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Lampiran 1: Hasil wawancara per responden 

Responden 1.  

Nama  : Adi Citra Kristari (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Perpajakan angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Tusam Raya 20c 

Hobi  : Futsal 

No HP  : 085290838393 

1.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: yaaa,,Pindah-pindah chanel. 

1.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: liat iklan,,soalnya iklannya macem-macem. 

1.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ya,, Shin She,, Tong Fang. 

1.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ada pasien dateng trus minum ramuan dari klinik Tong Fang,, yaa,, 

saya lihat tu penyakitnya sembuh setelah minum. 

1.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: tidak, karena iklannya sudah ada skenarionya,,sudah dirancang 

oleh klinik pengobatan alternatif tersebut. 

1.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: tidak ada, karena iklannya menipu. 
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1.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: tidak, karena iklannya tidak jujur,,iklannya bohong. 

1.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: tidak,buang-buang waktu,,karena sudah terbukti bohong. 

1.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak, kan ada rumah sakit. 

Responden 2.  

Nama  : Florentina Wiworo (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi angkatan 2011 

Alamat  : Pondok Raden patah blokH1 no.19 

Hobi  : Baca novel 

No HP  : 081325676520 

2.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: eee,, ya nonton aja,,menyimak TV,, di pindah-pindah kadang kalo 

gak bagus di pindah-pindah. 

2.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: pindah chanel. 

2.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: misalnya kayak yang aku tau tu klinik Tong Fang, Shin She Sari 

Alam. 

2.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 



 

196 
 

196 

Jawab: kalo ke klinik Tong Fang itu cepet sembuh di banding ke dokter. 

2.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: yaaa,,itukan kalo aku sendiri ya nggak percaya juga ya, kalo 

penyakit parah pasti sembuhnya lama, sedangkan di iklan tersebut di 

omongin nanti cepet sembuh, kalo yang ringan-ringan mungkin cepet 

sembuh sih iya. 

2.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya mungkin,,mungkin orang-orang di iklannya tu harapannya ya 

bener-bener pasien yang berobat di situ,,yang bener-bener udah kebukti. 

2.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: yaaa,,, setau saya ada sih tetangga saya pernah berobat kesana dan 

penyakitnya sembuh,, tapi penyakitnya ringan sih,, kalo yang berat-berat 

masih ragu-ragu. 

2.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak sih,,biarin masyarakat yang berpendapat. 

2.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak,, mending ke dokter dulu aja. 
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Responden 3.  

Nama  : Vincentius kurnantyo (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi angkatan 2011 

Alamat  : Argomukti Timur1 no.422 Tlogosari 

Hobi  : Nonton Film 

No HP  : 089668803955 

3.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: Ngemil. 

3.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: pindah chanel. 

3.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

3.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ada orang ngasih testimoni, misalnya punya penyakit tumor setelah 

berobat ke klinik Tong Fang dan meminum ramuannya Tumornya hilang. 

3.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak,, kan namanya juga iklan ya,, bisa aja akal-akalannya iklan, 

kan bisa aja menyuruh orang buat ngomong testimoni. 

3.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak,, iklannya jelek ya. 
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3.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak,,kalo menepati janji ga tau,, soalnya iklanya terkenal 

bohong. 

3.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ragu-ragu,,emm,,yaa,,eemm,,gimana ya percaya gak percaya ya,, 

kalo udah ada yang nyoba tp kl kita gak nyoba ya gak tau kan manjur apa 

enggak,, 

3.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak,, ke dokter aja. 

Responden 4.  

Nama  : Hani Nabila (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Keradenan Asri H18 Sampangan 

Hobi  : Jalan-jalan. 

No HP  : 085640410864 

4.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee ngemil-ngemil. 

4.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti film yang lain. 

4.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 
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4.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: Saya sudah lama sakit maag tapi setelah saya berobat ke klinik 

Tong Fang dan diberi obat terus saya sembuh. 

4.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak.. ga tau sih aku lebih percaya dokter. 

4.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak ada, iklannya cuman gitu tok oq.  

4.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: gak. Bisa aja itu Cuma iklan yang menarik perhatian,, oo berobat 

kesini sembuh. Bisa aja kayak gitu. 

4.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak.. ga ada yang perlu di evaluasi oq. Menurutku itu boong oq. 

4.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak.. ya kan ada dokter. Aku lebih percaya sama dokter. 

Responden 5.  

Nama  :  Scolastika Carla (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2008 

Alamat  : Jl. Pawiyatan luhur no64 

Hobi  : renang 

No HP  : 085878765310 
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5.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ya sambil tiduran gitu. 

5.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel. 

5.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

5.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ya awalnya tu ada orang yang sakit keras kayak gagal ginjal, stroke 

trus ya dia bercerita kalo penyakitnya gak bisa ilang tapi setelah berobat ke 

klinik itu setelah di telateni tu penyakitnya tu sudah lumayan gak cepet 

kambuh lagi. 

5.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee.. ndak sih. Soalnya menurutku tu udah ada skenarionya iklanya 

itu. 

5.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak.. semoga iklannya di kurangi saja.  

5.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kalo menurut saya tidak sihh, ya karena mereka tu kebanyakan 

boong. 
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5.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak ah,, buang-buang waktu. 

5.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ya belom tau sih sapa tau nanti kesana atau ndak kan.. aku masih 

ragu-ragu. 

Responden 6.  

Nama  : Benarti Arbela Mampuni (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Merbau timur 156 

Hobi  : nyanyi. 

No HP  : 085290463810 

6.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: internetan. 

6.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: pindah-pindahin chanel. 

6.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee,,klinik Tong Fang. 

6.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: klinik tersebut tu memperkenalkan diri bahwa pengobatan yang 

dilakukan dengan meminum ramuan pasien dapat sembuh dan pasien tu 

merasa puas karena harganya yang terjangkau. 
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6.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: tidak,, karena saya gak percaya dengan apa yang dikatakan. 

6.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: punya,, iklannya lebih di perbaiki lagi kata-katanya. 

6.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: tidak. Ee karena iklan tu biasanya cuman promosi gitu lho. 

6.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak., ga terlalu penting. 

6.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak..karena ada rumah sakit. 

Responden 7.  

Nama  : Cornelius Wisnu (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Sinar Surya1 no.845 

Hobi  : Futsal 

No HP  : 085740637334 

7.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ngemil. 

7.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel. 



 

203 
 

203 

7.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: eee..klinik cang jiang. 

7.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee.. awalnya tu ada orang yang sakit keras lha dia tu bercerita kalo 

sakitnya gak bisa di sembuhkan, udah berobat ke dokter tapi gak sembuh 

setelah berobat ke klinik cang jiang sembuh dengan singkat dan tidak 

kambuh lagi. 

7.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: tidak. Karena belum terbukti, saya belum pernah ngalami. 

7.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: tidak, aku rasa gak perlu ada iklan kayak gitu. 

7.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak,, kalo di itung-itung biayanya mahal. 

7.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya. Karena banyak yang gak percaya iklan tersebut. 

7.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak, karena ndak punya biaya. 
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Responden 8.  

Nama  : Devita Eka (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Taman Borobudur Timur n0.18 

Hobi  : makan 

No HP  : 085640328198 

8.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: makan,,nyemil. 

8.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: tiduran. 

8.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

8.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: setelah saya berobat ke klinik tong fang sakit saya jadi sembuh. 

8.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak.. biasa aja, soalnya belum  pernah buktiin sendiri. 

8.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: punya, sebenarnya kalo iklan-iklan alternatif tu membantu orang-

orang yang kurang mampu untuk, kalo di rumah sakit kan lebih mahal tapi 

kalo di alternatif kan murah jadi membantu menyemangati pasien yang 

lagi sakit. 
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8.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak.menurutku sih dia cuma memberi harapan aja, kalo orang 

tersugesti sembuh pasti dia sembuh. 

8.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak sih.. ya itu biar di nilai sendiri-sendiri. 

8.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak,, ga tau tempate. 

Responden 9.  

Nama  : Yohanes Niko chrystiawan (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Aryamukti Timur1 no.38 

Hobi  : Ndengerin Musik 

No HP  : 085326199010 

9.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: apa yaa, ganti-ganti chanel mungkin. 

9.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: matiin TV. 

9.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Tong Fang itu sama Cang Jiang ya. 

9.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 
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Jawab: katanya iklan kan beberapa kali pengobatan sakitnya sembuh. Ya 

paling itu-itu aja sih, monoton iklannya. 

9.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: sama sekali nggak, ga tau ya, itu kayak dibuat-buat. Modelnya 

kurang meyakinkan. 

9.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee harapan, ga ada sih, ya nggak terlalu suka aja iklannya itu. 

9.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: belum tau, kan belum pernah nyoba. 

9.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: evaluasinya? Eemm, kalo belum pastinya mending ga usah 

ngomong dulu. 

9.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak, ga papa. 

Responden 10.  

Nama  : Veronika Trisna (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Jatingaleh2 no.392 

Hobi  : Ndengerin Musik 

No HP  : 087832047223 
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10.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: jarang nonton TV,, emm, tidur paling. 

10.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel laen. 

10.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: kayak Shin She Sari Alam. 

10.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: eeemm, kayak kencing manis setelah berobat di shin she setelah 

beberapa kali pengobatan 10 kali itu kencing manisnya sembuh kayak 

gitu. 

10.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: eemm, apa ya, kita ngecek ke tempatnya juga trus kayak misalkan 

cari-cari di internet ada efek sampingnya atau enggak, kalau itu bener-

bener baik buat kita ya ga papa. 

10.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: ya kalau buat shin she nya itu kalau mau maju ya lebih di gencar-

gencar di masyarakat. 

10.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: eemm, kalau menepati mungkin iya, cuman kan orang berobat ke 

situ ada yang langsung sembuh ada yang enggak, jadi masih di ragukan. 
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10.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: kalau mengevaluasi ya apa ya, ya lebih di mantepin. 

10.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ya jadi pilihan kedua aja. 

Responden 11.  

Nama  : Prastadila Anindita (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Teratai no.43 Asrama Wiratama Pudak Payung 

Hobi  : makan 

No HP  : 087832124779 

11.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: sambil duduk-duduk to. 

11.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: cari chanel yang lain yang lebih bagus. 

11.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: nah itu Tong Fang. 

11.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: eemm,, ya kayak orang-orang yang biasanya lumpuh gitu-gitu kan 

kalau datang ke situ eemm, beberapa kali datang 2 kali datang lumayan 

lah, bisa-bisa jalan. 
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11.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya kalau udah terbukti iya ya, percaya. Hehe,,eemm belum 

mencoba sih, ya ragu-ragu . 

11.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: apa ya, eemm ya lebih baik lagi aja deh 

11.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: aku gak tau soalnya belum nyoba. 

11.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: eemm, mengevaluasi? Mau kali ya, enggak deh enggak, enggak 

mau enggak mau. Buang-buang waktu. 

11.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: kalo sakit, itu alternatif kedua kali ya. 

Responden 12.  

Nama  : Andre Wijaya (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Serayu2 no.4 

Hobi  : Bisnis 

No HP  : 08997777730 
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12.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab:  ya makan, BBM’an, internetan, tidur, udah. 

12.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: pada saat iklan ya paling d unmote atau di matikan suaranya. Jadi 

cuman liat gambarnya aja gak pake suara. 

12.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: oo yang alternatif itu ya, ee klinik Tong Fang. 

12.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: testimoni? Banyak testimoninya, testimoninya tu banyak, 

pokoknya eemm intinya tu setelah kita berobat ke klinik Tong Fang kan 

jadi lebih baik. 

12.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: eehh,, fifty-fifty ya. Cuman iklannya mungkin pake tipu-tipu ya, ya 

kan belum tau kenyataannya seperti apa, ya jadinya gak bakalan percaya.  

12.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: harapan? gak sih. Ya, apa ya, pokoke gak ada. 

12.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: eee,, perusahaan itu besar dan bonafit akan memperhatikan 

kualitasnya, jadi misalkan kalo klinik tong fang ini sudah perusahaan atau 

klinik yang udah besar pasti dia akan memperhatikan kualitasnya, jadi ya 
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tidak perlu ragu, tapi kan kenyataannya ini kan klinik tong fang tu 

perusahaan atau klinik yang sedang berkembang pastikan  punya strategi 

untuk mempengaruhi para pelanggannya ya, mungkin lewat iklan yang 

,menjanjikan, berbagai macam, pokoknya tu yang bagus, ya dia 

konsistensi, menepati janji dan jujur. 

12.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak-enggak, buat apa ya, ee,, males. 

12.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ee,, kalo sakit-sakitnya parah ya kita berdoa aja ya, obat yang 

paling mujarab kan hanya doa ya, ee,, kalo harganya terjangkau dan mutunya 

bagus ya kenapa tidak, tapi ya lebih baik ke dokter dulu. 

Responden 13.  

Nama  : Yoedha Merdyan Yonatha (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2008 

Alamat  : Jl. Mahesa Utara4 

Hobi  :Travelling 

No HP  : 085311112229 

13.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ngemil. 

13.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ya ditonton. 

13.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 
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Jawab: Tong Fang ya. 

13.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: Tong Fang, sekali pengobatan penyakit kanker saya hilang dan 

tidak kambuh lagi, terimakasih Tong Fang. 

13.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: tidak. Ya soalnya dia kan Cuma alternatif, Dokter aja sekolah dan 

membutuhkan biaya yang mahal, dah. 

13.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: tidak sama sekali, ya, caranya saja dia kan alternatif cuman berguru 

tidak seperti yang dokter kuliah gitu ya. 

13.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: Tidak, ya kan cuma basa-basi aja, ya cuman ya, janji aja cepet 

sembuh kayaknya tidak mungkinlah seperti itu. 

13.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: tidak, yaa, aneh aja iklannya. . 

13.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: Sangat tidak mau. Lebih baik dokter aja. 
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Responden 14.  

Nama  : Nadia Ristianti (P)  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2008 

Alamat  : Jl. Medoho Indah Nomor 27 C 

Hobi  :Travelling 

No HP  : 085325994862 

14.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: Liat tv sambil tiduran aja. 

14.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: Ganti-ganti chanel. 

14.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Ya,,,yang itu sih,,Tong fang. Soalnya kan,,ee maksudnya sering 

kan itu buat bahan candaan juga kayak gitu,  

14.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: Dia bilang eee,,dulunya pernah sakit apa, sakit mag setelah 

beberapa lama,,eee,,,e,,sakitnya hilang,, 

14.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak, maksudnya ee, ya mungkin ee,, sembuh, tapi kalo alternatif 

sih gak percaya, tapi kalo dokter aku percaya. 
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14.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: gak, gak ada harapan, gak ada niatan juga buat kesana, ee 

kebetulan ee,, alhamdulilahnya gak pernah sakit. 

14.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ee,, ya namanya iklan ya, maksudnya ya orang mestikan ada yang 

percaya ada juga yang gak. 

14.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: gak sih, ya memang gak mau evaluasi, karena dari diri sendiri 

emang udah gak percaya aja. 

14.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ndak, ndak lha, dokter aja. 

Responden 15.  

Nama  : Florentina viniawati (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Gusti Putri no.3 

Hobi  : jalan-jalan 

No HP  : 081326744227 

15.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ngemil. 

15.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 



 

215 
 

215 

Jawab: Ganti-ganti chanel. 

15.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab:ee apa ya, kayak klinik tong fang. 

15.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: misalnya, dia kayak punya penyakit apa, trus setelah berobat ke 

klinik tong fang, trus penyakitnya setelah beberapa hari penyakitnya 

sembuh. 

15.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab:gak begitu sih, soale ndak pernah nyoba. 

15.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: ya apa ya, kalo misale emang ada iklan kayak gitu ya yang pasti 

gitulah, beneran iklan yang bener. Emang bener terbukti kasiatte. 

15.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ee,, aku kan gak pernah ngalami dan gak pernah denger langsung 

gitu lho. 

15.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: eemm,, ya bisa juga sih soale kan mungkin ya terkenal gitu lho, 

mungkin banyak orang yang percaya. 
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15.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ndak, ndak, ke dokter aja. 

Responden 16.  

Nama  : Ignatia Seravine (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Dewi Sartika Barat5 no.34 

Hobi  :Jalan-jalan 

No HP  : 085641703756 

16.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ya sambil tiduran, sambil ngemil, sambil makan biasanya kayak 

gitu. 

16.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: kalo gak bosen ya iklannya di tonton, tapi kalo lagi bosen ya ganti-

ganti chanel yang lain gitu. 

16.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: yang saya inget sih Tong Fang. 

16.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: kalo yang aku tonton dari iklan tu dia mengalami sakit tumor, lalu 

dia udah mencari beberapa pengobatan juga udah ke dokter lalu tumornya 

udah di angkat tapi tumbuh lagi. Lalu dia denger-denger dari temennya ke 

klinik tong fang, trus dai nyoba, sekali dua kali ke situ setelah seminggu 

dia kesana membaik, tiga minggu setelah pengobatan rutin, hilang. 
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16.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: kalo buat saya sendiri saya tidak percaya dengan pengobatan 

alternatif seperti itu, ee walaupun banyak testimoni yang mengatakan bisa 

menyembuhkan. Tapi bagi saya lebih percaya ke dokter daripada ke 

alternatif. 

16.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: ee,, ya kalo harapan sih, mungkin dengan adanya pengobatan 

seperti itu bisa lebih memotivasi kepada yang sakit jadi dia punya harapan 

untuk sembuh. 

16.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ya karena di iklan itu sudah membawa suatu penderita sakit dan dia 

sembuh ya iya, berarti dia pasti memiliki konsistensi. 

16.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ee,, evaluasi untuk komentar-komentar pengobatan alternatif ya 

mungkin mereka banyak yang gak percaya ya, soalnya mereka gak liat 

sendiri, untuk komentar seperti itu ya mungkin lebih liat realita aja lah, ya 

memang kayak gitu emang ada yang di buat-buat. 
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16.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ndak, takut, soale kan ya bagi aku sendiri lebih percaya sama 

dokter 

Responden 17.  

Nama  : Sherly Yolanda (P)  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2008 

Alamat  : Jl. Tirto Mukti no.344 

Hobi  :Dengerin Musik 

No HP  : 08995559815 

17.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ngemil trus sambil ngobrol-ngobrol. 

17.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ya di ganti. 

17.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: oohh,, tong fang. 

17.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee,,setelah tiga hari, setelah tiga hari penyakit kanker saya sudah 

sembuh. 

17.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak lah ya, banyak orang juga ya saudara-saudara nyoba juga gak 

cocok sih. 
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17.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: ya pastinya ada, ya kalau memang gak pasti, jangan pake 

testimoni-testimoni yang gak bener. 

17.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: gak pernah nyoba sih, jadi gak tau juga. 

17.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya boleh-boleh, ya mau aja. 

17.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: nggak, ya banyak yang gak cocok sih. 

Responden 18.  

Nama  : Tia Cindy (P)  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Pwiyatan Luhur no.48 

Hobi  : Dengerin lagu 

No HP  : 085649103670 

18.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: duduk-duduk sama mainan Hp . 

18.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: iklan ganti chanel. 

18.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 
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Jawab: tong fang sih.  

18.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: tiga kali berobat ke situ,, penyakit saya hilang.. hahahahha 

18.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: eemm gak sih,, soalnya ada yang bilang waktu itu saudaraku 

berobat saya ke situ malah penyakitnya tambah parah. 

18.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab:eemm,, kalo iklannya gak sih. Tapi kalo pengobatannya harusnya 

dia bisa meyakinkan, trus kayaknya dia tu belum ada lisensinya kayak gitu 

ya. 

18.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ee,, kalo iklannya kalo liat dari testimoninya kayaknya sih jujur 

tapi kalo iklannya sendiri sih aku gak yakin ya. 

18.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: evaluasi sih, banyak yang bilang iklannya itu bohong sih, cuman 

tergantung orang sih. 

18.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ndak,, berobat dokter. 
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Responden 19.  

Nama  : Tria Surya (P)  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Ketileng Indah 

Hobi  : Nonton Film 

No HP  : 085727371985 

19.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran. 

19.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: Ganti chanel. 

19.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik tong fang kan.  

19.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: oo,, setelah berobat ke tong fang,, opo, penyakit hilang. 

19.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak, gak percaya, ya aneh aja iklanya. 

19.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: gak, ya karena aneh aja maksudnya berobat ke klinik tong fang 

langsung sembuh gitu. 
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19.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: gak tau kan, kan belum pernah ke kliniknya itu kan. Kalo udah ke 

kliniknya itu baru tau. 

19.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya emang kayak gitu sih iklannya,gak usah di evaluasi. 

19.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: gak, mau ke dokter aja. 

Responden 20.  

Nama  : Thomas Calvin (L)  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Karang anyar rt5 rw1 banyumanik 

Hobi  : futsal 

No HP  : 081390909484 

20.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: mainin Hp. 

20.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: mainin Hp. 

20.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang.  
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20.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee ada pasien yang lagi minum ramuan dari klinik tong fang 

kemudian dia bilang penyakitnya sembuh. 

20.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ndak, udah ada skenarionya. 

20.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: ndak sama sekali, soale ndak tertarik. 

20.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ndak, tetangga ku kesana tidak sembuh. 

20.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: tidak, karena ndak penting. 

20.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak, lebih percaya sama dokter. 

Responden 21.  

Nama  : Lukito Hadi (L)  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Tambak Dalam gang8 

Hobi  : futsal 

No HP  : 085641290369 
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21.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee ngemil. 

21.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: mindah-mindah chanel. 

21.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: eemm, klinik tong fang.  

21.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: awalnya kan ada orang sakit ginjal, pergi ke klinik tong fang trus 

dia sembuh karena minum obat dari klinik tong fang. 

21.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya tidak lah, kata-katanya terlalu di buat-buat. 

21.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: tidak, karena tu tidak perlu ada iklan seperti itu di TV. 

21.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: tidak, karena iklannya bohong, bulshit.. 

21.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: tidak, buang-buang waktu karena sudah terbukti bohong. 

21.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak, lebih mantap ke dokter 
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Responden 22.  

Nama  : Samuel Saputra (L)  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl.Batur Sari n0.9 

Hobi  : jalan-jalan 

No HP  : 088215025146 

22.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran. 

22.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: pindah chanel dong. 

22.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ya klinik tong fang.,  

22.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ada orang sakit keras dia bercerita kalo penyakitnya tidak bisa 

disembuhkan, udah berobat ke dokter tapi gak sembuh, setelah ke tong 

fang dalam waktu yang singkat penyakitnya sembuh. 

22.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: tidak, karena saya tidak percaya testimoninya. 

22.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: tidak, soalnya iklannya menipu. 
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22.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: tidak, karena penyakit parah tersebut sembuh dalam waktu singkat. 

22.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: tidak, karena iklannya tak penting. 

22.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak, ke dokter aja. 

Responden 23.  

Nama  : Ruth Yanti Evelyn (P)  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Karang Rejo5 

Hobi  : melihat berita 

No HP  : 081901060030 

23.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: mainan Hp. 

23.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: pindah-pindah chanel. 

23.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang,  

23.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ada orang sakit kanker,, eemm trus ke klinik tong fang,, trus dia 

sembuh, 
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23.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ndak ya, kan udah ada skenarionya. 

23.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: ndak, karena ndak perlu ada iklan seperti itu. 

23.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ndak, karena iklannya bohong. 

23.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ndak, karena buang-buang waktu. 

23.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ndak, buang-buang waktu aja. 

Responden 24.  

Nama  : Febby (P)  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Srondol Kulon 15a 

Hobi  : Nonton TV 

No HP  : 089945201144 

24.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: makan. 
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24.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: Ganti chanel. 

24.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Tong Fang,  

24.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee,, awalnya ada orang yang lagi sakit, gagal ginjal trus stroke trus 

kanker katanya gak bisa di sembuhin, tapi setelah ke tong fang 

penyakitnya sembuh. 

24.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: tidak lah, orang iklannya tu bohong koq. 

24.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: tidak, aku sih gak percaya sama yang dikatain. 

24.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: tidak, iklannya menipu. 

24.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: tidak, karena nggak mungkin penyakit parah bisa disembuhin ya 

dalam waktu yang cepet. 

24.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak, kedokter aja ya. 
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Responden 25.  

Nama  : Vania Aziel (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi angkatan 2008 

Alamat  : Jl. Pawiyatan Luhur no 60 

Hobi  : memasak 

No HP  : 085726845672 

25.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: eeemm.sambil makan. 

25.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: pindah chanel. 

25.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Shin She Sari Alam. 

25.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: emm,, awalnya ada yang sakit keras, trus bercerita nek ketempate 

situ tu bisa sembuh,,nek di luar negeri kan gak bisa sembuh. 

25.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: Ndak, soalnya aku pernah, papiku pernah berobat ke sana, dia 

sakit,, eee bayar’e tu udah mahal banget berkali-kali kesana tu ternyata 

malah gak sembuh, padahal obat’e mahal banget. 
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25.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: ndak,. Soale udah kesana,,eemmm awale berharap isa sembuh sih 

tapi gara-gara papiku kesana gak isa sembuh jdine ilfill terhadap klinik 

tersebut. 

25.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab:eemm,, ndak ah.. awal’e aja yang menggebu-gebu pakai obat ini 

pasti sembuh nanti sebulan lagi nanti dateng kesini sembuh terus gini-gini. 

Tapi ternyata gak ada perubahan apa-apa. 

25.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: hooh, mau ngasih tau kalau itu ndak bener 

25.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak,, amit-amit,, kapok,, percuma buang uang banyak tapi gak 

sembuh-sembuh. 

Responden 26.  

Nama  : Cintya Karina Putri (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Pawiyatan luhur no64 

Hobi  : makan 

No HP  : 081325676520 
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26.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran. 

26.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ee main hp.. 

26.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee,,klinik Tong Fang. 

26.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: itu beb,, kan ada iklan trus iklan di dalam iklan itu cerita,,eee.. ada 

orang tu ngpmong berobatlah ke klinik tong fang,, dengan berobat ke 

klinik tong fang,, dengan sekejap itu tu penyakit yang kita derita tu cepet 

ilang, bisa cepet sembuh.. apapun penyakitnya. 

26.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: oo,, jelas enggak dong beb., karena iklan itu sudah berskenario,, 

udah direncanain sebelumnya, udah dikasih skrip-skripnya kayak gitu. 

26.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: enggak..iklanne tu boong,,menipu. 

26.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak dong.. menurutku tu iklan itu tu gak konsisten, dia gak 

jujur, karena iklanne tu ya karena iklanne udah direncanakan, orang’e 
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udah disuruh bilang disuruh ngasih testimoni tu udah di kasih skrip-skrip. 

Bukan dari berdasarkan pengobatan individu orang itu sendiri. 

26.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak,, rak penting oq iklanne menurutku.iklanne elek banget. 

26.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak..pacarku dokter beb, 

Responden 27.  

Nama  : Icha Agustina Widita (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Plamongan Indah D23 no.20 

Hobi  : ngemil 

No HP  : 085658014199 

27.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tertawa…ngemil. 

27.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel lain. 

27.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

27.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ya kalo sakit misalnya ada yang sakit kanker ntar sembuh dan ya 

setelah minum obat tersebut. 
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27.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: Endak,, karena ee yang,,yang berobat kesana tu orangnya itu-itu 

aja,, gak ada update’an lagi. 

27.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: Endak.. ya karena belum pasti ada riil bener ada atau enggak. 

27.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak.. ya itu tadi gak tau yang beneran,, yang udah di obatin 

beneran ada atau gak. 

27.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak sih,,biarin ajja, biarin masyarakat yang berpendapat. Ya 

mungkin  udah ada yang berobat atau gimana. 

27.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak.. lebih baik kan ada dokter. 

Responden 28.  

Nama  : Riska Okta (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Griya Prastya utara1 no.57 

Hobi  : makan 

No HP  : 085727271111 
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28.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran. 

28.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab:biasa aja.. nyambi mainan Hp. 

28.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee.. klinik Tong Fang, Chang Jiang. 

28.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ada ibu-ibu sakit penyakit ginjal.. terus setelah berobat dia 

sembuh,, dia minum obatnya itu. 

28.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak.. itu kan obat alternatif yang gak ilmu pasti. Sedangkan 

udah ada dokter yang bersertifikatlah. 

28.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: Ndak ada.. karena menurutku obat alternatif itu kan cocok-

cocok’an juga ya kalau misalnya sering menggunakan produk itu bisa jadi 

sembuh tapi kalo gak rutin kesana ya sama aja kayaknya. 

28.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kurang,. Buktinya gak akurat. 

28.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 
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Jawab: nggak,,karena kan kepercayaan orang beda-beda, tergantung orang 

penilaiannya gimana. 

28.9.  Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak,, karena gak pasti,kan ada dokter. 

Responden 29.  

Nama  : Lani Harjani (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2010 

Alamat  : Karang Rejo selatan no.9a 

Hobi  : makan 

No HP  : 085641315339 

29.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: makan. 

29.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ngeliat aja..ngeliat iklannya. 

29.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang sama Chang Jiang. 

29.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: Itu kan kayak ada penyakit kanker itu bisa sembuh, trus ginjal, trus 

kanker rahim bisa sembuh setelah ke klinik itu. 

29.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: Iklannya itu agak meragukan karena gak ada buktinya. 
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29.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab:enggak.. karena tadi kan aku udah bilang, terus jauh juga 

tempatnya. 

29.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak.. soalnya iklannya itu-itu aja sih. Opini masyarakat kan 

juga perlu to.  

29.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, eemm, gak ada gunanya aja. 

29.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak.. jauh. 

Responden 30.  

Nama  : Monica Van Der Meer Mohr (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen pajak 2010 

Alamat  : Jl. pawiyatan luhur 41 

Hobi  : makan 

No HP  : 081952117186 

30.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: iseng-iseng buka TV aja,kalo ada acara yang menarik di tonton. 

30.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 
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Jawab: kadang-kadang merhatiin sih,. Merhatiin dari iklan itu, dia 

maksudnya apa dari iklan trus apa aja yang dia munculin di iklan itu 

produknya apa,trus kalo ada yang lucu-lucu kita ngomongin, trus kadang-

kadang kalo ada iklan aneh,,koq gitu sih iklannya aneh banget. 

30.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

30.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: dulu saya,,dulu saya emm,, mengalami ee.. punya penyakit kencing 

manis. Setelah beberapa kali datang ke tong fang kencing manis saya 

hilang. 

30.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: Enggak. Karena dia tidak memberikan,,ee bukan itu kan dia 

berharap iklan itu mempengaruhi masyarakat untuk datang ke tong fang, 

sedangkan kita mengetahui apakah fakta itu apa benar dan emang 

realitanya ada atau enggak, kalo perlu ya kalo memang pengen tau ya 

datang aja ke tong fang.  

30.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: enggak, karena pengobatan alternatif tidak ada di dasari teori 

penelitian yang ada kalo pengobatan itu bener-bener ee.. bener-bener bisa 

menyembuhkan pasien itu ya saya nggak akan percaya karena dokter 
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sekalipun dia harus ada penelitiannya dahulu baru kita bisa menggunakan 

obat itu untuk kita pakai penyembuhan. 

30.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak, ee,, soal kejujuran itu kita gak bisa tau pasti, kecuali kalo 

kita emang bener-bener pengen tau,sebenernya itu bener gak sih, kok 

heboh banget di TV. Bisa aja kalo kita gak ketempatnya ya paling gak kita 

telfon atau apa. Pastinya aku g tertarik ya sama iklan kayak gitu.  

30.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak,ya kalo pendapat, kita gak bisa nge jugde orang ini salah 

ini benar, paling kita ngomongin kok dia bisa berpendapat seperti itu.kok 

bisa mempercayai tongfang kenapa sih, lha dasarnya apa dia bisa 

ngomong gitu. 

30.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak deh,,karena saya orangnya tidak mudah percaya kalo tidak 

ada bukti fakta realitanya ya buat apa dan itu mengandung resiko dan kita 

pasti tau dong,apa gunanya dokter, padahal dokter sekolahnya mahal 

sedangkan kita sendiri tidak mempercayai mereka sedangkan mereka 

mempelajari hal tentang manusia. Sedangkan orang-orang yang di tong 

fang belum tentu belajar tentang manusia mungkin dia menggunakan ilmu 

coba-coba. 
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Responden 31.  

Nama  : Budiawan Dwi Putranto (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi pajak angkatan 2011 

Alamat  : Jl.Garung lor Rt11 Rw2, Kudus 

Hobi  : jalan-jalan 

No HP  : 08562711557 

31.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: Mencermati siaran itu. 

31.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: pindah-pindah chanel sama ngeliat siaran itu. 

31.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Shin She Sari Alam. 

31.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: klinik dari shin she sari alam dalam iklannya memperlihatkan 

rumah sakit mewah, kemudian ada narator ada yang berbicara bahwa telah 

berdiri selama 4tahun kemudian menggunakan metode 2+3 yang katanya 

terbukti ampuh menyembuhkan pasien yang sakit parah, contoh 

penyakitnya yaitu gagal ginjal, stroke, kanker, dan lain-lain. 

31.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: tidak sih, saya tidak percaya yang di katakan disamping itu kita 

nggak percaya dengan hal-hal yang kayak gitu. 
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31.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab:enggak.. karena tidak perlu ada iklan yang seperti itu. 

31.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak.jika di hitung-hitung biayanya sangat mahal.  

31.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: tidak. Buang-buang waktu karena sudah terbukti bohong. 

31.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak..lebih percaya sama rumah sakit dan dokter. 

Responden 32.  

Nama  : Diah Ayu Adyanita (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Perumahan Pankis Griya Rt3 Rw6 no.15 

Hobi  : jalan-jalan 

No HP  : 085640446611 

32.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee,, tiduran,BBM’an, main Hp. 

32.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: kalo iklannya bagus tak liat tapi kalo iklannya jelek tak ganti. 

32.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 
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32.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: Itu pertama-tama jelasin klinik tong fangnya itu apa terus ada 

orang ngomong misalnya sakit kanker terus setelah berobat di klinik tong 

fang tu sembuh. 

32.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, No, soalnya nggak menjanjikan sih, nngak ada bukti juga 

ee,, kata-katanya terlalu dibuat-buat sih. 

32.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab:  enggak sama sekali.. karena menurutku ga ada yang pasti, semua 

direkayasa. 

32.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak.. ya kan tadi aku udah bilang direkayasa.  

32.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: mungkin ya, tapi lebih condongnya ke enggak. Because,,karena itu 

tu Cuma iklan-iklan yang boong. 

32.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak.. lebih baik aku berobat ke dokter yang bener-bener 

mengerti. 
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Responden 33.  

Nama  : Irene Francesca (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2008 

Alamat  : Jl. Pawiyatan luhur 64 Semarang. 

Hobi  : makan 

No HP  : 085641315339 

33.1.  Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: Tiduran. 

33.2.  Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: emm, pindah chanel. 

33.3.  Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

33.4.  Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab:itu tu dalam iklannya memperlihatkan kalo bisa menyembuhkan 

penyakit parah. 

33.5.  Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: tidak, karena itu tu sudah ada skenarionya. 

33.6.  Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: tidak..iklanya menipu. 

 



 

243 
 

243 

33.7.  Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab:tidak, nyatane tetanggaku kesana tapi tu gak sembuh.  

33.8.  Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: tidak, karena iklannya tu gak penting. 

33.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak, karena nggak percaya ramuan-ramuan seperti itu. 

Responden 34.  

Nama  : Giovanni Indah (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Kopi no.700 pekalongan 

Hobi  : baca novel 

No HP  : 087731603010 

34.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: sambil makan kalo gak ngemil. 

34.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: kalo iklannya bagus ya ditonton kalo mbosenin atau kalo ada acara 

lain ya pindah chanel. 

34.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik shin she sari alam, Tong Fang sama chang jiang. 

34.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 
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Jawab: pertamane kita dikenalin dulu kalo ini klinik tong fang apa klinik 

cang jiang tu apa kayak gimana-gimana itu ada testimoni dari orang-orang 

yang sudah berobat kesitu, bilang dulu saya mengalami kanker payudara 

setelah berobat ke klinik tong fang apa klinik cang jiang saya sembuh, 

saya tidak pernah sakit itu lagi. 

34.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak wes, masalahnya masa secepet itu gitu lho, mungkin karena 

aku belum ngrasain sendiri ya, jadi aku kurang percaya. 

34.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, soalnya aku nggak percaya gak mungkin secepat itu masa 

4 kali berobat langsung sembuh tu gak mungkin. 

34.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak. Karena belum nyoba sendiri. 

34.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, karena aku belum pernah denger sendiri ada yang bilang 

gimana-gimana gitu . 

34.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak. Ke dokter aj. 
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Responden 35.  

Nama  : Debora Dian MA. (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntasi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Pemuda no.58a Boja 

Hobi  : makan 

No HP  : 085640876058 

35.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: eemm,,ya,, Cuma nonton-nonton gitu aja. 

35.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: eemm, liatin iklannya kalo iklannya baru apa yang lucu-lucu itu di 

liatin dulu tapi kalo yang biasa-biasa aja ya ganti-ganti gitu . 

35.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: eeemm. Tong fang 

35.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: jadi itu tu ada pasien gitu itu tu dia minum obat dari klinik tong 

fang iitu sendiri setelah minum iitu tu dia bilangnya udah langsung 

sembuh dan waktunya tu singkat gitu dan penyakitnya gak kambuh-

kambuh lagi. 

35.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, kalo percaya sih endak terlalu percaya. 
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35.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya,, kalo bisa sih kalo buat iklan itu tu lebih realistis lagi gitu. Kalo 

nyoba kesana kayaknya enggak. 

35.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kalo jujur apa enggaknya sih belum tau juga ya kan belum pernah 

ngalamin sendiri. Tapi kalo sepenglihatan aja itu kayaknya gak jujur ya. 

Boong gitu,, soalnya dengan penyakit yang segitu parahnya masa ceoet 

sembuh, dokter yang terpercaya aja kadang-kadang tu gak isa nyembuhin, 

tapi oq minum obat-obatan kayak gitu dengan waktu yang singkat koq bisa 

langsung sembuh. 

35.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya kalo emang bener-bener itu bisa nyembuhin ya gak papa sih 

kalo mau ngevaluasi tapi kalo emang itu gak bener ya gak usah. 

35.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: eeemm,, engga,, ya kurang terpercaya gitu. 

Responden 36.  

Nama  : Illona Alvionita (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Cakrawala utara2 no.14 

Hobi  : nonton TV 

No HP  : 0818651192 
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36.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: sambil ndak ngapa-ngapain, menyimak. 

36.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: saat iklan mencari kesibukan yang lain-lain. 

36.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

36.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ada pasien,deen tu minum ramuan dari klinik tong fang trus dia 

bilang kalo penyakitnya sembuh setelah minum ramuan tersebut dan 

sembuhnya tu dalam waktu singkat dan gak kambuh lagi. 

36.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: kalo aku sih ragu-ragu, lha soale minum obat habis itu sembuh 

dalam waktu beberapa hari tok gitu lho, trus lagipula itu kan juga yaa gak 

tau bener apa ndak’e sih, ya nama.ne iklan juga sih. 

36.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: perlu disertakan bukti-buktinya. Ya pengen, ya ada sih,, ya apa ya, 

setelah minum obat ya pengen’e kan sembuh lagipula kan sudah bayar 

juga. 

36.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ya. Menepati janji, kan dari pasien’ne itu bilang kalo sudah 

sembuh karena minum obat itu gitu. 
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36.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya kalo bener ya iya. Tapi aku kan belum tau pasti itu bener pa gak 

gitu. Lagi pula itu kan juga buat plesetan apa sih,, di buat guyonan gitu. 

36.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak. Yang aman-aman aja. 

Responden 37.  

Nama  : Patricia Putri (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Meranti barat1 no.341 

Hobi  : renang 

No HP  : 087738756538 

37.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: sambil duduk-duduk aja, sambil istirahat. 

37.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: paling makan, kalo gak eemm,, istirahat dulu bentar trus nanti 

nonton lagi. 

37.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

37.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: 3 kali ke sana pa gimana gitu nanti langsung sembuh. Trus aku kan 

punya penyakit asma jadi kalo sekali minum obat itu bakalan sembuh gitu. 
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37.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee, pertamanya sih fifty-fifty tapi kata orang-orang sih ya obat itu 

kayak berkualitas baik gitu deh ya dicoba tapi agak mendinganlah gitu. 

37.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: iklannya emm, maksudnya gak cuma di iklannya aja yang mamerin 

kualitasnya tapi dalam pengobatan itu sendiri mempunyai kualitas yang 

baik juga gitu lho. 

37.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: buat saat ini kayaknya iya sih, soalnya aku juga udah pernah 

ngrasain, dan agak ngrasa lebih baik jadi yah agak sedikit percaya gitu. 

37.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: emm, ada yang bilang sih katanya itu obatnya gak asli dan gak 

alami gitu tapi ya apa ya buat kalo buat masyarakat kalo emang terbukti 

tidak atau iya, ya dicoba dulu gitu maksudnya. 

37.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: kalo kesana kayaknya enggak deh, tapi ini lagi minum obat dari 

sana. Tapi ya enggak dulu aja deh ya. 
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Responden 38.  

Nama  : Caecilian Saraswati WW (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Emplasemen Poncol no..2 

Hobi  : baca novel 

No HP  : 085641304343 

38.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran,ngemil, kadang baca buku. 

38.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ngemil, ngambil cemilan. 

38.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

38.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: eemm awalnya ada orang yang sakit keras contohnya kayak stroke, 

sakit ginjal, kanker kayak gitu trus apa,, dia tu cerita kalo habis ke klinik 

itu beberapa kali trus dia langsung sembuh gitu. 

38.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, ya gak yakin aja, apa ya kayak masih ragu-ragu itu bener 

apa gak gitu lho. 

38.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: apa ya, lebih di ituin lagi, apa lebih diperbaiki lagi sih kata-katanya 

iklanya juga lebih di yakinin lagi buat pemirsanya gitu. 
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38.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak, kan kalo iklan kayak gitu tu udah ada skenarionya kadang 

ada yang mbaca di depan gitu, orang cuman baca aja kan juga bisa, 

jadinya gak terlalu . 

38.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak deh, enggak ah,, bingung. 

38.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak, enggak yakin aja. 

Responden 39.  

Nama  : Jayatri (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Merbau selatan dalamII no.223a 

Hobi  : travelling 

No HP  : 085727288544 

39.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran sambil internetan paling ya. 

39.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ambil cemilan. 

39.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong fang kali ya. 

39.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 
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Jawab: biasanya ada orang yang sakit ya, macem-macem penyakit gitu kan 

banyak orang yang ngeluh susah disembuhkan trus mereka ke klinik tong 

fang itu, setelah berobat ke klinik tong fang mereka bilang kalo 

penyakitnya dalam waktu beberapa kali datang langsung sembuh. 

39.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, belum tentu kan,,emm apa klinik tong fang menjamin 

langsung sembuh kan. 

39.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: biasa aja sih ya, mungkin gak terlalu percaya juga sama klinik 

kayak gitu ya. 

39.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak bisa dipercaya juga, belum tentu bisa dipercaya juga ya. 

39.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya, pengen kroscek juga yang udah masuk ke tong fang kan, ya 

pengen Tanya-tanya aja gimana sih hasilnya, bener atau enggak gitu. 

39.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tidak, emm, gak meyakinkan aja gitu, cuman iklannya aja yang 

gembar-gembor mungkin, gembar-gembornya sampai banyak orang yang 

kesana. 
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Responden 40.  

Nama  : Amelia Gustiani Putri (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Serayu1 no.46 

Hobi  : membaca 

No HP  : 088806297823 

40.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: nonton film korea. 

40.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: di biarin aja. 

40.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

40.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: dulu saya kanker tapi setelah berobat ke klinik tong fang, kanker 

saya sembuh. Terimakasih klinik tong fang. 

40.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak lah, eh enggak tau maksudnya, ya kan belum coba. 

40.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, biasanya kan kalo yang ke klinik situ kan penyakitnya 

yang berat-berat. 
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40.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak sih keliatanya, eemm itu kan buat ajang promosi, brarti kan 

ada boong-boongnya, walaupun gak boong 100% . 

40.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, biarin aja. 

40.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: eee,, enggak-enggak-enggak, ke dokter aja yang lebih terpercaya. 

Responden 41.  

Nama  : Jessica wibowo (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Karang Wulan barat gang4 no.26 

Hobi  : makan 

No HP  : 08995948124 

41.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: sama bantu-bantu orang tua. 

41.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: nyariin film lain. 

41.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 
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41.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: yang pasti tu ada orang sakit, berobat ke situ ya hasilnya 

memuaskan langsung sembuh dalam beberapa waktu gitu. 

41.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee,, gak ada kepercayaan sama sekali. Ya gak tau ya,,ee apa ya, ada 

beberapa iklan yang klinik juga kan, ya kayak gitu tu, ya jadine ya gak 

percaya sih. 

41.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, apa ya nama.ne ya iklan ya pastine ya kayak gitu. 

41.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kurang tau juga ya, memang ada sih orang yang dateng kayak 

klinik gitu ya cepet sembuh cuman ya ada ya orang kayak ya bayar-bayar 

orang itu buat komen tentang iklan itu. 

41.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, ya apa ya, ya gak papa sih. Ya ndak terlalu cocok sama 

iklanne juga. 

41.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak. Soale sudah ada yang lebih canggih lagi. 
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Responden 42.  

Nama  : Sherly octavia (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Karanganyar2 no.71a 

Hobi  : jalan-jalan. 

No HP  : 089668117725 

42.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: di kamar, tiduran dikasur. 

42.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: di ganti-ganti, nyari kalo ada film yang bagus. 

42.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

42.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: setelah berobat ke klinik tong fang jadi sehat lagi. 

42.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak, ya gak percaya aja. 

42.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak,, eee karena gak tertarik. 

42.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: eee,, kalo itu sih gak bisa dipercaya soalnya kan dulu itu kan dari 

testimony dari orang-orang, bisa aja kan orang itu dibayar gitu. 



 

257 
 

257 

42.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, gak penting. 

42.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak. Ke dokter. Ke dokter aja. 

Responden 43.  

Nama  : Vina octaviana (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Pawiyatan luhur no.60 

Hobi  : baca novel 

No HP  : 088808213360 

43.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee.. sambil ngemil. 

43.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: eemm,, diganti, gonta-ganti. 

43.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

43.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: 3 kali pengobatan ke klinik tong fang langsung sembuh. 

43.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, ya belom buktikan aja, belom mencoba. 

43.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 



 

258 
 

258 

Jawab: ya, ada sih, ya yang diberitakan sama orang-orang ya bisa terbukti 

gitu. 

43.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  ya mungkin jujur ya, kan setiap itu pasti punya, punya persepsi 

sendiri sih mengenai tentang kliniknya gitu. 

43.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya mungkin lebih,, apa,, lebih di tingkatkan, apa lebih dibuktikan 

lagi kebenaranya,dibuktikan kepada masyarakat bahwa yang di bicarakan 

itu bohong. 

43.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak ya,, gak terbiasa sama pengobatan kayak gitu sih. 

Responden 44.  

Nama  : Dian KP (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Menoreh1 no.57 

Hobi  : tidur 

No HP  : 085641476574 

44.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: apa ya, ya gak ada kebiasaan apa-apa sih, paling komentar tentang 

iklan-iklan aja. 

44.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 
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Jawab: apa ya, ganti mungkin. 

44.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: apa itu, kayak iklan apa ya itu,, itu tu,, apa ya,, o ya, tong tong,, oo 

tong fang. 

44.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee,, ee gini,, pertamanya gini ee dulu kepala saya tu pusing trus 

setelah ke tong fang,, wuaahh langsunggg,, pusingnya hilang. 

44.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak sih, ya kalo saya ya, misalnya ya sakit ya minum-minum 

obat yang biasa dulu aja. 

44.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: kayaknya enggak ya, ya gak tau aja, kayaknya enggak.. 

44.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kalo menurut saya ya tergantung kepercayaan aja, misalnya kalo 

kita percaya sama iklan tersebut pasti  kita dateng, otomatis apa ya,, 

intinya kepercayaan aja lah, kalo kita percaya sembuh kesana ya kita bisa 

sembuh. Enggak lah menurut saya. 

44.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: gak mau, males. 
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44.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak sih,, kalo saya lebih percaya sama dokter. 

Responden 45.  

Nama  : Florencia Gita (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Plamongan Indah E4 no.2 

Hobi  : baca Komik 

No HP  : 085641445034 

45.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee sambil main hape ya. 

45.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: biasanya,, main hape juga. 

45.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang itu.inget’e itu. 

45.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: kalo aku liat sih.. saya sudah menidap penyakit kanker 5 tahunlah, 

setelah saya berobat ke klinik tong fang sakit kanker saya jadi menghilang. 

Gitu. 

45.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak percaya banget, eemm soale orang yang ngomong aku kan 

gak kenal kan, itu dibayar apa gak, jujur pa gak. 

45.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 
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Jawab: harapan? Eemm,, enggak,, enggak percaya sama sekali, kan aku 

gak percaya sama pengobatan alternatif kayak gitu. Emang dari dulu 

keluarga juga gak pernah ke alternatif sih. 

45.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  ee,, enggak, kenapa ya? Kita gak bisa liat jujur ya kalo Cuma dari 

iklan aja, kalo menepati janji tu mungkin yang sembuh itu kali ya, tapi 

kayaknya enggak. . 

45.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak wis, ya gak ada manfaatnya juga sih buat aku.. 

45.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak, punya dokter keluarga sih. 

Responden 46.  

Nama  : Gita Novira Sasanti (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2012 

Alamat  : Jl. Satrio Wibiwo n0.57 

Hobi  : nyanyi 

No HP  : 089668606397 

46.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: pertama liat iklan trus buat havefun aja. 
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46.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ee,, ya liat iklannya aja jadi biar bisa bahan gossip disekolah,,ehh 

kampus mkasudte. 

46.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee ya,, klinik Tong Fang. 

46.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: eemm, dulu saya gendut sekali, setelah saya ke klinik tong fang 

jadi tambah gendut,, hehehehe. 

46.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee,, enggak, kalo menurut saya sih pengobatan alternatif gak 

semuanya kalo kasarnya di Indonesia tu udah SNI gitu lho. 

46.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak ya, soalnya saya gak begitu percaya sama iklan pengobatan 

alternatif sih ya. 

46.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: eee,, kalo menurut saya sih enggak ya, soalnya pengalaman juga 

dulu mama tu pernah ya kayak yang dari India itu ya pengobatannya sakit 

mata, faktanya tu disana barang-barang dan alatnya yang mahal-mahal dan 

memang gak sembuh. Malah buang-buang duti. Mending ke dokter aja 

yang udah pasti . 
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46.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya, boleh sih evaluasi, apa ya,, ya kan bisa jadi pengalaman kata 

orang oo klinik ini bagus lhoo, gini gini gini, apalagi banyak yang bilang 

gitu. Ya bisa sih mau dievaluasi satu per satu. 

46.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak mau,lebih percaya dokter dan Tuhan. 

Responden 47.  

Nama  : Anindia Kurnia Puteri (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2012 

Alamat  : Jl. Kangguru selatan no.3 

Hobi  : berpetualang 

No HP  : 085641718055 

47.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: kebiasaan saat nonton TV liat iklan-iklannya. 

47.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: saat iklan, kadang menirukan yang ada di TV sih. 

47.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Tong Fang. 

47.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: dulu sebelum saya ke klinik tong fang, saya cantik, setelah saya 

berobat ke klinik tong fang saya semakin aaaduhhaii..hahahaha. 
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47.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee enggak sih..itu tu kan sebenernya menyalahi kedokteran dengan 

apa namanya, masa dengan pengobatan seperti itu ee bisa menyembuhkan 

berbagai macam penyakit. 

47.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab:ya mungkin, harapannya apa ya, ya mungkin diralat aja kata-

katanya jadi lebih baik atau gimana kalo kata-katanya kurang atau tidak 

sesuai dengan kata-katanya. 

47.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak, lha td saya bilang kan ee, kenyataannya kan gak mungkin 

dia bisa menyembuhkan itu, walaupun bertahap tapi kan mungkin gak 

sembuh total gitu lho. 

47.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: saya melihat itu bukan bagai ee caranya dia mengiklankan tu salah 

gitu lho, menurut saya tu kayak suatu penipuan gitu lho. 

47.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak deh,, mending ke ahlinya aja. 
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Responden 48.  

Nama  : Trianto (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Ngestimulyo Rt5 Rw3 

Hobi  : Futsal 

No HP  : 081325244467 

48.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran to. 

48.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: oo ganti chanel. 

48.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ya itu to Tong Fang. 

48.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: dulu itu ada pasien yang meminum ramuan dari klinik, kemudian 

dai bilang penyakitnya sembuh total. 

48.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: oo,, saya tidak percaya, banyak kan gosip-gosip beredar, trus 

banyak klinik-klinik kadang ndak pasti. EDIT 

48.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya semoga bener-bener sembuh dan itu terjadi ee terlihat nyata. 

48.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 
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Jawab:  ee kurang ya, ya itu mungkin karena belum ada bukti yang nyata. 

48.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: menurut saya ndak ah, karena opini orang kan beda-beda. 

48.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ndak, karena yang pasti tu dokter. 

Responden 49.  

Nama  : Santi Laksmi Puri (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2012 

Alamat  : Jl. Graha Padma Taman Adenia 2 no.16 

Hobi  : membaca 

No HP  : 087832988809 

49.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: e,, nyantai aja sih main sama kucing. 

49.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: kebiasannya ngeliatin cowok-cowok cakep yang ada di TV itu ya. 

49.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

49.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab:ee saya sebelum kesini eh ke tong fang mengalami penyakit ini ini 

ini,, tapi setelah ke tong fang saya sembuh dari penyakit ini ini ini. 

Sekarang saya sudah sehat. 
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49.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak, karena menurutku iklan yang banyak bicara menurutku 

malah gak bisa dipercaya. 

49.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: harapannya? Apa ya,, enggak ada, soale iklan itu kayak hiburan aja 

buat aku. 

49.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  oo enggak,, itu pasti enggak, soalnya kan yang namanya iklan kan 

itu kan di bagus-bagusin, kalo hasilnya kan kita sendiri yang ngrasain dan 

dari iklan mungkin hasilnya bagus-hasilnya bagus trapi ternyata yang udah 

mengalami gak dapet apa-apa kayak gitu. 

49.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: eee,, enggak,, karena eemm kalo mengevaluasi berarti saya yang 

mencari informasi kan? Ee,, enggak,, enggak deh ya. 

49.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab:oo nggak,, udah ada dokter,, gak usah ke alternatif. 
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Responden 50.  

Nama  : Angga Ciptawan (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Tlogosari Truntum9 no.25 

Hobi  : fitness 

No HP  : 08562688813 

50.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: emm ya menikmati acaranya. 

50.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: pindahin yang ada acaranya usahain gak liat iklan. 

50.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: yaa,, yang lagi hot ini Tong Fang. 

50.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: jadi ada orang yang telah sakit dan dia udah bosen sama 

pengobatan yang biasa jadi dia mengambil itu pengobatan alternatif di 

tong fang dan sembuh. 

50.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, karena sebelum saya mencoba sendiri ya saya gak percaya 

gitu aja. 

50.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ah enggak, karena ada cara ya lebih,, ada cara yang lebih lebih 

rasional. 
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50.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: wah kurang paham ya, tapi kalo menurut saya sih, yaa konsisten 

sih. 

50.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya mau aja,, ya untuk me apa ya,, kepastiannya itu dalam jangka 

waktu singkat cepet sembuh itu bener apa gak, ya pasti maulah. 

50.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab:ee,, kalo tidak ada jalan lagi yang bisa di tempuh ya boleh,,. 

Responden 51.  

Nama  : Edo Asmara Panji Darmawan (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Wonodri Krajan6 

Hobi  : baca koran 

No HP  : 081914566336 

51.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab:paling tiduran sama baca koran. 

51.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab:mainan Hp. 

51.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee,,Tong Fang. 
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51.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: misal dulu saya sakit diabetes 4tahun trus setelah ke klinik tong 

fang jadi sembuh, sekarang gak perlu berobat lagi. 

51.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab:enggak, karena apa ya, ee soalnya dari iklan itu kan gak semuanya 

asli ada yang Cuma untuk sekedar narik simpati aja dengan cara seperti itu 

. 

51.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab:enggak, karena apa ya, menurutku itu sih sama kayak pengobatan 

lain yang seperti itu cuman dia lebih berani sehingga dia terekspose. 

51.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kalo untuk masalah itu, ada yang mungkin konsisten, tetapi ada 

juga yang kenyataannya gak sesuai, itu kan kembali lagi ke kitanya 

sendiri. 

51.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: mau ah, karena apa ya? Sekiranya untuk membuat iklan-iklan 

kayak gitu kan mungkin ada masyarakat ada yang ngerti ada yang enggak, 

nah kalo kita yang mengevaluasi supaya kita lebih ngerti apa yang kita 

buat nantinya bisa bener-bener tepat sasaran. 
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51.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: kalo untuk kesana mungkin, ada niatan tu ada tapi tidak secara 

umum langsung tetep kita ke medis dulu. 

Responden 52.  

Nama  : Rio Bagus Mulya Putra (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Jeruk 3 no.1 

Hobi  : futsal 

No HP  : 081901860471 

52.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: paling tiduran. 

52.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab:ee,, apa ya,, ganti ganti chanel yang lain. 

52.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang itu. 

52.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab:ee gimana ya, eee, dulu saya punya penyakit apa ya, penyakit 

kanker, stelah berobat ke klinik tong fang penyakit saya hilang. 

Terimakasih klinik tong fang. 

52.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab:enggak, ya gimana ya, menurut saya itu, ya gak percaya aja, masa 

pengobatannya bisa langsung sembuh . 
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52.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, ya gak yakin aja. 

52.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kalo menurut saya sihh ya sebenernya sih, ee bisa di bilang enggak 

sih, ya mungkin itu ada kerjasama antara ee pelanggannya sama yang 

punya kliniknya itu, biar kliniknya bisa semakin terkenal. 

52.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab:ee,, percaya enggak sihh,, ngapain. 

52.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab:enggaklah, dokter aja. 

Responden 53.  

Nama  : Brain Deffy Virianda Sundana (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Pawiyatan Luhur 64 

Hobi  : nonton TV 

No HP  : 085292923628 

53.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ya nonton TV sambil duduk. 

53.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: aku ganti. 
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53.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

53.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: seinget gue tu, dulu saya pernah punya penyakit ginjal trus 

pengobatan ke situ langsung sembuh deh. 

53.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak percaya, ya namanya alternatif,, gak percaya aja. 

53.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak ada, ya karena itu, karena gak percaya aja. 

53.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak, ya mungkin model iklannya bisa di bohongin aja, 

53.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, membuang waktu. 

53.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab:enggak, ya itu karena gak percaya aja awalnya. 
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Responden 54.  

Nama  : Alisya Martawijaya (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Permata Kemuning 118 

Hobi  : makan 

No HP  : 085641445432 

54.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ya nonton kadang sambil makan. 

54.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel lain. 

54.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ya itu klinik Tong Fang. 

54.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: setelah saya berobat ke klinik tong fang, penyakit saya yang apa 

apa apa itu setelah berobat sudah hilang trus terimakasih klinik tong fang. 

54.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak sih, soalnya sepenangkapanku itu iklannya ee,, iklanya ee 

terlalu berlebihan itu justru malah ndak dipercaya, terlalu lebay. 

54.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab:ya harapan sih, ya semoga yang punya klinik tong fang emang 

bener-bener bisa membuktikan bahwa yang di iklannya itu memang benar. 
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54.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  ee,, menurut aku sih, kalo belum ada orang yang recomand dari 

orang-orang yang bener-bener aku percaya sih ya aku gak percaya. 

54.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ee,, kalo menurut aku sih banyak yang berpendapat negative sama 

iklan itu trus banyak yang dibuat lelucon sama orang-orang, ya kalo 

menurutku sih ya iklannya itu sendiri ya juga mengundang orang-orang 

untuk ee,, buat lelucon. 

54.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ee,, aku sih mau, tapi karena aku belum tau jelas ya mending ke 

dokter dulu aja. 

Responden 55.  

Nama  : Maria Alextriesnanda (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Trunojoyo 9a no.16 

Hobi  : membaca 

No HP  : 085641302518 

55.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: kalo ada iklan di ganti. 
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55.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ya kalo iklanya bagus ya di liat kalo udah sering diliat ya cari yang 

belum di liat. 

55.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang, can jiang. 

55.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: pokoknya dulu saya punya sakit ginjal trus setelah ke klinik tong 

fang 3kali atau berapa kali sakit ginjal saya hilang. 

55.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, kurang meyakinkan aja, kayak gitu tu dibayar orangnya. 

55.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, ee lebih percaya kalo misalnya ada saudara atau temen 

yang sakit nah terus dia ngasih recommend buat kesana. 

55.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ee kayaknya kurang, makanya aku gak percaya soalnya ee kenapa 

ya, soalnya pengobatannya kan tiba-tiba muncul koq gak dari dulu gitu, 

trus tau-tau ada iklan kayak gitu, mampu menyembuhkan dalam 3kali 

padahal dulu-dulu kan gak ada . 

 

 



 

277 
 

277 

55.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya, ee penasaran aja, masyarakat tu liat iklan itu positif pa negative 

pemikirannya. 

55.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab:kayaknya enggak deh, lebih percaya ke dokter. 

Responden 56.  

Nama  : Yuliana Grace (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Damar wulan1 no.10 

Hobi  : ngabisin uang mama 

No HP  : 085713525865 

56.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: e,, makan. 

56.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ke WC. 

56.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee,,Tong Fang itu, Shin She Sari Alam. 

56.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee itu misalnya dulu saya gendut trus sekarang saya kurus gak 

punya lemak sama sekali. 
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56.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, karena dulu tetanggaku pernah berobat ke situ deen tu 

ngluarin sampek banyak banget di tong fang itu. Dia kayak di kejar 

duitnya terus malahan, dia tu sakit batu ginjal. 

56.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, gak minat sama sekali. 

56.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: endak, ya itu tadi tetanggaku gak sembuh. 

56.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: engak mau, ya pokoknya enggak aja, wong udah gak percaya,, 

ngapain juga 

56.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab:enggak, dokter wae, masih banyak dokter oq. 

Responden 57.  

Nama  : Mayora Cynthia (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Puri Anjasmoro i3 n0.17 

Hobi  : tidur 

No HP  : 081914588892 
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57.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: sambil makan. 

57.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: di ganti. 

57.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: o ya,, ya itu Tong Fang. 

57.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ya, itu to penyakit ginjel trus berobat kesana ehh ginjelnya 

ilang,,hehehehe 

57.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya yakin, yakin gak yakin sih, orang aku belum ngalamin. 

57.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: biasa aja, gak tau soale kl di BBM itu kan dibuat becandaan ya. 

57.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: gak tau ya, kalo misal gak sembuh ya brarti iklannya bohong. 

57.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: gak.. enggak,, ya gak pernah mikirin. 

57.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak,, dokter biasa aja deh. 
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Responden 58.  

Nama  : Rona Indah Bunga Pratiwi (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2012 

Alamat  : Jl. Pucang Kerto12 no.4 

Hobi  : belajar PA1 

No HP  : 089679094232 

58.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee,, sms’an. 

58.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ee sms’an juga. 

58.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

58.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: sejak dulu saya jerawatan eemm banyak banget,, tapi setelah ke 

klinik tong fang saya jadi bisulan,, hahahahaha. 

58.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, hoax. 

58.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak, harapanku cuman sama Tuhan Yesus jadi gak sama yang lain-

lain. 
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58.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  gak, karena itu kan promosi. 

58.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab:enggak, biarin aja . 

58.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak, tidak meyakinkan. 

Responden 59.  

Nama  : Ian Billy Hudaya (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Tlogosari raya1 no.92 

Hobi  : Tidur 

No HP  : 085742438383 

59.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: sambil ngemil. 

59.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab:ke kamar mandi. 

59.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

59.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: saya sakit panu, stelah ke klinik tong fang panu saya jadi 

bertambah,, nggak ding,, ee sembuh. hahahahahhha 
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59.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab:menurut saya sih tidak, masa penyakit parah cepet sembuh. 

59.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: harapannya sih, kalo emang bener-bener ya itu di buktikan dengan 

contoh yang nyata gitu. 

59.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  ya rata-rata menurutku sih enggak ya, mereka kayak numpang 

promosi biar iklannya bisa menarik masyarakat. 

59.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: wah enggak,, saya nggak sempet. 

59.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: oo tidak mau,, saya tidak percaya. 

Responden 60.  

Nama  : Sugiarto Wibowo (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Petelan selatan 710 

Hobi  : membaca 

No HP  : 081226527071 

60.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran. 
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60.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ee mengganti acara TV. 

60.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

60.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: eem awalnya ada orang yang sakit keras kayak stroke periksa ke 

tong fang sembuh. Padahal sebelumnya dia udah ke mana-mana buat 

periksa. 

60.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: percaya, ya ee berdasarkan cerita n ada bukti juga jadi ya iya. 

60.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya semoga klinik itu tidak hanya mengobati penyakit-penyakit 

yang berat ee lebih mengembangkan lagi. 

60.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  saya rasa sih jujur, kan kalo udah dibuat iklan gitu mungkin dia 

gak main-main ya. 

60.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak mau, gak begitu tertarik. 

60.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: saya rasa mau, tapi masih perlu diyakinkan lagi. 
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Responden 61.  

Nama  : Adrian Hartanto (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Dempel perak1 no.11 

Hobi  : nonton TV 

No HP  : 081904423388 

61.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: paling sambil nyemil. 

61.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: iklan kadang ada yang liat kadang ganti-ganti. 

61.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

61.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: eemm, ada orang nyebutkan dia sakit apa ya ke klinik tong fang tu 

jadi sembuh eemm dan apa dia menyebutkan ke dokter mana-mana gak 

sembuh. 

61.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: dikit percaya dikit gak, ya karena dokter aja gak bisa nyembuhin 

trus cuman klinik kayak gitu aja bisa nyembuhin. 

61.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: eemm punya sih, ya semoga aja bisa menyembuhkan. 
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61.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  tergantung kepercayaan sih, ada yang jujur ada yang gak. Kalo 

aku sih ragu-ragu. 

61.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, ya gak penting juga sih. 

61.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak, karena masih ragu-ragu mending ke dokter aja yang udah 

ahli. 

Responden 62.  

Nama  : Elien Yohana (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Cimandiri 3no.8 

Hobi  : nonton film 

No HP  : 087832366675 

62.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee makan. 

62.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti. 

62.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Tong Fang. 

62.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 
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Jawab:ee itu ka nada orang yang sakit parah, nah udah berobat ke mana-

mana tu gak sembuh-sembuh trus habis itu berobat ke tong fang trus 

sembuh, gak kambuh lagi. 

62.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak, ee ndak tau, ndak meyakinkan wae buat aku. 

62.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak, ya ndak meyakinkan jadine gak bisa di percaya sih kalo 

menurutku. 

62.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ee gak tau,, ya gak tau. 

62.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya memang iklanne aneh koq dan rata-rata testimonine hamper 

sama semua ya, jadi buat apa dievalusi, aku sih gak mau. 

62.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak, ya ndak percaya. 

 

 

 

 

 



 

287 
 

287 

Responden 63.  

Nama  : Ely Aprilia (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Brotojoyo Timur tanah mas 

Hobi  : Berenang 

No HP  : 087832996070 

63.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tidur. 

63.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: di ganti. 

63.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: iklan Tong Fang. 

63.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee itu kayak ada pasien yang sedang minum ramuan dari klinik 

tong fang setelah beberapa periode ee penyakitnya sembuh dalam waktu 

singkat. 

63.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, kalo menurut aku sih iklannya kayak dibuat-buat. 

63.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak, karena gak percaya sama pengobatan seperti itu. 
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63.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: mungkin, ya kalo gak kayak gitu kan gak mungkin di iklanin. 

63.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: endak, buang-buang waktu. 

63.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: eee gak, aku lebih percaya periksa sama dokter aja. 

Responden 64.  

Nama  : Adelan Solafide (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Pucang Gading indah 23 

Hobi  : main musik 

No HP  : 02476727354 

64.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ngupil gak gak,, hehehe makan. 

64.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: kalo iklannya bagus tak liat tapi kalo gak ya tak ganti. 

64.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

64.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee 5 tahun yang lalu saya menderita penyakit diabetes terus saya 

datang ke klinik tong fang dan perut saya hilang,, hehehe,, gak ding gini 
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ni.. ee 5 tahun yang lalu saya menderita penyakit diabetes dan setelah 

berobat diabetes saya hilang semua. 

64.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya, piye ya, percaya gak percaya sih, percayanya karena mereka 

yang mengalami tapi saya belum mengalami. 

64.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: harapannya? Harapannya untuk iklan itu di hilangkan saja,, 

hehehehe, sebenere iklanne apik sih tapi mungkin ee orang-orang yang 

imagenya yang terlalu berlebihan mungkin ya itu sebagai salah satu 

masukan, ya mungkin iklannya gak usah banyak-banyak yang penting 

tegas tapi menarik. 

64.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: piye ya, orang kan beda-beda ya, kalo menurutku ya ndak tau, 

mereka dobol aku kan juga gak tau to terus ya percaya gak percaya, ya 

namane iklan kan berani bayar berapa kan bisa. 

64.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak ah, ya paling tanggapan dari masyarakat kan kebanyakan 

negative mungkin yo ya sebaiknya jangan menjelek-jelekkan iklan tong 

fang sebelum kita mencoba sendiri. 
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64.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ngapain kesana? Kalo ada pengobatan yang lebih baik kenapa 

kesana. 

Responden 65.  

Nama  : Silvia Santoso (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. RSU no.7 Cepu 

Hobi  : berselancar di internet 

No HP  : 081805977159 

65.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ya nonton aja. 

65.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: iklannya di dengerin dan di tonton. 

65.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee,, yang ada di pikiran saya adalah Tong Fang. 

65.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee apa ya,, dulu saya punya penyakit ginjal tapi setelah berobat ke 

klinik tong fang penyakit ginjal saya sembuh total. Ee apa lagi ya,, ee 

setelah saya ke klinik tong fang 3kali,, penyakit saya sembuh. 

65.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak, karena kebanyakan iklan itu kan modal omongannya gede 

tapi gak bener-bener. 
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65.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: harapannya ya semoga apa ya, semoga kalo ngomong tu ngomong 

yang bener nanti kalo pada kesana 3kali tapi gak sembuh ya sebaiknya 

kata-kata yang kayak gitu sebaiknya dihilangkan saja. 

65.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ya kalo hanya iklan sih belum dapat terbukti ya belum bener-bener 

hal yang myata, iklan itu kan bisa dibuatlah. 

65.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: mau, ya boleh lah di evaluasi buat lebih baik buat klinik tong fang. 

65.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: eee alternatif? Ya boleh sih coba-coba. 

Responden 66.  

Nama  : Evi Susanti (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Melati baru citarum 

Hobi  : Dengerin musik 

No HP  : 08562670010 

66.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee paling ya ee liat acaranya. 

66.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: iklan biasanya ya gonta ganti chanel aja sih. 
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66.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

66.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee setau saya itu ada pasien yang berobat ke klinik tong fang ee 

setelah menjalani pengobatan sembuh gitu, dalam kurun waktu yang gak 

terlalu lama ya singkat gitu dan katanya gak kambuh lagi. 

66.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee antara percaya sama enggak percaya sih ya ee soalnya ya kalo 

alternatif itu kan gak masuk akal, harusnya sakit gitu kan lama ya 

sembuhnya. 

66.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya harapannya sih apa ya, ee ya ee harapannya sih iklannya bener-

bener terbukti gitu ya gak cuma asal iklan-iklan doang gitu aja sih. 

66.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  ee kayaknya sih menepati janji ya, soalnya kalo gak menepati janji 

gak mungkin ada pasien yang mau dateng ke situ . 

66.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: iya pengen sih, pengen ngebuktiin aja itu iklan bener apa gak sih, 

boong pa gak sih. 
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66.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: eemm ya kalo misalkan apa gimana ya kalo misalkan bisa ke 

alternatif ya gak papa sih gak masalah. 

Responden 67.  

Nama  : Dani Kristi (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi pajak angkatan 2008 

Alamat  : Jl. Bukit merpati 4 no 386 Gombel Komplek HUBDAM4 

diponegoro 

Hobi  : nonton TV 

No HP  : 0899669188442 

67.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee sambil tiduran ee terus bbm’an juga. 

67.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ee aku suka pergi sih cari makan atau apa gitu. 

67.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

67.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee itu ka nada orang yang gemuk misalnya trus kalo pake atau 

berobat kesana jadi kurus. 

67.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee kurang ya, agak kurang percaya ya, kecuali aku kesana 

membuktikan lha itu baru aku percaya. 
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67.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: hooh, pengen bener-bener kurus kayak di iklan dan itu gak Cuma 

omong doang. 

67.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: gak tau lha kan aku belum kesana. 

67.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: iya mau sih,, cari-cari informasi ya kayak itu tu bener pa gak sih. 

67.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: aduh,, kayaknya ke dokter aja deh, dokter kan lebih tepat. 

Responden 68.  

Nama  : Isnia Pratiwi (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Gajah Barat4 no.1 

Hobi  : Baca Novel 

No HP  : 085740009709 

68.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran, baca novel. 

68.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: nontonin iklan ya kan macem-macem. 

68.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 
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68.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee kalo sakit berobatlah ke klinik tong fang dah gitu aja. 

68.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ndak, aku ndak percaya sama iklan itu sepertinya dia bohong sama 

aku. 

68.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak ada harapan apa-apa soale iklanne Cuma boong aja. 

68.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: gak ngerti soalnya aku belum liat bukti nyata. 

68.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya pengen sih sebenarnya, ya mungkin aja orang itu dibayar jadi 

mau ngomong kayak gitu tentang klinik tong fang. 

68.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak, mau kedokter aja. 

Responden 69.  

Nama  : Christina Thiveny (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2012 

Alamat  : Jl. Mahesa selatan 1 no 345 

Hobi  : baca 

No HP  : 081901014787 



 

296 
 

296 

69.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee ya nonton-nonton acara TV. 

69.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: saat iklan ngliatin iklan kalo ada yang menarik mungkin. 

69.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

69.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: jadi pas aku liat itu ee klinik tong fang kayak ada yang ngasih 

pendapat eee kayak ibunya itu bilang kalo dia punya penyakit ginjal trus 

gak sembuh-sembuh jadi ngerasa sembuh. 

69.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak, soalnya iklan-iklan kayak gitu kan orangnya dibayar trus 

kan wajah-wajahnya tu gak memungkinkan, masa mau sih sakit kok di 

umbar-umbar. 

69.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ndak ada sih, ya kalo buat iklannya tu lebih ke cara pengobatannya 

gimana gak buat pake orang gitu. 

69.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  eemm eeemm belum,, ee menurut aku ya kalo jujurnya gak tau ya, 

tapi mungkin ada yang bener-bener kesana dan sembuh, mungkin ada 

yang kesana tapi sama aja ,, apa itu gitu. Ya tergantung sih. 
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69.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya mau, soalnya aku penasaran. 

69.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ee lebih percaya dokter sih. 

Responden 70.  

Nama  : Anindia Kaarina (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Tampomas selatan1 no.42ab 

Hobi  : baca buku 

No HP  : 085640689993 

70.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee biasanya sambil makan, sambil santai-santai. 

70.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: oohh ganti-ganti chanel. 

70.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab:  yang Tong Fang itu. 

70.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: dulu saya memakai tong fang kayak gini, trus sebelkum memakai 

tong fang tu kayak gini. 

70.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 
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Jawab: enggak, soalnya kalo pengobatan kayak gitu sih menurutku malah 

medeni. 

70.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak sih ya, enggak lah, ya mungkin iklan gitu iklan bohong-

bohong aja sih. 

70.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  ee enggak, ee ya itu tadi karena dari awal tadi aku udah anggep 

kalo iklan itu iklan boong-boongan sih dengan waktu secepat itu bisa 

sembuh. 

70.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ee ya mau-mau aja sih, kalo liat ternyata ada waktu n terbukti itu 

iklan emang gak boong ya mungkin bisa ngerubah pandangan sih. 

70.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak, gak percaya sampe sekarang soalnya aku belum liat bukti 

nyatanya sampe sekarang. 

Responden 71.  

Nama  :Octaviana Dinnya Rosita (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Bukit rejeki9 

Hobi  : Baca Novel 

No HP  : 085729906634 
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71.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: biasanya sih ngemil. 

71.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: BBM’an kalo gak ya makan. 

71.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang mungkin. 

71.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: kalo di iklan itu kan kayak dia ada kayak nyuruh orang supaya 

ngomong kalo tong fang tu manjur bisa menyembuhkan segala macam 

penyakit. 

71.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee enggak sih, soalnya aku belum pernah nyoba. 

71.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: harapan kayaknya enggak deh soalnya ya aku gak mau ke situ sih. 

71.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ee kalo menurut aku sih karena aku belum pernah nyoba jadi ya 

enggak sih, kalo menurut aku iklannya kayak dibuat-buat sih terlalu lebai. 

71.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: kayaknya enggak deh,, ee ya gak penting aja. 
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71.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: oo enggak,,saya lebih percaya dokter dan rumah sakit. 

Responden 72.  

Nama  : Astrin Inggar (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2012 

Alamat  : Jl. Wologito barat no.17 

Hobi  : Browsing 

No HP  : 08995926692 

72.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ya nonton TV, kadang main Hp, kadang sambil makan, kadang 

ngemil. 

72.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: memperhatikan iklan itu, apalagi kalo menarik, ya kadang kan 

iklan itu kan ada yang lucu apa yang garing apa yang heboh gitu. 

72.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee,, itu klinik-klinik-klinik Tong Fang. 

72.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: katanya setelah, setelah habis dari situ habis dari klinik itu jadi 

sembuh entah penyakitnya bener-bener penyakit yang berat eee sakit yang 

ringan jadi sembuh gitu lho.  

72.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 
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Jawab: ee aku aja iklan-iklan yang biasa aja aku gak percaya ya, apalagi 

iklan kayak klinik-klinik kayak gitu. 

72.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, emang gak ada pikiran sama iklan itu sih dan gak ada niat 

buat kesana. 

72.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ee kalo jujur sih aku gak tau ya soalnya aku gak kesana, tapi gak 

deh ya kayaknya iklan tu kan kadang gimana, gimana ee buat mencari 

konsumen-konsumennya ya pinter-pinternya mencari konsumen gimana. 

Tapi kalo menurutku sih mustahil lah kalo kayak gitu. 

72.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ee ya mending aku berobat ke dokter daripada ke klinik. 

72.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak, mending aku ke dokter langsunga aja kan aku juga udah 

ada dokter keluarga. 

Responden 73.  

Nama  : Tarcisius Raditya Cristy Imantaka (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Rogojembangan 8 no.5 

Hobi  : main gitar 

No HP  : 085641330025 
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73.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran makan nyemil sama sambil sms’an. 

73.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: yo ganti chanel yang gak iklan. 

73.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: eemm,, Tong Fang. 

73.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: pertamanya tu ada orang sakit abis itu diberitau sama temenya 

untuk berobat ke situ trus beberapa bulan dia sembuh trus dia memberikan 

pendapat mengenai klinik itu kalo pake obat ini sekarang saya sembuh dan 

baik-baik saja. 

73.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, karena untuk klinik-klinik seperti itu saya pernah dengar 

dari temen-temen mereka tu ada yang kesana dan itu tu gak sepenuhnya 

bener kalo kamu tak kasi obat ini bakalan sembuh karena setiap orang tu 

berbeda maka orang satu sama orang lain kan obatnya belum tentu sama. 

73.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee oya , harapanya kalo itu gak bener-bener gak usah 

ditayanginlah. 

73.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 
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Jawab:  kalo menurut saya sih enggak, karena orang sembuh tu itu 

tergantung psikis dan fisiknya orang itu. 

73.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya itu kan hanya iklan merekapun juga dibayar, kalo pendapat saya 

sih gak usah. 

73.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: hahahahaa, aku lebih baik ee bayar lebih mahal daripada ke 

pengobatan seperti itu ya kayak dokter gitu aja lah. 

Responden 74.  

Nama  : Vika Titania Kusumadewi (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Tampomasnselatan no.14 

Hobi  : main musik 

No HP  : 081901592489 

74.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: mainan hp. 

74.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: di liat iklannya. 

74.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ada Tong Fang. 

74.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 
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Jawab: ya kan katanya dari yang udah make itu bilang kalo make ini dia 

bisa sembuh 100%, habis ke klinik tong fang bisa sembuh penyakitnya. 

74.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, soalnya buat iklan kayak gitu kan dibayar sama klinik tong 

fang. 

74.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya harapannya mudah-mudah’an apa yang di iklanin itu bener gak 

cuman di bayar orang aja. 

74.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kalo konsistensinya itu tergantung bener apa gak sih iklannya, 

belum tau juga sih, tergantung orangnya masing-masing. 

74.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya mau-mau aja sih, ya biar tau kualitasnya itu gimana sih. 

74.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak mau sih, pasti kebanyakan minum jamu dan aku gak suka 

jamu dan kayaknya lebih meyakinkan ke dokter. 

Responden 75.  

Nama  : Septyaningrum (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2008 

Alamat  : Jl. Bukit Kenanga no.23 
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Hobi  : makan 

No HP  : 085641751009 

75.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ngemil. 

75.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: nonton iklan kalo gak ngemil. 

75.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Tong Fang sih. 

75.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: awalnya kan dia kan nganu produknya itu trus ada beberapa 

sampel-sampelnya dari orang itu trus bilang dai sembuh. 

75.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak 100% sih, ya kayak gitu tu kayak sugesti mungkin ya, kalo 

memang percaya sih bisa sembuh kalo aku sih kayaknya enggak sih ya, 

sugestiku bilang gak sembuh sih ya. 

75.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak sih karena emang udah terbukti enggak sembuh ya. 

75.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak sih kalo aku, paling mereka kan bisanya dipemasaran ya 

kan mereka kan memberikan janji ya g dibuat-buat sendiri jadi belum 
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tentu kenyataannya kalo kita yang make kan hasilnya belum tentu dapet 

janjinya mereka. 

75.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: aku kan g percaya, ya udah buat apa dievaluasi. 

75.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: sampai saat ini gak terfikir sih buat kesitu paling ya kedokter sama 

minum obat-obat yang ringan aja sih. 

Responden 76.  

Nama  : Ina Puspitasari (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2007 

Alamat  : Jl. Pancakarya7 no.58a 

Hobi  : baca komik 

No HP  : 087832094032 

76.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee sambil apa sih sambil makan atau ngemil. 

76.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: sukanya sih ganti-ganti chanel aja. 

76.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: tong fang. 

76.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee biasanya ada orang yang sakit ya, trus kan penyakitnya ya 

mecem-macem gitu trus dia ke klinik tong fang. Setelah ke klinik tong 
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fang mereka bilang penyakitnya beberapa kali pengobatan langsung 

sembuh. 

76.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, itu kan belum tentu dia tu bisa sembuh pa gak. 

76.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: biasa aj sih ya, mungkin aku gak terlau percaya sama klinik yang 

kayak gitu. 

76.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kalo aku sih belum pernah buktiin ya, jadi ya aku gak percaya 

sama iklan kayak gitu ya. 

76.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: eemm ya, pengen tau aja yang udah masuk ke tong fang itu 

beneran apa enggak. 

76.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: kayaknya enggak deh,, mending ke dokter aja yang udah pasti-

pasti aja. 
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Responden 77.  

Nama  : Olga Jeanne Kahari (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Tlogosari raya1 no.85 

Hobi  : nonton drama korea 

No HP  : 08179577273 

77.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ya nonton sambil tiduran. 

77.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: kalo lagi gak ada perlu lain ya liat TV. 

77.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee., Tong Fang. 

77.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee orang-orang yang sakit apa gitu kesana tu langsung sembuh 

gitu. 

77.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee ndak, terlalu aneh aja iklannya. 

77.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak iq, biasa wae iq,. 

77.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 
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Jawab:  ee menurutku sih enggak ya, iklannya terlalu aneh wae masa 

sekali dateng langsung sembuh. 

77.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: eeemm, enggak iq ya soalnya udah ada dokter-dokter yang lebih 

pinter gitulah. 

77.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak, ya itu aa mama ku udah kenal dokter-dokter yang baik jadi 

ya buat apa ke tong fang. 

Responden 78.  

Nama  : Ratna Ayu Valentika (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Argo Mukti timur 425 

Hobi  : belajar 

No HP  : 08988191614 

78.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran. 

78.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: nonton iklan. 

78.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee Tong Fang itu. 

78.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 
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Jawab: ee ya orang dari berbagai profesi sakit berat, trus ke tong fang 

sembuh. 

78.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, karena banyak denger cerita kalo iklan itu boong. 

78.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee,, enggak,, harapanku sama Tuhan. 

78.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ee menurut saya sih enggak, ya enggak yakin aja, aneh aja 

iklannya, kayak di skrip end gak tulus gitu. 

78.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: iyaa,, hooh kan banyak juga gambar-gambar lucu yang di internet 

gitu. 

78.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: oohh gak, karena ada dokter. 

Responden 79.  

Nama  : Christina Magdalena (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2008 

Alamat  : Jl.  Boja Kendal pemuda 

Hobi  : on line 

No HP  : 085640650545 
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79.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ya gak ada kebiasaan khusus sih ya ditonton aja. 

79.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: kalo iklan ya di liatin terus tapi kalo ada kerjaan ya di tinggal aja. 

79.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ya Tong Fang ya yang terkenal. 

79.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: eemm kalo dari yang aku liat itu ya emm biasanya ada pasien-

pasien yang udah berobat ke situ dan mereka bilang katanya kalo minum 

sembuh trus waktunya ndak lama manjur. 

79.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak ya, namanya tong fang alternatif ya kayaknya enggak ada 

jaminannya. 

79.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: kalo itu sih sebenarnya emang kadang kalo berlebihan ya, tapi kan 

orang-orang sekarang udah pintar ya. 

79.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: aku kurang tau ya karena aku kurang mengalami ya jadi ya 

klihatannya sih ya dari orang-orang yang testimoni ya kayaknya sih ya 

jujur. 
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79.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya kalo emang bener-bener bisa nyembuhin ya gak masalah sih, 

tapi kalo misalnya itu gak bener ya buat apa. 

79.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak ya, ke dokter aja kali ya. 

Responden 80.  

Nama  : Diaz Hardika (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Gema Permai blok E no.4 

Hobi  : olahraga 

No HP  : 08985678907 

80.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: makan. 

80.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: saat iklan ganti chanel. 

80.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

80.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: itu dulu tu iklannya orang ada naek mobil trus nyari pengobatan 

trus ketemu orang, orangnya tu bilang kalo ke tong fang aja. 
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80.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya saya percayanya sama Tuhan,, heheehe. 

80.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ndak, karena iklannya tidak meyakinkan. 

80.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kalo itu saya tidak tau karena tidak pernah mencoba alternatif. 

80.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ee ya itu malah kayak merupakan pendapat masing-masing ya, 

nggak lah. 

80.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: eee,, ndak,, ee tidak terpercaya aja. 

Responden 81.  

Nama  : Stefanus Sigit BS (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Purwoyoso gang2 no.24 

Hobi  : olahraga 

No HP  : 08562606702 

81.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran. 
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81.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel. 

81.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Tong Fang. 

81.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee ya apa ya, ee,, dulu saya punya penyakit gula setelah berobat ke 

klinik tong fang penyakit gula saya sembuh. 

81.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: biasa aja ya karena belum membuktikan sih. 

81.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak punya,, ya kan terserah pribadinya masing-masing aja itu . 

81.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: harusnya sih iya, apalagi tong fang kan udah masuk TV kan 

seharusnya ya. 

81.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak usahlah, pendapat orang kan beda-beda,. 

81.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: liat-liat dulu, jadi kalo emang ada kemungkinan ya kesana, semua 

kan ada kemungkinan. 
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Responden 82.  

Nama  : Kurnia Anggita Kumalastri (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Layur Tengah1 no.8 Ungaran 

Hobi  : menulis 

No HP  : 085641043717 

82.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran. 

82.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: nonton iklan. 

82.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee,,Tong Fang. 

82.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: dulu saya punya dua kaki setelah berobat ke klinik tong fang yang 

di tengan tumbuh kaki,, hehehehehe. 

82.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: insyaawoh, ya percaya aja ya. 

82.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak punya, kan iklan,, ya udah biar kayak gitu aja. 

82.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: mungkin, gak tau juga soalnya. 
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82.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ee berlebihan aja, gak perlu di evaluasi. 

82.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak yaa, ke dokter aja yaa. 

Responden 83.  

Nama  : Stefanus Aditya Wibowo (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Genuk Krajan5 no.16 

Hobi  : berenang 

No HP  : 081914493164 

83.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran. 

83.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel. 

83.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: oo itu,, iklan Tong Fang. 

83.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: dulu saya punya penyakit, punya penyakit ganteng,, ganteng,, 

cuman sekarang jadi berkurang gantengnya karena ke tong fang. 

Hahahahahahaha 
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83.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak sih biasa aja, soalnya aku gak pernah ke sana cuman liat 

iklannya aja. 

83.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: kalo harapan sih semoga iklannya itu gak membohongi 

masyarakat. 

83.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: kalo menurutku karena udah di iklankan kan harusnya konsisten 

dan jujur ya. 

83.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: eee sebenarnya iklannya agak lebai ya itu ya, jadi perlu di 

yakinkan kalo mau buat iklan ya semoga emang yang bener-bener 

mewakili produknya iitu. 

83.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak, dokter aja. 

Responden 84.  

Nama  : Farica Melyna (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2007 

Alamat  : Jl. Puspanjolo Tengah no.45 

Hobi  : menari 
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No HP  : 082131141443 

84.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee ngemil. 

84.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel. 

84.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Tong Fang, tong fang ya. 

84.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: eemm,, kalo itu,, e jadi ada orang yang sakit terus ke tong fang dan 

dia bialng tu kalo dia ternyata sembuh. 

84.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, soale pengobatan alternatif itu kan cocok-cocok’an ya. 

84.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: biasa aja,, gak ada. 

84.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ee mungkin ada bener yang ketepati tapi namanya pengobatan kan 

ya gak selamanya bener semua. 

84.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, soalnya apa ya,, ee belum pernah pake sih. 

 



 

319 
 

319 

84.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: eemm enggak, karena aku termaksud susah pengobatannya jadi ke 

dokter aja. 

Responden 85.  

Nama  : Hermawan Wibisono (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Satrio Wibowo2 no.12 

Hobi  : berenang 

No HP  : 085694393977 

85.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: sambil mainan hp, ambil makan, sambil baca koran. 

85.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: biasanya baca Koran kalo gak mainan hp. 

85.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee itu,, apa ya, klinik Tong Fang. 

85.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: dulu saya pernah punya penyakit kanker tapi setelah saya berobat 

di klinik tong fang saya langsung sembuh . 

85.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, melebih-lebihkan. 

85.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 



 

320 
 

320 

Jawab: eee punya sih, boleh sih iklan tu dilebih-lebihkan, tapi kan hasilnya 

harus sama. Trus harus sungguh-sungguh mau ngobatin pasien. 

85.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: eemm saya belum pernah nyoba sih, ya mungkin kurang tau juga 

ya wong saya belum pernah nyoba koq. 

85.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ee.. ndak, karena belum mencoba sih. 

85.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: oo,,endak sih, realistis aja ke dokter aja. 

Responden 86.  

Nama  : Corvy Nanlohy (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Sawunggaling no.21e 

Hobi  : Futsal 

No HP  : 085727567479 

86.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ya pindah-pindah chanel. 

86.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: nonton iklan. 

86.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee  apa  ya,, Tong Fang. 
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86.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ya dulu saya punya sakit bau kaki, tapi setelah saya ke tong fang 

malah tong fang yang bau kaki saya,,hehehehehehee. 

86.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak ah, kayaknya menipu. 

86.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya punya, harapannya tu klinik tong fang tu tidak membodohi 

masyarakat aja. 

86.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak ah, ya menurut saya tu iklan kayak gitu tu udah di skenario. 

86.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, males. 

86.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak, ya kan masih banyak dokter spesialis lainnya. 

Responden 87.  

Nama  : Elenora Grae Vintana Hp (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Nogo sosro no.11 tlogosari 

Hobi  : jalan-jalan 

No HP  : 081901575656 
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87.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee gak ada kebiasaan khusus ya paling mainan HP. 

87.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: dulu ganti-ganti chanel, sekarang ee lebih sering melihat iklan. 

87.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Tong Fang. 

87.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee testimoninya tu dai bilang misalnya sakit jantung tetapi setelah 

berobat ke klinik tong fang saya tidak sakit jantung lagi. 

87.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: eem kayake enggak, karena terkesan kayak dibuat-buat. 

87.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya kalo emang misale emang tong fang itu bener-bener bisa 

ngobatin orang tu ya kalo bisa kata-katane dari orang-orang tong fang tu 

jangan kayak gitu terus, kan selalu setelah ke tong fang,, nah itu kayak 

udah di atur gitu sehingga terkesan dibuat-buat . 

87.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: eemm,, ee konsisten sih ya, karena ee kalo liat dari tong fang sih 

perkataannya konsistensi ya, ngomongnya ya itu-itu aja. Kalo jujur sama 

menepati janji sih aku belum tau ya. 
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87.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ee mengevaluasi? Endak ah, karena gimana ya, kan belum pernah 

nyoba juga jadi kan belum bisa mengevaluasi ya,. 

87.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ee eemm boleh-boleh, karena tong fang kan kayak obat cina, nah 

obat cina kan manjur-manjur, hehehe. 

Responden 88.  

Nama  : Ester Maria (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Kamiluto 5 no.29 

Hobi  : masak 

No HP  : 08170555224 

88.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: kadang sambil belajar atau apa itu buat tugas. 

88.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ee tak ganti-ganti chanelnya. 

88.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ya itu tadi Tong Fang. 

88.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: eemm ada seorang ibu-ibu kena sakit kanker setelah berobat ke 

klinik tong fang penyakit kanker itu langsung sembuh ndak, ndak mbalik 

lagi. 
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88.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: kalo menurut saya sih ya, percaya gak percaya sih ya, kalo ada 

bukti ya saya percaya tapi kalo belum ada bukti ya saya tidak percaya. 

Masih ragu-ragu. 

88.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya harapannya sih bener-bener itu, klinik tong fang tu tindakannya 

diharapkan sungguh-sungguh juga sesuai sama yang di iklankan. 

88.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: menurut saya sih ya, kemungkinan sih endak ya, tapi kan 

tergantung orang ya memang mungkin ada yang beberapa kali kesana 

langsung sembuh ada juga yang ndak sembuh, kan itu tergantung dari diri 

sendiri. 

88.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ee,, iya sih mau aja, mau melihat bukti dari klinik tong fang. 

88.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: eemm kalo ya pertama sih ke dokter dulu tapi kalo dokter gak bisa 

sih ya ke klinik ya gak papa. 

Responden 89.  

Nama  : Novia Winarta (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 
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Alamat  : Jl. Karangwulan Barat 3 no.31 

Hobi  : baca 

No HP  : 087832553550 

89.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ya paling sama belajar tapi tak sambi sama nonoton TV. 

89.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: kalo iklannya bagus ya tak tonton, tapi kalo gak ya diganti-ganti. 

89.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

89.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee, apa awalnya tu saya punya tetangga, tetangga saya tu punya 

penyakit stroke dah lama banget ttrus ada sodara saya yang ke klinik tong 

fang kemudian tetanggaku tu tak bilangi buat ke klinik tong fang tu sapa 

tau tu strokenya bisa sembuh kemudian dia kesana trus berobat berapa kali 

trus langsung stroknya berkurang. 

89.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee kalo setelah melihat tetanggaku tu ya agak-agak meyakinkan. 

89.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya ada, kalo memang kliniknya bisa menyembuhkan orang kan 

lebih bagus. Trus kan banyak yang terbantu. 
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89.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: eeee kalo dari tetanggaku tadi berarti emang klinik tersebut emang 

jujur bisa mengobati penyakit. 

89.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: boleh, ee ya karena udah terbukti itu tadi. 

89.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ee ya pertamanya sih ke dokter dulu tapi ya mungkin bisa ke klinik 

itu. 

Responden 90.  

Nama  : Thervina Yenni Tri Kusuma  (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi pajak angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Kelinci AD22 

Hobi  : baca 

No HP  : 085725293993 

90.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee liat iklan. 

90.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ya Cuma di liat aja sih. 

90.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

90.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 
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Jawab: ee banyak orang tu mengira,, e mengira ee, ada orang yang sakit 

diabetes, stroke, kanker ya semua penyakit tu  bisa sembuh di klinik tong 

fang. 

90.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: oo nggak, soalnya tu belum terjamin beneran sembuh atau enggak. 

90.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak ya, ee soale ya karena belum tebukti . 

90.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: ee belum tentu, karena belum terbukti ya karena orang-orang 

sekitar bilang bohong tapi kita kan gak tau yang sebenarnya iklan itu 

gimana. 

90.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: eee ndak sih, biasa aja ya. 

90.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: tergantung, tapi kalo untuk penyakit yang bener-bener parah ya 

ndak. 
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Responden 91.  

Nama  : Velin Sentosa (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi pajak angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Kentangan Utara 52 Jagalan 

Hobi  : nonton TV 

No HP  : 081908268362 

91.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee liat iklan. 

91.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ee cuman ngliatin. 

91.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

91.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ya kalo iklan tong fang itu kan ada yang ngomong kalo berobat ke 

situ tu pasti sembuh, kanker atau apa apa itu sih sembuh . 

91.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ee,, enggak, kenalan tu belum ada yang berobat ke situ jadi belum 

percaya. 

91.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, gak tau. 
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91.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  kayaknya enggak deh, itu kan iklan dan belum tentu bener. 

91.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, ya memang belum ada kemauan buat evaluasi. 

91.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: eee, mau cuman yang aku tau aja, yang deket-deket aja. 

Responden 92.  

Nama  : Norma Yuanita (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Sinar Pelangi no.23 

Hobi  : masak 

No HP  : 085641777062 

92.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee ya paling kalo pas iklan ya di ganti. 

92.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ee ya itu tadi di ganti, tapi kalo acaranya menarik ya enggak di 

ganti. 

92.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: apa ya?? Emm,,klinik Tong Fang. 

92.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 
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Jawab: eemm ya itu kulit wajah yang jerawatan bakal hilang selama 

berapa hari atau gimana atau berapa bulan tu hilang. 

92.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak, ya gimana ya, masalahe ya kalo kayak gitu-gitu mending ee 

kayak menurutku sendiri aku ndak percaya wae sama yang di omongin. 

92.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak sih, ya emang ndak percaya, ngapain punya harapan. 

92.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  ee ya kalo menurutku sih, gak tau sih orang aku belum nyoba kok. 

92.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya kalo itu memang srek sama iklan itu ya aku Tanya-tanya tapi 

karena aku gak percaya ya aku gak Tanya-tanya,, malesin. 

92.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: ya kalo ada ya gimana ya, paling ya ke dokter dulu aja. 

Responden 93.  

Nama  : Dhea Ayu Savitri (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2012 

Alamat  : Jl. Plamongan Indah blok D10 no.16 

Hobi  : nari 

No HP  : 085727670977 
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93.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: sambil tiduran. 

93.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ee ditungguin iklannya. 

93.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Tong Fang. 

93.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: itu tu ada orang yang berobat kesana pasti akan sembuh dengan 

harga yang terjangkau. 

93.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, kan ya kayak gitu yang ngomong kan belum tentu 

kebenarannya. 

93.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, karena iklannya itu gak bermutu.hehehe 

93.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak, eee karena apa ya,, gak penting aja iklanya.. 

93.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, ya gak penting juga sih. 

93.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak, belum tentu itu benar dan mending ke rumah sakit. 
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Responden 94.  

Nama  : Octavia Pramana S (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Tanggulmas timur 3no.108 

Hobi  : Mendengarkan musik 

No HP  : 085640725278 

94.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee liat iklan. 

94.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: kalo iklannya menarik ya di tonton tapi kalo gak menarik pindah 

chanel laen. 

94.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik Tong Fang. 

94.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee kalo yang saya liat tu dia mengiklankan bahwa ada orang-orang 

sakit kronis jadi kesannya keren jadi kayak penyakit yang sudah kritis saat 

berobat tu bisa sembuh. 

94.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: kalo saya pribadi gak terlalu percaya ya, ya mungkin dari beberapa 

orang yang ee mengajukan jadi model iklan tong fang tu mungkin emang 

betul yang udah berobat ke sana, tapi karna aku belum kesana ya belum 

yakin.. 
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94.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: eee apa ya kalo emang betul ya semoga emang bener, kasian kan 

orang yang menengah kebawah yang berobat kesitu makah penyakitnya 

gak sembuh. 

94.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: menurut saya iya, kalo misalnya mereka nanti Cuma janji-janji 

omongan belaka aja orang yang kesana pasti berkurang. 

94.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ya setidaknya, ya buat masyarakat sih iklannya jangan di olok-olok 

ya, ya kita jangan menjelek-jelekan karena kita belum coba. 

94.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: eggak, kayaknya lebih baik kerumah sakit aja ya yang kita tau 

kualitasnya kayak apa. 

Responden 95.  

Nama  : Priskila Kartin  (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2011 

Alamat  : Jl. Kumudasworo 50 

Hobi  : makan 

No HP  : 087832963621 

95.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ndengerin musik. 
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95.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel. 

95.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee, klinik Tong Fang. 

95.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: saya setelah ke klinik tong fang, penyakit yang saya derita bisa 

sembuh. 

95.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: agak ragu sih, ya jangan bilang kayak gitu. 

95.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ya,, enggak,, gak yau aja, pokoknya enggak. 

95.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  ee,, ya mungkin ada ya beberapa yang bener tapi mungkin juga 

ada yang enggak. 

95.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, ya itu sih opini masing-masing dari individu ya. 

95.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: mau mau aja, ya kan nyoba-nyoba dulu. 
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Responden 96.  

Nama  : Maria Priscilla (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2012 

Alamat  : Jl. Papandayan no35 

Hobi  : Tidur 

No HP  : 089955620643 

96.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: kadang ketiduran. 

96.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel. 

96.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: klinik tong fang. 

96.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: yang setelah di klinik tong fang pokoknya wajahnya berubah 

mendadak. 

96.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: ndak tau sih, kalo ngeliat iklanya kayaknya tu mukanya tu editan 

banget. 

96.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: eem,, ee nggak sih,, itu malah buat lucu-lucuan aja sih ya. 

96.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 
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Jawab:  ya kurang ya, karena ya mungkin itu tu kan iklannya bohong ya. 

96.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: ee,, ya cuman nanya temen-temen aja iklannya malah dibuat lucu-

lucuan. 

96.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: enggak, soalnya kurang terpercaya.iklannya terlalu lebai. 

Responden 97.  

Nama  : Desi Santoso (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2010 

Alamat  : Jl. Mugas 11 

Hobi  : jalan-jalan 

No HP  : 08122550976 

97.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: tiduran. 

97.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ee ya ganti chanel. 

97.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: Tong Fang. 

97.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee,, ohh kalo berobat ke klinik tong fang jadi sembuh. 

97.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 
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Jawab: enggak,, eee gak yakin wae. 

97.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: gak,, soale iklanne gak yakinke. 

97.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab:  endak,, ee iklanne tu ya tadi gak ngeyakinke. 

97.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: endak,, ya endak wae. 

97.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak, ya karena iklanne tu aneh gak yakinke. 

Responden 98.  

Nama  : Benny Wibowo (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Sanggung atas no. 3 jangli 

Hobi  : nonton TV 

No HP  : 085641282840 

98.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: nyemil. 

98.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti-ganti. 

98.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee Tong Fang. 
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98.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ada orang nyebutkan dia sakit apa ya ke klinik tong fang tu jadi 

sembuh dan apa dia menyebutkan ke dokter mana-mana gak sembuh. 

98.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: percaya gak percaya, cuman klinik kayak gitu aja bisa nyembuhin. 

98.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: semoga aja bisa menyembuhkan. 

98.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: Kalo aku sih ragu-ragu. 

98.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak, ya gak penting. 

98.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak, ke dokter aja yang udah ahli. 

Responden 99.  

Nama  : Risha Innestia (P) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2007 

Alamat  : Jl. Damar selatan no.2 

Hobi  : makan 

No HP  : 08999990827 

99.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 
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Jawab: duduk-duduk aja liat tv. 

99.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: ganti chanel. 

99.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ya Tong Fang itu. 

99.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ya kayaknya ngobatin penyakit-penyakit dalam, terus pasien-

pasiennya tu sembuh dan cepet sembuh gitu. Kalo ke klinik itu tu cepet 

sembuh. 

99.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya terhadap 

iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: enggak, ee apa ya,, mending ke dokter sih,, alatnya canggih dokter. 

99.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: endak, ya kalo saya lebih suka cenderung ke dokter daripada ke 

alternatif. 

99.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, menepati 

janji dan jujur, alasan? 

Jawab: enggak, kan aku belum pernah ke sana juga ya.. 

99.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat mengenai 

iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: enggak sih ya,, biar aja, itu kan pendapat dari masyarakat, saya kan 

udah punya pendapat sendiri. 
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99.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: endak, ya lebih percaya dokter. 

Responden 100.  

Nama  : Novantioko Perdana (L) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2009 

Alamat  : Jl. Karonsih utara 6 no.148 

Hobi  : nyanyi 

No HP  : 081805899090 

100.1. Bagaimana kebiasaan Anda saat menonton TV? 

Jawab: ee biasanya siih main gadget. 

100.2. Pada Saat Iklan, bagaimana kebiasaan Anda? 

Jawab: gonta-ganti chanel. 

100.3. Sebutkan contoh dari iklan TV pengobatan alternatif? 

Jawab: ee tu ya Tong Fang, sari alam. 

100.4. Ceritakan Testimoni dari iklan TV tersebut? 

Jawab: ee dulu saya punya penyakit, punya penyakit insomnia,, gak bisa 

tidur,, jadi tiap malem gelisah gak bisa tidur, bingung gak tau harus 

ngapain, buat tidur aja gak nyenyak, tapi setelah saya berobat di tong fang 

tidur saya jadi nyenyak, jadi waktu bangun segar. 

100.5. Apakah Anda sungguh-sungguh merasa pasti, sangat percaya 

terhadap iklan TV tersebut, alasan? 

Jawab: kalo untuk percaya sih masih fifty-fifty ya, Cuma kalo yakin 

kembali lagi keyakinan dari diri ya. 
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100.6. Apakah Anda mempunyai harapan terhadap iklan TV tersebut, 

alasan? 

Jawab: pastinya, soalnya nanti sapa tau bisa dengan adanya iklan tersebut 

kalo memang bener adanya bisa membantu kesembuhan dan orang tu bisa 

sehat lagi. 

100.7. Apakah iklan TV pengobatan alternatif memiliki konsistensi, 

menepati janji dan jujur, alasan? 

Jawab: menerutku tu ya tadi ya, lebih ke fifty-fifty ya, namanya aja 

promosi ya, ya semua promosi ya niatnya baik ya, tapi ya itu kayaknya 

kurang tepat ya. 

100.8. Apakah Anda akan mengevaluasi pendapat dari masyarakat 

mengenai iklan TV pengobatan alternatif, alasan? 

Jawab: kalo dari saya pribadi sih pengennya iya, soalnya banyak dari 

orang yang bilang kalo ini hanya apa namanya asumsi atau opini dari 

masyarakat ya. 

100.9. Jika Anda sakit, apakah akan berobat ke pengobatan alternatif ? 

Jawab: pasti. Tapi untuk tempatnya mungkin beda-beda ya, ya aku sih 

udah ada langganan khusus ya buat ke alternatif. 
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Lampiran 3 

1. Crosstabulation jenis kelamin dengan kebiasaan responden pada saat 

menonton Televisi 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

100 100,0% 0 ,0% 100 100,0% 

 

 Kebiasaan menonton TV perempuan laki-laki Total 
pindah chanel 0 3 3 

Menyimak 1 0 1 

Nyemil 7 7 14 

Tiduran 15 6 21 

Internetan 1 0 1 

makan,ngemil 3 0 3 

duduk-duduk 3 1 4 

BBM'an,internetan,tidur 0 1 1 

tidur,makan,ngemil 1 0 1 

ngemil sambil ngobrol 1 0 1 

duduk-duduk main hp 1 0 1 

mainan hp 4 1 5 

Makan 8 1 9 

Ditonton 12 2 14 

tiduran,BBM'an,main hp 1 0 1 

tiduran,ngemil,baca buku 1 0 1 

tiduran,internetan 1 0 1 

nonton film korea 1 0 1 

bantu-bantu orang tua 1 0 1 

berkomentar tentang iklan 1 0 1 

maianan kucing 1 0 1 

tiduran baca koran 0 1 1 

sms'an 1 0 1 

tidur, BBM'an 1 0 1 

tidur, baca novel 1 0 1 

mainan 
hp,nonton,makan,ngemil 1 0 1 

makan,ngemil,sms'an 0 1 1 

mainan hp,makan,baca 
koran 0 1 1 

belajar sama buat tugas 1 1 2 

dengerin musik 1 0 1 

main gadget 0 1 1 

Mencermati 0 1 1 

kalau ada iklan diganti 2 0 2 

Total 72 28 100 



 

343 
 

343 

2. Crosstabulation antara kebiasaan pada saat iklan dengan jenis kelamin 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

100 100,0% 0 ,0% 100 100,0% 

 

 Kebiasaan saat iklan perempuan laki-laki 
peremp

uan 
pindah cannel 29 16 45 

ngemil 1 0 1 

tiduran 1 1 2 

matiin tv 2 1 3 

ditonton 10 3 13 

tidak bosen ditonton, 
bosen ganti cannel 3 0 3 

matiin hp 3 2 5 

diperhatiin 
iklannya,maksud apa 1 0 1 

ngliatin iklan baru 
yang lucu/bagus,kalau 
biasa diganti 

6 2 8 

cari kesibukan lain 1 0 1 

makan,istirahat terus 
nonton lagi 

1 0 1 

ambil cemilan 1 0 1 

dibiarin aja 1 0 1 

nyari film lain 2 0 2 

liat iklan biar jadi 
gosip dikampus 1 0 1 

menirukan iklan 1 0 1 

liat cowok cakep yang 
ada di tv 

1 0 1 

ke wc 1 1 2 

sms'an 1 0 1 

cari makan 1 0 1 

matiin suara 0 1 1 

BBM'an,makan 1 0 1 

nonton iklan kalau gak 
ngemil 1 0 1 

jika ada keperluan lain 
ditinggal 2 0 2 

main hp,makan,baca 
koran 

0 1 1 

Total 72 28 100 
 
 

 




