilaku yang berbeda pula. Adapun faktor-faktornya sebagai 

berikut: Sumber daya konsumen, Motivasi dan keterlibatan, 

Pengetahuan Sikap dan Kepribadian, gaya hidup dan demografi. 

3. Proses psikologis  

Proses psikologis dari konsumen akan membawa mereka pada 

proses berikut yaitu : pengolahan informasi, pembelajaran, dan 

perubahan sikap/perilaku, yang kesemuanya akan memberikan 

dampak pada penentuan keputusan mereka.  

Senada dengan Engel, Philip Kotler (2001:197) menyebutkan setidaknya 

ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu: faktor budaya, sosial, 

kepribadian dan kejiwaan. Masing-masing dari faktor tersebut memiliki subfaktor 

yang menjadi elemen pembetuknya. 
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Gambar 2.1 

 faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Prinsip-prinsip pemasaran, (Kotler dan keller 2009:166) 

Menurut (Kotler dan keller 2009:166) Perilaku pembelian konsumen di 

pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya, sosial dan pribadi. 

2.2.3 Faktor Budaya  

Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku 

konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari 

faktor budaya. 

 Kelas budaya ( culture ) 

Budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Pemasar 

harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai budaya disetiap Negara untuk 

memahami cara terbaik memasarkan produk lama mereka dan mencari 

peluang untuk produk baru. kelas budaya meliputi pencapaian dan 

keberhasilan, aktivitas, efisiensi dan kepraktisan, proses, kenyamanan 

materi, individualism, kebebasan, kenyamanan eksternal, 

humanitarianisme, dan jiwa muda. 

 Subbudaya (subculture) 

Subbudaya yaitu yang lebih kecil dalam memberikan identifikasi dan 

sosialisai yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Subbudaya meliputi 

kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis.  
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 Kelas sosial  

Kelas sosial yaitu divisi yang relative homogen dan bertahan lama dalam 

sebuah masyarakat, tersusun secara hirarki dan mempunyai anggota nilai, 

minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial meliputi tujuh tingkatan dari 

bawah ke atas yaitu: bawah renda, bawah tinggi, kelas pekerja, kelas 

menengah, menengah atas, atas rendah, dan atas tinggi.  

 

2.2.4 Faktor Sosial  

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, 

serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. 

 Kelompok Referensi (reference group) 

Kelompok referensi adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap perilaku orang tersebut. 

Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok 

keanggotaan (membership group), dengan siapa seseorang berinteraksi, 

terus menerus dan tidak resmi seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan 

kerja. Masyarakat juga menjadi kelompok sekunder (secondary group), 

seperti agama, profesional, dan kelompok persatuan perdagangan, yang 

cenderung lebih resmi dan memerlukan interaksi yang kurang 

berkelanjutan. Setidaknya ada dua cara untuk mempengaruhi kelompok 

referensi yaitu: 

a) Kelompok aspirasional (aspirational group) adalah kelompok yang 

ingin diikuti oleh orang tersebut. 

b) Kelompok disosiatif (dissociative group) adalah kelompok yang 

nilai dan perilakunya ditolak oleh orang tersebut.  

 Keluarga  

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling peting dalam 

masyarakat, dan anggota keluarga mempresentasikan kelompok referensi 

utama yang paling berpengaruh. Ada dua keluarga dalam kehidupan 

pembeli yaitu keluarga orientasi (family of orientation) yaitu terdiri dari 
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orang tua dan saudara kandung, dan keluarga prokreasi (family of 

procreation) yaitu terdiri dari pasangan dan anak-anak. 

 Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian dan kosep diri yaitu setiap orang mempunyai karakteristik 

pribadi yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang dimaksud dengan 

kepribadian (personality) adalah sekumpulan sifat psikologi manusia yang 

menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap 

rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian). 

 

2.2.5 Faktor Pribadi  

Keputusan pembeli juga dipengaruh oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus pembeli, pekerjaan dan keadaan 

ekonomi, serta gaya hidup dan nilai. Karena banyak dari karakteristik ini yang 

mempunya dampak langsung terhadap konsumen, penting bagi pemasar untuk 

mengikuti mereka secara seksama.  

 Usia dan Siklus Hidup  

Selera konsumen mengenai makanan, pakaian, prabot, rekreasi sering 

dihubungkan dengan usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup 

keluarga dan jumlah, usia, serta jenis kelamin orang dalam rumah tangga 

pada satu waktu tertentu. 

 Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi  

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Pekerja kerah biru akan 

membeli baju kerja, sepatu kerja dan kotak makan. Presiden prusahaan akan 

membeli jas, perjalanan udara dan keanggotaan country club. Pemasar 

berusaha mengidentifikasi kelompok pekerja yang mempunyai minat diatas 

rata-rata terhadap produk dan jasa bahkan menghantarkan produk khusus 

untuk kelompok pekerja tertentu. 

 Gaya Hidup dan Nilai  

Orang-orang dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama 

mungkin akan mempunyai gaya hidup yang berbeda.  
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2.3 Kepemimpin Opini (Opinion leader)  

Kepemimpinan opini merupakan orang yang pertama dalam mencoba 

produk dan jasa-jasa diluar rasa keingin tahuan mereka sesungguhnya. Mereka 

umumnya orang-orang aktivitas di masyarakat, dalam pekerjaan, dan juga dipasar. 

Menurut Kotler-Keller (2009:170) adalah sebagai berikut: 

”Pemimpin opini adalah orang yang menawarkan nasihat atau 

informasi informal tentang produk atau kategori produk tertentu, 

misalnya mana yang terbaik dari beberapa merek atau bagaimana 

produk tertentu dapat digunakan” 

Kotler (2000: 559-560) mengungkapkan terdapat dua jenis saluran 

komunikasi yang dapat digunakan perusahaan dalam mempromosikan suatu 

produk, yaitu saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non-personal. 

Saluran komunikasi personal adalah saluran komunikasi yang melibatkan dua atau 

lebih individu secara langsung (face to face), individu dengan pemirsa langsung 

(person to audience) melalui telepon, atau email. 

Menurut Sutisna (2002:187) mengungkapkan: 

“orang-orang yang kita tanyai dan meminta informasinya, disebut 

sebagai pemimpin opini (opinion leader)” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemimpin opini (opinion leader) orang-

orang yang sering mempengaruhi sikap orang lain dalam hal pembelian, pemilihan 

suatu barang atau jasa maupun pendapat mengenai produk ataupun jasa yang 

ditawarkan, sehingga orang yang dipengaruhipun tertarik dan akhirnya melakukan 

suatu tindakan pembelian. 

Kebanyakan konsumen menerima informasi dari orang lain, orang lain yang 

menjadi sumber informasi bisa berupa teman, keluarga, tetangga, atau teman satu 

kelompok. Biasanya informasi berasal dari orang yang kita yakini bahwa orang 

tersebut mempunyai informasi yang benar.  

Menutur Solomon (2007:403) ada beberapa sifat dan ciri-ciri 

kepemimpinan opini, yang sangat penting dan bernilai sebagai berikut:  
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1. Secara teknis pemimpin opini berkopenten dan dapat dipercaya 

karena mereka sudah membawa dan memiliki kekuatan keahlian 

(expert power). 

2. Pemimpin opini melakukan evaluasi dan sintetis terhadap informasi 

tanpa bias. Sehingga mereka mempunyai kekuatan pengetahuan 

(knowledge power). Hal ini tidak seperti dorongan iklan komersil 

yang memuat kepentingan perusahaan agar produknya dibeli. 

Dengan demikian pemimpin opini lebih dapat dipercaya.  

3. Pemimpin opini secara sosial cenderung aktif sehingga proses 

komunikasi dengan orang lain akan lebih banyak. 

4. Pemimpin opini cenderung memiliki kesamaan dengan konsumen 

dalam kepercayaan dan nilai, sehingga mereka membawa kekuatan 

rujukan (refen power). Pemimpin opini cenderung memiliki status 

dan pendidikan yang lebih tinggi dari pada orang yang 

dipengaruhinya tetapi tidak jauh berbeda dengan kelas sosial. 

5. Pemimpin opini sering menjadi orang pertama kali yang membeli 

produk, sehingga dia berani menanggung resiko bagi orang lain 

yang belum membeli produk tersebut. 

Adapun karakteristik dari opinion leader menurut Loudon & Della 

Bitta (1993:267), yaitu: 

1. Opinion leader berada pada kelas yang sama, walaupun ada juga 

yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi. 

2. Opinion leader memiliki akses informasi yang lebih banyak dari 

opinion receiver. 

3. Opinion leader mempunyai keterkaitan dan pengetahuan 

mengenai produk sehingga dapat mempengaruhi orang lain. 

4. Opinion leader sering berbagi pendapat mengenai suatu produk 

kepada orang lain.  

5. Opinion leader memiliki inovasi yang tinggi dibandingkan 

dengan opinion recever. 
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6. Opinion leader memiliki sifat suka mencoba produk dan jasa 

yang baru. 

Opinion leader sangat efektif mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

pembelian produk, menurut Sciffman & Kanuk (2007:396) beberapa alasan yang 

menyebabkan efektifnya opinion leader tersebut antara lain: 

1. Kredibilitas  

Opinion leader merupakan sumber informasi produk yang dapat 

dipercaya karena biasanya mereka telah menggunakan produk yang 

bersangkutan sehingga bisa memberikan informai yang akurat. 

2. Informai Kebaikan dan Keburukan  

Informasi yang disediakan oleh pemasar tentang suatu produk hanya 

memberikan informasi tentang kebaikan produk tersebut saja, 

sedangkan opinion leader menyediakan informasi mengenai 

kebaikan dan keburukan produk tersebut.  

3. Informasi dan Saran  

Opinion leader merupakan sumber informasi dan saran. Mereka 

dengan mudah membicarakan pengalaman merekan menggunakan 

suatu produk sejauh yang mereka ketahui dan memberikan saran 

untuk membeli atau menghindari pembelian prodak tertentu. 

Fenomena-fenomena opinion leadership berguna untuk mengetahui apa 

yang menjadi motivasi pendorong bagi opinion leader untuk memberikan 

informasi dan saran. Menurut Sciffman & Kanuk (2007:398) motivasi opinion 

leader dan opinion receiver antara lain: 

1. Kebutuhan (Opinion Leader) 

Teori motivasi menyebutkan bahwa seseorang memberikan 

informasi atau saran kepada orang lain untuk memutuskan 

kebutuhan dasar dirinya. Tetapi opinion leader tidak mengetahui 

motif sebenarnya dibalik apa yang mereka lakukan. 

Kemungkinan opinion leader berusaha untuk meyakinkan orang 
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lain untuk menggunakan produk yang sama sebagai pembenaran 

atas pendapatnya. 

2. Kebutuhan Opinion Receiver  

Opinion receiver sangan memerlukan pembicaraan yang 

berhubungan dengan produk atau jasa, mereka akan bertanya 

kepada orang terdahulu sebelum melakukan pembelian. Hasil 

dari pembicaraan informal tersebut mereka menentukan produk 

baru atau cara penggunan produk baru, mereka mengurangi 

suatu resiko yang terjadi akibat pembelian suatu produk karena 

mereka telah memperoleh banyak informasi dari orang-orang 

yang pernah menggunakan produk yang akan mereka beli.  

Dengan itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan opini (opinion leader) 

merupakan orang yang secara tidak langsung mempunyai peran yang penting bagi 

perusahaan, karena begitu perusahaan dapat mengidentifikasikan seseorang sebagai 

opinion leader, maka secara tidak langsung seluruh konsumen akan menurut 

kepada opinion leader yang telah menjadi konsumen perusahaan tersebut. 

Menurut Solomon (2007:404) proses komunikasi seseorang kepada orang 

lain melalui proses tertentu, dalam pandangan tradisional terlihat pada gambar 

dibawah:  

Gambar 2.2 

Model Proses Komunikasi Tradisional 

   

 

Sumber: Solomon (2007:404) 

Dalam pandangan tradisional, proses word of mouth communication dari 

informasi yang disampaikan dari sumber, kemudian komunikasi tersebut ditangkap 

oleh pemimpin opini (opinion leader) disampaikan kepada pengikutnya melalui 

informasi dari mulut ke mulut. Dalam proses komunikasi pengikut tidak mampu 
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mempengaruhi pemimpin sehingga dia hanya meneriama informasi saja dan 

mengikuti apa yang dilakukan pemimpin opini. 

2.3.1 Model Komunikasi Pemasaran   

1. Two-step flow of communication model  

Studi klasu menyimpulkan bahwa pesan dari media massa biasanya 

mengalir melalui kepemimpinan opini (opinion leader) yang kemudian mengalir ke 

massage. Studi ini juga disebut teori Two-step flow of communication, dimana 

opinion leader merupakan penerima langsung informasi dari media massa 

impersonal yang kemudian mentransfer dan menerjemahkan ke masyarakat. Teori 

ini memandang opinion leader sebagai middleman antara informasi impersonal dan 

masyarakat. 

Gambar 2.3  

Two-Stef Of Communication 

 

  

Sumber: Schiffmen & Khanuk (2007:450) 

Ide utama dari teori ini adalah dimana interaksi sosial antara masyarakat 

memainkan peran penting karena disanalah informasi diteruskan dan perilaku 

diransang. Teori ini mengolah perilaku anggapan bahwa hanya media massa yang 

memberi pengaruh pada tinggakat penjualan suatu produk. Teori ini membuka 

pandangan pemasar tentang bagaimana arus informasi mengalir ke masyarakat, 

tetapi teori ini tidak secara akurat menggambarkan aliran informasi dan 

pengaruhnya. 

Adapun kekurangan dari teori ini adalah: 

 Media Massa menyampaikan pesan kepada opinion leader maupun opinion 

receiver, tetapi opinion receiver lebih banyak dipengaruhi oleh opinion 

leader dari pada media massa. 

 

Mass Media  
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Opinion 
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 Tidak semua komunikasi impersonal dilakukan oleh opinin leader kepada 

opinion receiver, tetapi lebih sering opinion receiver meminta pendapat 

kepada opinion leader terhadap produk atau jasa. 

 Mereka yang meminta informasi dan saran dari orang lain terus meneruskan 

saran tersebut kepada orang lain, sedangkan orang yang tidak menerima 

informasi atau saran tidak meneruskan apa-apa. 

 Opinion leader lebih sering menerima dan mencari informasi dan saran 

dibandingkan dengan non opinion leader. 

2. Multi-step flow of communication model  

Model yang lebih komprehensif dari arus komunikasi impersonal 

menggambarkan pengiriman informasi dari media massa sebagai yang bertahap-

tahap. Perubahan ini dilakukan karena fakta berdasarkan informasi dan pengaruh 

merupakan proses dua arah dimana kepemimpinan opini (opinion leader) 

terpengaruh oleh dan dipengaruhi juga oleh opinion receiver. Dapat dilihat pada 

gambar 2.4, dimana pada langkah 1a dan 1b menunjukan bahwa informasi dari 

media massa secara bersamaan diterima oleh opinion leader, opinion receiver dan 

information receiver (orang yang dipengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh orang 

lain. Pada langkah 2 menunjukan pengirimian informasi dan pengaruh dari opinion 

leader pada opinion receiver. Langkah ketiga memperlihatkan pergantian 

pengiriman informasi dari opinion receiver ke opinion leader. 

Gambar 2.4. 

Multi-Step Flow of Communication 

 

 

 

Sumber: Schiffmen & Khanuk (2007:450) 
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2.4 Pengetahuan   

2.4.1 Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi 

melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga.  

Pengertian pengetahuan menurut Notoatmodjo (2007: 54) : 

“Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalu mata dan telinga”. 

Sedangkan pengetahuan menurut Taufik (2007:76) adalah: 

“Pengetahuan merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, 

hidung, telinga, dan sebagainya)” 

Dari kedua definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa pengetahuan adalah 

hasil dari penginderaan manusia terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan,  pendengaran,  penciuman, 

rasa dan raba. Karena itu, dalam pengetahuan fungsi alat indera menjadi sangat 

penting karena dari alat indera itulah muncul pengetahuan. 

2.4.2 Pengetahuan Masyarakat  

 Pengetahuan Masyarakat umumnya mengacu kepada masyarakat di mana 

pengetahuan adalah sumber daya produksi primer bukan modal dan tenaga kerja. 

Hal ini juga dapat merujuk kepada penggunaan suatu masyarakat tertentu 

memberikan informasi: pengetahuan masyarakat menciptakan, membagi dan 

menggunakan pengetahuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya 

(Butcher:2011). 

Sementara itu, Mokyr berpendapat bahwa satu-satunya cara yang masuk 

akal untuk mendefinisikan pengetahuan pada tingkat sosial adalah sebagai 

gabungan dari semua set pengetahuan individu anggota masyarakat ini. Hal ini 
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membutuhkan beberapa asumsi penyederhanaan misalnya, bahwa masyarakat 

setuju tentang siapa yang termasuk dan yang bukan milik masyarakat. Ini juga 

berarti bahwa individu "pengetahuan" dapat didefinisikan abstrak dari tingkat 

kepastian bahwa individu memiliki dalam kebenaran pengetahuan ini (Mokyr; 

2005:1). 

Inti dari "pengetahuan" masyarakat  adalah pengembangan pengetahuan, 

yaitu penciptaan makna baru, nilai tambah yang dihasilkan oleh proses kreatif dari 

informasi yang tersedia oleh orang-orang dan diukur oleh penerapan yang lebih 

besar dan/atau baru/kegunaan dari informasi yang diproses, dibandingkan dengan 

informasi yang awalnya tersedia. Jika ini adalah satu-satunya kriteria, maka semua 

masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai pengetahuan masyarakat, dalam 

beberapa bentuk "arti baru" selalu dibuat (United Nations; 2005). 

Konsep pengetahuan masyarakat mencakup dimensi sosial, budaya, 

ekonomi, politik, dan transformasi kelembagaan, dan perspektif yang lebih 

pluralistik dan berkembang. Hal ini dianggap sebagai proses manusia. UNESCO 

berpendapat bahwa perkembangan dari Informasi Masyarakat kepada Pengetahuan 

Masyarakat mensyaratkan bahwa 'penggunaan ICT harus dikaitkan dengan 

pengakuan bahwa pengetahuan adalah kekuatan utama dari dimensi sosial, politik, 

budaya dan pembangunan kelembagaan, bersandar pada hak asasi manusia 

(Butcher;2011). 

Dari beberapa definisi mengenai pengetahuan masyarakat dan dimensi 

pengetahuan masyarakat, maka bisa dimaknai bahwa pengetahuan masyarakat 

merupakan gabungan dari apa yang diketahui oleh masyarakat akan sesuatu hal. 

Dalam pengetahuan masyarakat diperlukan kesepakatan dari masyarakat tentang 

apakah suatu hal menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat atau bukan. Apabila 

dikaitkan dengan pengetahuan masyarakat mengenai bahasa Sunda, maka bisa 

dimaknai bahwa pengetahuan masyarakat berkaitan dengan hal-hal apa saja yang 

telah diketahui secara umum oleh masyarakat mengenai bahasa sunda. 

Sebagai contoh misalnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan bahasa 

sunda, manfaat yang diterima, menjaga kelestarian budaya, dampak apabila tidak 

menggunakan serta menjaga bahasa sunda agar tidak hilang dan masih banyak lagi. 
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Dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, maka pengetahuan masyarakat 

dikaitkan dengan pengetahuan masyarakat akan bahasa Sunda.  

Menurut Evers (2000) dalam Buthcer (2011), karakteristik pengetahuan 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

• Para anggotanya telah mencapai standar rata-rata pendidikan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan masyarakat lain dan semakin besarnya proporsi angkatan 

kerja yang dipekerjakan sebagai pekerja pengetahuan yaitu peneliti, ilmuwan, 

spesialis informasi, manajer pengetahuan dan pekerja terkait. 

• Industri menghasilkan produk dengan kecerdasan buatan terintegrasi. 

• Organisasi - swasta, pemerintah dan masyarakat sipil - yang berubah menjadi 

cerdas, dan merupakan organisasi pembelajaran. 

• Ada beberapa pusat keahlian dan poli-sentris produksi pengetahuan, dan 

• Ada budaya epistemik yang berbeda dari produksi pengetahuan dan 

pemanfaatan pengetahuan. 

2.4.3 Tingkatan Pengetahuan 

 Menurut Notoatmodjo (2007:77), ada 6 (enam) tingkatan pengetahuan 

yang dicakup dalam domain kognitif, yaitu: 

1. Tahu  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari keseluruhan bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan 

tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja yang mengukur bahwa 

orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 

2. Memahami  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat mengintrepetasikan materi 

tersebut secara benar. Orang telah paham terhadap objek atau materi harus 
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dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan 

sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 

3. Aplikasi  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

di pelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

4. Analisis  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih ada di dalam srtuktur organisi, dan 

masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

5. Sintesis  

Sintesis menunjukkan pada satu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi 

baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya: dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap 

suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.  

6. Evaluasi  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilain-penilaian ini didasarkan 

pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada. 

2.4.4 Sumber-Sumber Pengetahuan 

 Sumber-sumber pengetahuan menurut Suhartono (2008:62) adalah sebagai 

berikut : 

a. Sumber pertama yaitu kepercayaan berdasarkan tradisi, adat istiadat  dan 

agama, adalah berupa nilai-nilai warisan nenek moyang. Sumber ini 
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biasanya berbentuk norma-norma dan kaidah-kaidah baku yang berlaku 

didalam kehidupan sehari-hari. Di dalam norma dan kaidah itu terkandung 

pengetahuan yang kebenarannya boleh jadi tidak dapat dibuktikan secara 

rasional dan empiris, tetapi sulit dikritik untuk diubah begitu saja. Jadi, 

harus diikuti dengan tanpa keraguan, dengan percaya secara bulat. 

Pengetahuan yang bersumber dari kepercayaan cenderung bersifat tetap 

tetapi subjektif.  

b. Sumber kedua yaitu pengetahuan yang berdasarkan pada otoritas kesaksian 

orang lain, juga masih diwarnai oleh kepercayaan. Pihak-pihak pemegang 

otoritas kebenaran pengetahuan yang dapat dipercayai adalah orang tua, 

guru, ulama, orang yang dituakan, dan sebagainya. Apapun yang mereka 

katakana benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, pada 

umumnya diikuti dan dijalankan dengan patuh tanpa kritik. Karena, 

kebanyakan orang telah mempercayai mereka sebagai orang-orang yang 

cukup berpengalaman dan berpengetahuan lebih luas dan benar. Boleh jadi 

sumber pengetahuan ini mengandung kebenaran. 

c. Sumber ketiga yaitu pengalaman indrawi.  Bagi manusia, pengalaman 

indrawi adalah alat vital penyelenggaraan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Dengan mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, orang bisa menyaksikan 

secara langsung dan bisa pula melakukan kegiatan hidup. 

d. Sumber keempat yaitu akal pikiran. Berbeda dengan panca indera, akal 

pikiran memiliki sifat lebih rohani. Karena itu, lingkup kemampuannya 

melebihi panca indera, yang menembus batas-batas fisis sampai hal-hal 

yang bersifat metafisis. Kalau panca indera, hanya mampu menangkap hal-

hal yang fisis menurut sisi tertentu, yang satu persatu, dan yang berubah-

rubah, maka akal pikiran mampu menangkap hal-hal yang metafisis, 

spiritual, abstrak, universal, yang seragam dan yang bersifat tetap, tetapi 

tidak berubah-ubah. Oleh sebab itu, akal pikiran senantiasa bersikap 

meragukan kebenaran pengetahuan indriawi sebagai pengetahuan semu dan 

menyesatkan. Singkatnya, akal pikiran cenderung memberikan pengetahuan 
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yang lebih umum, objektif dan pasti, serta yang bersifat tetap, tidak 

berubah-ubah. 

e. Sumber kelima Intuisi. Sumber ini berupa gerak hati yang paling dalam. 

Jadi, sangat bersifat spiritual, melampaui ambang batas ketinggian akal 

pikiran dan kedalaman pengalaman. Pengetahuan yang bersumber dari 

intuisi merupakan pengalaman batin yang bersifat langsung. Artinya, tanpa 

melalui sentuhan indera maupun olahan akal pikiran. Ketika dengan serta-

merta seseorang memutuskan untuk berbuat atau tidak berbuat dengan atau 

tanpa alasan yang jelas, maka ia berada di dalam pengetahuan yang intuitif. 

Dengan demikian, pengetahuan yang intuitif.  Pengetahuan intuitif ini 

kebenarannya tidak dapat diuji baik menurut ukuran pengalaman indriawi 

maupun akal pikiran. Karena itu tidak bisa berlaku umum, hanya berlaku 

secara personal belaka. 

2.4.5 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, antara 

lain : 

1. Pendidikan 

Tingkat pendidikan turut pula menetukan mudah tidaknya seseorang menyerap 

dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula pengetahuannya. (Wied 

Harry dalam Hendra, 2008). 

2. Pengalaman  

Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat diartikan 

bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu suatu 

cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman 

pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. 

Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. 
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3. Usia 

Makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya 

bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses 

perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun 

(Singgih dalam Hendra, 2008). 

4. Informasi 

Informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan seseorang. Meskipun 

seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika orang mendapatkan 

informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar 

maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuan seseotang (Wied Hary 

dalam Hendra, 2008).  

Dari penjelasan diatas, maka dimensi dari pengetahuan masyarakat 

diasumsikan sama dengan pengetahuan individu karena sesuai dengan definisi yang 

telah dikemukakan sebelumnya dimana pengetahuan masyarakat merupakan 

gabungan dari apa yang diketahui oleh individu dalam masyarakat akan sesuatu 

hal. Karena itulah dimensi dan/atau faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan 

masyarakat adalah pendidikan, pengalaman, usia dan informasi.  

2.5 Niat Berperilaku dalam Theory Of Planned Behavior  

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan sasaran. Dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk 

atau jasa yang di butuhkan oleh konsumen tentunya didasari oleh sikap dan niat.  

2.5.1  Theory of Planned Behavior 

 Theory Reasoned Action (TRA) pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada 

tahun 1980 (Jogiyanto:2007). Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa 

manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala 

informasi yang tersedia. Dalam TRA ini, Ajzen (1980) yang menyatakan bahwa 

seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari 

niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Lebih lanjut, Ajzen (1980) mengemukakan 

bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua 
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penentu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap (attitude towards 

behavior) dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif 

(subjective norms). Dalam upaya mengungkapkan pengaruh sikap dan norma 

subjektif terhadap niat untuk dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku, Ajzen 

melengkapi TRA ini dengan keyakinan (beliefs). Dikemukakannya bahwa sikap 

berasal dari keyakinan terhadap perilaku (behavioral beliefs), sedangkan norma 

subjektif berasal dari keyakinan normatif (normative beliefs). Secara skematik, 

TRA dapat digambarkan seperti berikut: 

Gambar 2.5. 

Theory of Reasoned Action  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fishbein & Ajzen, 1975) 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari 

TRA. Ajzen (1988) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu 

kontrol perilaku yang dipersepsi (perceived behavioral control). Konstruk ini 

ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam 

rangka melakukan perilaku tertentu (Chau & Hu : 2002). Dengan kata lain, 

dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap 

dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol yang 

dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinannya terhadap kontrol tersebut 

(control beliefs). Secara lebih lengkap Ajzen (2005) menambahkan faktor latar 

belakang individu ke dalam perceived behavioral control, sehingga secara 

skematik perceived behavioral control dilukiskan sebagaimana pada gambar 2.6. 
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Gambar 2.6  

Teori of Planned Behavior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ajzen, 2005) 

Model teoritik dari Teori Planned Behavior (Perilaku yang direncanakan) 

mengandung berbagai variabel yaitu Ajzen (2005): 

1. Latar belakang (background factors) 

Seperti usia, jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, suasana hati, sifat 

kepribadian, dan pengetahuan) mempengaruhi sikap dan perilaku individu 

terhadap sesuatu hal. Faktor latar belakang pada dasarnya adalah sifat yang 

hadir di dalam diri seseorang, yang dalam model Kurt Lewin dikategorikan ke 

dalam aspek Organisasi (organism). Dalam kategori ini Ajzen (2005),  

memasukkan tiga faktor latar belakang, yakni personal, sosial, dan informasi. 

Faktor personal adalah sikap umum seseorang terhadap sesuatu, sifat 

kepribadian (personality traits), nilai hidup (values), emosi, dan kecerdasan 

yang dimilikinya. Faktor sosial antara lain adalah usia, jenis kelamin (gender), 

etnis, pendidikan, penghasilan, dan agama. Faktor informasi adalah 

pengalaman, pengetahuan, dan ekspose pada media. 

 

Background 

Factor  

 
Personal  

 General- 

 Attitudes  
 Personality-

Trait 

 Values 
 Emition 

 Inteligence 

 
Social 

 Age,Gender, 

Etnicity, 
Education, 

Income, 

Religion, 
 

Information 

 Experince  
 Knowledge 

 Media expo  

Intention  Behavior 

Behavioral  

Beliefs  

Attitude  

Toward the  

Behavior   

Control  

Beliefs  

Perceived  
Behavior  

Control 

Normative  

Beliefs  

Subjective 

Norms 



31 

 

 

 

 

2.  Keyakinan perilaku (behavioral belief)  

Hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif 

dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara 

afektif terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka pada 

perilaku tersebut. 

3.  Keyakinan normatif (normative beliefs) 

Berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan yang secara tegas 

dikemukakan oleh Lewin dalam Field Theory. Pendapat Lewin ini digaris 

bawahi juga oleh Ajzen melalui perceived behavioral control. Menurut Ajzen 

(2005), faktor lingkungan sosial khususnya orang-orang yang berpengaruh bagi 

kehidupan individu (significant others) dapat mempengaruhi keputusan 

individu. 

4.  Norma subjektif (subjective norm)  

Sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang 

terhadap perilaku yang akan dilakukannya (Normative Belief). Kalau individu 

merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, 

bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan 

pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. Fishbein dan 

Ajzen (1975), menggunakan istilah ”motivation to comply” untuk 

menggambarkan fenomena ini, yaitu apakah individu mematuhi pandangan 

orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak. 

5.  Keyakinan dari dalam diri individu bahwa suatu perilaku yang dilaksanakan 

(control beliefs) dapat diperoleh dari berbagai hal, pertama adalah pengalaman 

melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau pengalaman yang diperoleh 

karena melihat orang lain misalnya,  teman, keluarga dekat dalam 

melaksanakan perilaku itu sehingga ia memiliki keyakinan bahwa ia pun akan 

dapat melaksanakannya. Selain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman, 

keyakinan individu mengenai suatu perilaku akan dapat dilaksanakan 

ditentukan juga oleh ketersediaan waktu untuk melaksanakan perilaku tersebut, 
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tersedianya fasilitas untuk melaksanakannya, dan memiliki kemampuan untuk 

mengatasi setiap kesulitan yang menghambat pelaksanaan perilaku. 

6.  Persepsi kemampuan mengontrol tingkah laku (perceived behavioral control) 

Keyakinan (beliefs) bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah 

melaksanakan perilaku tertentu, individu memiliki fasilitas dan waktu untuk 

melakukan perilaku itu, kemudian individu melakukan estimasi atas 

kemampuan dirinya apakah dia punya kemampuan atau tidak memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Ajzen (2005) menamakan 

kondisi ini dengan “persepsi kemampuan mengontrol” (perceived behavioral 

control). Niat untuk melakukan perilaku (intention) adalah kecenderungan 

seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. 

Niat ini ditentukan oleh sejauh mana individu memiliki sikap positif pada 

perilaku tertentu, dan sejauh mana kalau dia memilih untuk melakukan perilaku 

tertentu itu dia mendapat dukungan dari orang-orang lain yang berpengaruh 

dalam kehidupannya. 

Menurut Theory of Planned Behavior, seseorang dapat bertindak 

berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap 

perilakunya (Ajzen, 2002). Teori ini tidak hanya menekankan pada rasionalitas 

dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku 

berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut atau suatu tingkah laku tidak 

hanya bergantung  pada intensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang 

tidak ada dibawah kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan 

kesempatan untuk menampilkan tingkah laku tersebut (Ajzen, 2005). Dari sini lah 

Ajzen memperluas teorinya dengan menekankan peranan dari kamuan yang 

kemudian disebut sebagai Perceived Behavioral Control (Vaughan & Hogg, 

2005). 

 Berdasarkan Theory of Planed Behavior, intensi merupakan fungsi dari tiga 

determinan, yang satu yang bersifat personal, kedua merefleksikan pengaruh sosial 

dan ketiga berhubungan dengan masalah kontrol (Ajzen, 2005). Berikut ini adalah 

penjabaran dari variabel utama dari Theory of Planned Behavior yang terdiri dari: 
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intensi, attitude toward behavior, subjective norms, dan perceived behavioral 

control. 

2.5.2  Intensi 

Intensi menurut Fishbein dan  Ajzen (1975), merupakan komponen dalam 

diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. 

Intensi didefinisikan sebagai dimensi probabilitas subjektif individu dalam kaitan 

antara diri dan perilaku. Santoso (1995) berpendapat bahwa intensi adalah hal-hal 

yang diasumsikan dapat menjelaskan faktor-faktor motivasi serta berdampak kuat 

pada tingkah laku. Hal ini mengindikasikan seberapa keras seseorang berusaha dan 

seberapa banyak usaha yang dilakukan agar perilaku yang diinginkan dapat 

dilakukan. 

Menurut Theory of Planned Behavior, seseorang dapat bertindak 

berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap 

perilakunya (Ajzen, 2002). Teori ini tidak hanya menekankan pada rasionalitas 

dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada belief bahwa target tingkah laku berada 

di bawah kontrol kesadaran individu tersebut. Suatu tingkah laku tidak hanya 

bergantung  pada intensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada 

dibawah kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan 

untuk menampilkan tingkah laku tersebut (Ajzen, 2005).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa intensi adalah 

kesungguhan niat seseorang untuk melakukan perbuatan atau memunculkan suatu 

perilaku tertentu dengan mengacu pada belief yaitu bahwa target tingkah laku 

berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut. 

Berdasarkan Theory Of Planned Behavior, intensi terbentuk dari attitude 

toward behavior, subjective norms, dan perceived behavioral control yang dimiliki 

individu terhadap suatu perilaku. Berikut ini adalah rumus dari intensi: 

 

 

Keterangan: 

B = behavior 

B ~ I = (AB) W1 + (SN) W2 + (PBC) 

W3 
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I = Intention 

AB = Sikap (attitude) terhadap perilaku 

SN = subjective norm 

PBC = Perceived Behavioral Control 

W1, W2 & W3 = weight/bobot/skor 

1.  Sikap terhadap perilaku tertentu (Attitude Toward Behavior) 

Sikap atau attitude berasal dari Bahasa Latin, yaitu aptus yang berarti 

sesuai atau cocok dan siap untuk bertindak atau berbuat sesuatu (Ismail & Zain, 

2008).  

Menurut Ajzen (2005), berpendapan bahwa  sikap sebagai berikut: 

”Yaitu evaluasi individu secara positif atau negatif terhadap benda, 

orang, institusi, kejadian, perilaku atau minat tertentu” 

Sedangkan menurut Gagne dan Briggs (dalam Ajzen, 2002), menuturkan sikap 

adalah:  

”sikap merupakan suatu keadaan internal (internal state) yang 

mempengaruhi pilihan tindakan individu terhadap objek, orang atau 

kejadian tertentu. Sikap merupakan kecenderungan kognitif, afektif, 

dan tingkah laku yang dipelajari untuk berespon secara positif 

maupun negatif terhadap objek, situasi, institusi, konsep atau 

seseorang” 

Berdasarkan definisini diatas, yaitu sikap individu terhadap suatu perilaku 

diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku 

tersebut, yang diistilahkan dengan behavioral beliefs (keyakinan terhadap 

perilaku). Keyakinan terhadap perilaku menghubungkan perilaku dengan hasil 

tertentu, atau beberapa atribut lainnya seperti biaya atau kerugian yang terjadi saat 

melakukan suatu perilaku. Dengan kata lain, seseorang yang yakin bahwa sebuah 

tingkah laku dapat menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut 

akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan Theory Of Planned Behavior, seseorang yang percaya bahwa 

menampilkan perilaku tertentu akan mengarahkan pada hasil yang positif akan 

memiliki sikap favorable terhadap ditampilkannya perilaku, sedangkan orang yang 

percaya bahwa menampilkan tingkah laku tertentu akan mengarahkan pada hasil 
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yang negatif, maka ia akan memiliki sikap unfavorable (Ajzen, 1988). Berikut ini 

adalah rumus untuk mengukur attitude toward behavior (Ajzen, 1988): 

 

 

 

 

Keterangan: 

AB = sikap terhadap perilaku B 

bi = belief bahwa menampilkan perilaku B akan menghasilkan i 

ei = evaluasi terhadap hasil i 

2. Norma Subjektif (Subjective Norms) 

Subjective Norms merupakan faktor dari luar individu yang berisi persepsi 

seseorang tentang apakah orang lain akan menyetujui atau tidak menyetujui suatu 

tingkah laku yang ditampilkan (Baron & Byrne, 2000).  Norma subjektif 

ditentukan oleh adanya keyakinan normatif (normative belief) dan keinginan untuk 

mengikuti (motivation to comply) (Ajzen, 2005). Keyakinan normatif berkenaan 

dengan harapan-harapan yang berasal dari referent atau orang dan kelompok yang 

berpengaruh bagi individu (significant others) seperti orang tua, pasangan, teman 

dekat, rekan kerja atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat.  

Subjective Norms didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap 

tekanan sosial yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku. Individu 

memiliki keyakinan bahwa individu atau kelompok tertentu akan menerima atau 

tidak menerima tindakan yang dilakukannya. Apabila individu meyakini apa yang 

menjadi norma kelompok, maka individu akan mematuhi dan membentuk perilaku 

yang sesuai dengan kelompoknya. 

Subjective Norms tidak hanya ditentukan oleh referent, tetapi juga ditentukan 

oleh motivation to comply. Secara umum, individu yang yakin bahwa kebanyakan 

referent akan menyetujui dirinya menampilkan perilaku tertentu, dan adanya 

motivasi untuk mengikuti perilaku tertentu, akan merasakan tekanan sosial untuk 

melakukannya. Sebaliknya, individu yang yakin bahwa kebanyakan referent akan 

AB ∞ ∑ bi ei 
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tidak menyetujui dirinya menampilkan perilaku tertentu, dan tidak adanya motivasi 

untuk mengikuti perilaku tertentu, maka hal ini akan menyebabkan dirinya 

memiliki subjective norm yang menempatkan tekanan pada dirinya untuk 

menghindari melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2005). 

Michener, Delamater, & Myers, (2004) mengungkapkan dalam Theory of 

Planned Behavior, Subjective Norms juga diidentikan oleh dua hal, yaitu:  

”belief dari seseorang tentang reaksi atau pendapat orang lain atau 

kelompok lain tentang apakah individu perlu, harus, atau tidak boleh 

melakukan suatu perilaku, dan memotivasi individu untuk mengikuti 

pendapat orang lain tersebut” 

Berikut adalah rumus dari  Subjective Norms (Ajzen, 2005): 

 

 

 

Keterangan: 

SN = Subjective Norm 

ni    = belief normative (belief seseorang bahwa seseorang atau kelompok yang 

menjadi referensi berpikir bahwa ia seharusnya menampilkan atau tidak 

menampilkan perilaku 

mi    = motivasi seseorang untuk mengikuti seseorang atau kelompok yang menjadi 

referensi. 

3. Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan (Perceived Behavioral 

Control) 

Perceived Behavioral Control  menggambarkan tentang perasaan self 

efficacy atau kemampuan diri individu dalam melakukan suatu perilaku. Hal senada 

juga dikemukakan oleh Ismail dan Zain (2008), yaitu Percieved Behavior Control 

merupakan persepsi individu mengenai kontrol yang dimiliki individu tersebut 

sehubungan dengan tingkah laku tertentu. Percieved Behavior Control merupakan 

keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan 

menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. Percieved Behavior 

Control ditentukan oleh pengalaman masa lalu individu dan juga perkiraan 

SN ∞ ∑ ni mi 
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individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku. 

Pengalaman masa lalu individu terhadap suatu perilaku bisa dipengaruhi oleh 

informasi yang didapat dari orang lain, misalnya dari pengalaman orang-orang 

yang dikenal seperti keluarga, pasangan dan teman. 

Ajzen (dalam Ismail & Zain, 2008) menjelaskan bahwa: 

 perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri, 

tetapi juga membutuhkan kontrol, misalnya berupa ketersediaan 

sumber daya dan kesempatan bahkan keterampilan tertentu. Perceived 

Behavioral Control merepresentasikan kepercayaan seseorang tentang 

seberapa mudah individu menunjukkan suatu perilaku.  

Sedangkan menurut Engel, Blackwell, & Miniard, (1995) mengungkapkan: 

”Ketika individu percaya bahwa dirinya kekurangan sumber atau 

tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan suatu perilaku, 

(kontrol perilaku yang rendah) individu tidak akan memiliki intensi 

yang kuat untuk menunjukkan perilaku tersebut” 

Dalam beberapa situasi, satu atau dua faktor saja dapat digunakan untuk 

menjelaskan intensi, dan kebanyakan ketiga faktor ini masing-masing berperan 

dalam menjelaskan intensi. Sebagai tambahan, tiap individu memiliki perbedaan 

bobot dari antara ketiga faktor tersebut mana yang paling mempengaruhi individu 

tersebut dalam berperilaku.  Sehingga dapat didefinikan bahwa seseorang akan 

melakukan suatu perilaku tertentu jika orang tersebut mengevaluasi perilaku 

tersebut secara positif, ditambah individu tersebut mendapatkan tekanan dari sosial 

untuk melakukan perilaku tersebut, serta individu tersebut percaya bisa dan 

memiliki kesempatan untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2005). 

Berdasarkan hal itu, Perceived Behavioral Control dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Ajzen, 2005): 

 

 

 

PBC = Perceived Behavioral Control 

ci = control belief bahwa faktor i akan ada 

PBC ∞ ∑ ci pi 
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pi = kekuatan faktor i untuk mempermudahkan atau menghambat dalam 

menampilkan perilaku 

Perceived Behavioral Control dapat diukur menggunakan dua skala, yaitu:  

a. Skala yang mengukur control belief subjek (Indirect Perceived Behavioral 

Control) yaitu mengenai kemampuan individu untuk mengontrol perilakunya 

terhadap faktor dari luar individu yang menghambat atau mendukung individu 

untuk menampilkan perilaku yang berasal dari luar individu. 

b. Skala yang mengukur perceived power (Direct Perceived Behavioral Control) 

yaitu mengenai kemampuan individu untuk mengontrol perilakunya terhadap 

factor dari dalam individu yang menghambat atau mendukung individu untuk 

menampilkan perilaku yang berasal dari dalam diri individu. 

2.6 Hubungan Antara Kepemimpina Opini (opinion leader) dengan Niat 

Menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari di Kota 

Bandung  

Kepemimpinan opini (opinion leader) baik secara langsung maupun tidak 

langsung sangat berpengaruh bersar terhadap niat konsumen, dimana 

Kepemimpinan Opini (opinion leader) merupakan penerima langsung informasi 

dari media massa impersonal yang kemudian mentransfer dan menerjemahkan ke 

masyarakat serta opinion leader merupakan orang yang secara tidak langsung 

mempunyai peran yang penting bagi perusahaan,  karena begitu perusahaan dapat 

mengidentifikasikan seseorang sebagai opinion leader, secara tidak langsung 

seluruh konsumen akan menurut kepada opinion leader yang telah menjadi 

konsumen perusahaan tersebut.  Sejalan dengan  Zulganef, Farida Nursyanti, dan 

Iwa Garniwa (2007) dalam penelitianya yaitu “ Identifikasi Keberadaan 

Kepemimpinan Opini (Opinion leadership) Pada Produk Fesyen, Perguruan 

Tinggi, dan Politik” Menemukan keberadaan kepemimpinan opini (Opinion 

Leadership) pada mahasiswa terhadap produk fesyen dan perguruan tinggi.  

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penyebaran informasi mengenai produk 

fesyen dan perguruan tinggi berlangsung dengan baik pada mahasiswa.  Program-

program pemasaran, terutama yang terkait dengan program komunikasi produk 
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fesyen dan perguruan tinggi dapat dilakukan terhadap Mahasiswa. Penyebaran 

informasi dan komunikasi mengenai fesyen terjadi juga antara keluarga, terutama 

dari kaka kepada adik. Sehingga program-program komunikasi atau promosi 

produk fesyen dapat efektif jika dilakuakan kepada para mahasiswa yang memiliki 

adik atau sulung dalam keluarga.  Sedangka penyebaran informasi dan komunikasi 

mengenai perguruan tinggi banyak dilakukan oleh mahasiswi dibandingkan dengan 

mahasiswa. Oleh karenanya program komunikasi atau promosi mengenai 

perguruan tinggi akan lebih efektif jika ditunjukan kepada mahasiswi dibandingkan 

kepada para mahasiswa.  

Penelitian ini dilatarbekangi dari meningkatnya jumlah mahasiswa yang 

menerima rujukan dari teman. Produk Perguruan Tinggi dipilih Karena 

kecendrungan 2 tahun terakhir sumber informasi yang dijadikan dasar oleh calon 

mahasiswa adalah teman. Teman adalah salah satu unsur terjadinya opinion 

leadership (Schiffman dan Kanuk, 2000:399). Selain itu, keberadaan opinion 

leadership sangat berguna bagi organisasi yang melaksanakan program   

pemasaran member get member , seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa bank 

atau perusahaan jasa.  

Sedangkan Abdul Hanan (2005) yang melakukan penelitian Berhubungan 

Dengan Diakuinya Seseorang Sebagai Pemimpin Opini (Opinion Leader) Dan 

Manfaat Untuk Penyuluhan” menemukan bahwa:   

1. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, di dalamnya akan terdapat 

seseorang sebagai pemimpin opini (opinion leader), yang berfungsi untuk 

mempengaruhi perilaku, pendapat, serta niat  dari anggota masyarakat 

mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan keahliannya  

2. Tingkat pengalaman petani, tingkat keinovatifan petani, dan tingkat kebutuhan 

terhadap informasi yang berhubungan dengan kegiatan usahatani petani, 

merupakan karakteristik internal petani yang berhubungan nyata dengan 

tingkat pengakuan petani terhadap pemimpin opini.  

3. Diakuinya seseorang sebagai pemimpin opini berhubungan nyata dengan 

kredibiltas, daya tarik serta kemampuan pemimpin opini menjalankan 

fungsinya yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani.  
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Penelitian tersebut dilatarbelakangi dari kurangnya pemanfaatan dan 

bekerjasama dengan para pemimpin opini, atau terjadi kekeliruan dalam menetapkan 

seseorang sebagai pemimpin opini. pentingnya keberadaan kepemimpinan opini 

(opinion leader) yaitu dimana penyuluhan sebagai salah satu kegiatan proses difusi 

adopsi, inovasi, memerlukan partsipasi dan kerjasama dengan para pemimpin opini, 

karena para pemimpin opini merupakan jembatan masuknya suatu inovasi dan minat ke 

dalam masyarakat.  

2.7 Hubungan Pengetahuan Masyarakat dengan Niat masyarakat untuk 

Menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa sehari-hari  

Pengetahuan Masyarakat umumnya mengacu kepada masyarakat dimana 

pengetahuan adalah sumber daya produksi primer bukan modal dan tenaga kerja. 

Hal ini juga dapat merujuk kepada penggunaan suatu masyarakat tertentu 

memberikan informasi: pengetahuan masyarakat menciptakan, membagi dan 

menggunakan pengetahuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya 

(Butcher:2011). 

Dalam menentukan suatu pilihan terhadap praduk atau jasa pengetahuan 

masyarakat sangat berperan penting terhadap niat masyarakat dalam 

mengkonsumsi dan menggunakan suatu produk atau jasa, sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Saleha Sungkar, Rawina Winita, Agnes Kurniawan 

(2010) dalam judul “Pengaruh  Penyuluhan Terhadap Tingkat  Pengetahuan 

Masyarakat  Dan  Kepadatan Aedes aegypti Di Kecamatan Bayah, Popinsi Banten” 

mendapatkan bahwa dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan 

warga mengenai  pemberantasan sarang nyamuk (PSN) meningkat setelah 

diberikan penyuluhan. Meskipun demikian, peningkatan pengetahuan tidak diikuti 

dengan penurunan kepadatan dan penyebaran Ae. aegypti yang berarti, Oleh karena 

itu untuk memberantas Ae. Aegypti diperlukan upaya tambahan yaitu memberikan 

temefos atau ikan pemakan jentik ditempat penampungan air. Penelitian ini 

dilatarbelakang dari semakin meningkatnya jumlah penderita serta penyebaran 

nyamuk Ae.aegypti yaitu dengan cara memberikan penyuluhan terhadap seluruh 

masyarakat guna menungkatkan pengetahuan masyarakat tentang betapa 

pentingnya untuk meningkatkan niat masyarakat dalam menjaga kebersihan 
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lingkungan agar tidak menyebabkan penyebaran nyamuk Ae. Aegypti bertambah 

luas. 

Tindakan untuk melakukan pembelian suatu produk atau jasa dari 

konsumen tentu saja tidak muncul begitu saja. Kemunculan terjadi setelah 

melewati beberapa tahap, misalnya bagaimana konsumen melewati tahap perhatian 

lalu berlanjut ke tahap minat. Lebih jauh lagi bahwa konsumen tersebut bisa 

menuju ke tahap kehendak. Ketika sudah mencapai tahap ini, setidaknya 

masyarakat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikmati jasa tersebut 

namun belum menemukan waktu dan kesempatan yang tepat. Pada akhirnya 

diharapkan mereka akan melakukan pembelian atas jasa yang ditawarkan.  

Selain itu, untuk bisa mendapatkan minat yang positif dari audiens, 

perusahaan harus mempertimbangkan dulu sikap konsumen terhadap suatu produk. 

Bila hanya sedikit konsumen yang menyatakan berminat, maka tugas dari 

komunikator untuk mengetahui alasannya dan kemudian mengembangkan upaya-

upaya untuk mendorong perasaan menyukai. Komunikator juga terus berupaya 

membangun preferensi konsumen dengan mempromosikan kualitas, nilai, kinerja 

dan keistimewaan lain produk itu. Komunikator dapat menilai keberhasilan 

kampanye dengan mengukur kembali dan mengoptimalkan preferensi audiens 

setelah kampanye tersebut dilakukan. Terakhir untuk mencapai proses pembelian 

tentunya tugas komunikator membangun keyakinan diantara audiens bahwa 

produknya adalah pilihan terbaik. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Zulganef dan Lesmana (2007) dalam “Analisis Siswa SMU Untuk 

Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Melalui Theory of Planned Behavior” 

Menunjukan bahwa pada umunya siswa-siswa SMU mempunyai sikap yang positif 

terhadap perilaku melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari penelitian tersebut juga 

memperlihatkan bahwa siswa-siswa SMU yang mempunyai motivasi tinggi 

tersebut cenderung mematuh kehendak atau kerabat dengatnya dalam berperilaku 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Serta niat siwa-siwa SMU untuk 

melanjutkan ke Universitas Widyatama belum muncul dalam diri mereka, Hal ini 

terlihat dari responden yang merespon item-item mengenai niat sebagian besar 
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tidak berpendapat. Berarti dapat disimpulkan bahwa niat siswa-siswa SMU untuk 

masuk ke perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keluarga, kerabat, dan teman. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis  

2.8.1 Kerangka Pemikiran  

Penggunaan Bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari di kota besar 

seperti Jawa Barat khususnya di Kota Bandung cenderung berkurang. Banyaknya 

orang yang mengenyam pendidikan di kota-kota besar, menjadikan  bahasa 

Indonesia lebih diprioritaskan  untuk dipelajari. Berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan Balai Bahasa Bandung menunjukkan dari 850 responden pasangan suami 

istri, hanya 754 pasangan yang bisa berbahasa Sunda. Dari 754 pasangan yang bisa 

berbahasa Sunda tersebut, ternyata hanya lahir  565 anak yang juga bisa berbahasa 

Sunda. Dari hasil penelitian tersebut dapat menunjukan bahwa adanya penurunan 

yang signifikan tingkat kemampuan berbahasa sunda dari generasi ke generasi. 

Dari penurunan jumlah penutur bahsa sunda yang ada pada saat ini dapat 

menimbulkan hilangnya keberadaan bahasa sunda atau yang biasa kita sebut 

dengan bahasa ibu di masyarakat, berbagai macam upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah dan pihak-pihak terkait dengan diberlakukanya peraturan daerah 

(perda) yang paling baru yaitu perda No 2 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan 

pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Salah satu isi Perda ini adalah 

kewajiban seluruh warga Kota Bandung (baik pejabat maupun masyarakat) untuk 

berbahasa Sunda setiap hari Rabu.  Namun kenyataan yang ada dilapangan tidak 

sedikit orang yang enggan untuk menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa 

sehari-hari. Menurut Kotler-Keller (2009:170) Pemimpin opini (opinion Leader) 

adalah orang yang menawarkan nasihat atau informasi-informal tentang produk 

atau kategori produk tertentu, misalnya mana yang terbaik dari beberapa merek 

atau bagaimana produk tertentu dapat digunakan. 

Pemerintah atau pihak-pihak terkait sebagai kepemimpinan opini (opinion 

leader) harusnya dapat memberikan informasi, saran dan nasihat terhadap 
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masyarakat kota Bandung untuk menggunakan kembali bahasa sunda sebagai 

bahasa sehari-hari, karena kepemimpinan opini (opinion leader) sangat 

berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk mengkonsumsi atau menggunakan.  

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulganef, Farida Nursyanti, 

dan Iwa Garniwa (2007) dalam penelitianya yaitu “ Identifikasi Keberadaan 

Kepemimpinan Opini (Opinion leadership) Pada Produk Fesyen, Perguruan 

Tinggi, dan Politik” Menemukan keberadaan kepemimpinan opini (Opinion 

Leadership) mahasiswa pada produk fesyen dan perguruan tinggi, Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa penyebaran informasi mengenai produk fesyen dan 

perguruan tinggi berlangsung dengan baik pada mahasiswa serta pengaruh 

pemimpini opini dalam menentukan niat konsumen untuk memilih prodak atau 

jasa yang akan digunakanya.  

Dalam menentukan suatu pilihan terhadap praduk atau jasa pengetahuan 

masyarakat sangat berperan penting terhadap niat masyarakat dalam 

mengkonsumsi dan menggunakan suatu produk atau jasa. (United Nations; 2005) 

dalam (Butcher; 2011). Berpendapat pengetahuan masyarakat  adalah 

pengembangan pengetahuan, yaitu penciptaan makna baru, nilai tambah yang 

dihasilkan oleh proses kreatif dari informasi yang tersedia oleh orang-orang dan 

diukur oleh penerapan yang lebih besar dan/atau baru/kegunaan dari informasi 

yang diproses, dibandingkan dengan informasi yang awalnya tersedia. Jika ini 

adalah satu-satunya kriteria, maka semua masyarakat dapat dikualifikasikan 

sebagai pengetahuan masyarakat,  dalam beberapa bentuk "arti baru" selalu dibuat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saleha 

Sungkar, Rawina Winita, Agnes Kurniawan (2010) dalam judul “Pengaruh  

Penyuluhan Terhadap Tingkat  Pengetahuan Masyarakat  Dan  Kepadatan Aedes 

aegypti Di Kecamatan Bayah, Popinsi Banten” mendapatkan bahwa dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan warga mengenai  

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) meningkat setelah diberikan penyuluhan. 

peningkatan pengetahuan masyarakat tidak diikuti dengan penurunan kepadatan 

dan penyebaran Ae. aegypti yang berarti, penyuluhan saja tidak cukup 

menghasilkan perubahan perilaku tetapi juga harus disertai dengan niat 
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masyarakatnya sendiri.  Oleh karena itu untuk pemberantasan Ae. Aegypti 

diperlukan upaya tambahan yaitu memberikan temefos atau ikan pemakan jentik 

ditempat penampungan air guna meningkatkan pengetahuan tentang manfaat 

menjaga kebersihan lingkungan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, antara 

lain : 

1. Pendidikan 

Tingkat pendidikan turut pula menetukan mudah tidaknya seseorang menyerap 

dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula pengetahuannya. (Wied 

Harry dalam Hendra, 2008). 

2. Pengalaman  

Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat diartikan 

bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu suatu 

cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman 

pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. 

Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. 

3. Usia 

Makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya 

bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses 

perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun 

(Singgih dalam Hendra, 2008).  

4. Informasi 

Informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan seseorang. Meskipun 

seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan 

informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar 

maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuan seseotang (Wied Hary 

dalam Hendra, 2008).  

Selain itu, untuk bisa mendapatkan niat yang positif dari audiens, 

perusahaan harus mempertimbangkan dulu sikap konsumen terhadap suatu produk. 
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Bila hanya sedikit konsumen yang menyatakan berminat, maka tugas dari 

komunikator untuk mengetahui alasannya dan kemudian mengembangkan upaya-

upaya untuk mendorong perasaan menyukai. Komunikator juga terus berupaya 

membangun preferensi konsumen dengan mempromosikan kualitas, nilai, kinerja 

dan keistimewaan lain produk itu. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Zulganef dan Lesmana (2007) dalam “Analisis Siswa SMU Untuk 

Melanjutkan Study ke Perguruan Tinggi Melalui Theory of Planned Behavior” 

Menunjukan bahwa pada umunya siswa-siswa SMU mempunyai sikap yang positif 

terhadap perilaku melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari penelitian tersebut juga 

memperlihatkan bahwa siswa-siswa SMU yang mempunyai motivasi tinggi 

tersebut cenderung mematuh kehendak atau kerabat dengatnya dalam berperilaku 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Serta niat siwa-siwa SMU untuk 

melanjutkan ke Universitas Widyatama belum muncul dalam diri mereka, Hal ini 

terlihat dari responden yang merespon item-item mengenai niat sebagian besar 

tidak berpendapat. Berarti dapat disimpulkan bahwa niat siswa-siswa SMU untuk 

masuk ke perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keluarga, kerabat, dan teman. 

Atas dasar uraian diatas maka dapat digambarkan suatu paradigma 

penyampain kepemimpinan opini (opinion leader) yang dilakukan perusahaan, 

pemerintah dan pihak-pihak terkait  akan berhubungan dengan pengetahuan 

masyarakat tentang bahasa sunda terhadap niat masyarakat untuk menggunakan 

bahasa sunda sebagai bahasa sehari-hari. 

Dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka dapat dibuat paradigma 

penelitian seperti terlihat pada gambar 2.7. berikut ini : 
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Ganbar 2.7. 

 Paradigma Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2. Hipotesis  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat hubungan antara kepemimpinan opini (opinion leader) dengan 

niat masyarakat untuk menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-

hari di Kota Bandung. 

H2: Terdapat hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan niat masyarakat 

untuk menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari di Kota 

Bandung. 

H3:Terdapat hubungan antara kepemimpinan opini (opinion leader) dan 

pengetahuan masyarakat dengan niat masyarakat untuk menggunakan 

Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari di Kota Bandung. 

Niat Masyarakat Untuk 

Menggunakan Bahasa 

Sunda di Kota Bandung  

(Y) 

Kepemimpinan Opini 

(Opininon Leader) (X1) 

Perilaku Masyarakat/ konsumen  

Pengetahuan 

Masyarakat tentang 

bahasa sunda  (X2) 

 Usia, 

 Pendidikan  

 Pengalaman  

 Informasi  


