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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isi (content) iklan majalah (GoGirl)

ditinjau dari tahapan keputusan pesan. Alat analisis yang digunakan adalah

metode analisis isi (content analysis method). Sampel yang digunakan pada

penelitian ini dari januari 2009 sampai agustus 2011, sedangkan data yang

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 188 buah. Hasil analisis isi (content

analysis method) menunjukkan karakteristik iklan pada majalah (Gogirl)

mayoritas iklan produk, bahasa yang digunakan bahasa kombinasi, endorser yang

digunakan paling banyak wanita, objek iklan menggunakan objek iklan

kombinasi. Selain itu pada tahapan proses manajemen periklanan (keputusan

pesan) khususnya strategi kreatif, dengan melihat persentase yang paling besar,

iklan majalah (Gogirl) menggunakan strategi Brand Image. Berdasarkan daya

tarik pesan dengan melihat persentase yang paling besar, iklan majalah (Gogirl)

menggunakan daya tarik rasional. Berdasarkan gaya eksekusi pesan, dengan

melihat persentase yang paling besar, iklan majalah (Gogirl) menggunakan gaya

eksekusi pesan gaya hidup.

Kata Kunci: Periklanan, karakteristik, keputusan pesan, majalah.

 

 


