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MOTTO 

 

When you pray and God doesn't answer quickly. When you pray and God doesn't answer quickly. When you pray and God doesn't answer quickly. When you pray and God doesn't answer quickly.     

Don't worry! Don't worry! Don't worry! Don't worry!     

Delay doesn't mean denied.Delay doesn't mean denied.Delay doesn't mean denied.Delay doesn't mean denied.    
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ABSTRAK 

 

Usaha pengendalian dan menjaga lingkungan beberapa negara mempunyai 

program tertentu untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan 

nyaman. Indonesia yang merupakan negara berkembang, pemerintah menciptakan 

program-program agar masyarakat peduli terhadap lingkungan dan 

disosialisasikan melalui media massa ataupun media iklan lainnya. Media iklan 

yang digunakan untuk mengkomunikasikan dapat berupa poster dan lealfet yang 

diharapkan dapat memberikan informasi dan mempersuasi khalayak agar mau 

peduli terhadap lingkungan sekitar, khusunya kebersihan udara. 

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran sikap terhadap leaflet dan 

poster Langit Biru dalam membentuk sikap peduli lingkungan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data 

berupa wawancara kepada informan yang telah dipilih yaitu mahasiswa anggota 

UKM GAPPALA Universitas Duta Wacana Yogyakarta . 

Peran sikap terhadap leaflet dan poster Langit Biru dalam membangun 

sikap peduli lingkungan dapat dilihat melalui kesamaan sikap narasumber untuk 

mewujudkan kepedulian lingkungan. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa 

peran sikap peduli lingkungan narasumber akan terbentuk jika sebelumnya ada 

perhatian dari narasumber mulai dari me_recall iklan tersebut, kesan pertama 

yang timbul hingga akhirnya menjadi daya tarik iklan untuk menarik perhatian 

narasumber dimana daya tarik yang mereka ungkapkan terletak pada elemen-

elemen visual leaflet dan poster. Peran sikap terhadap leaflet dan poster secara 

keseluruhan tidak serta merta membentuk sikap peduli lingkungan  para 

narasumber, melainkan sikap tersebut sudah didasari faktor personal dari diri 

narasumber dan leaflet ataupun poster Langit biru menjadi sarana pendukung 

narasumber untuk selalu peduli terhdap lingkungan khusunya kebersihan udara 

kota Yogyakarta. 

 

 

 


