
SPIKOLOGI
Perkembangan Sebagai Ide Iklan



Perilaku manusia berdasarkan sifat-

sifatnya yang ada pada dirinya



PERKEMBANGAN 

MANUSIA

Dipengaruhi oleh:

 Faktor Pembawaan

 Faktor Lingkungan

• Kebudayaan

• Gol. Klas sosial

• Keluarga

• Kelompok seteman



MASA BAYI



PERKEMBANGAN 

MASA BAYI

• Belajar berjalan

• Belajar mencerna makanan 

padat

• Belajar berbicara

• Belajar mengontrol dan 

mengurangi

• Kelebihan fisiologis



CIRI-CIRI MASA BAYI

• Respon positif terhadap lingkungan: 
mendengar, meraih, menjangkau, 
memegang, gembira, mendekati 
orang dewasa

• Daya akal berkembang lebih cepat 
dari pada kemampuan fisik: 
mengamati dan menyelidiki, 
mendengar, mencium, merasakan, 
melihat meraba

• Ingin selalu dekat dengan orang 
yang menjadi obyek kelekatannya 
dan takut pada orang yang lain



ANAK-ANAK



CIRI-CIRI ANAK UMUR 6-12 TH

• Mempelajari penget/keterampilan

• Adanya kecongkaan

• Peningkatan hubungan sosial



CIRI-CIRI ANAK UMUR 6-12 TH

• Mulai mengelompok

• Adanya kekuatan fisik

• Mulai memasuki dunia konsep



CIRI-CIRI ANAK 

UMUR 6-12 TH

• Menyikapi peraturan 

tradisional

• Kebanggaan pada diri 

sendiri

• Adanya perhatian kepada 

dunia praktis



PROSES INTERAKTIF HUB. 

SOSIAL EMOSIONAL

• REAKSI NEGATIF

– Membantah

– Menunjukan ketegangan

– Menampakkan 

permusuhan

• PERTANYAAN

– Meminta informasi

– Meminta pendapat

– Meminta saran

• REAKSI POSITIF

– Menyetujui

– Mendamatisasi

– Menampakkan 

persahabatan

• JAWABAN

– Memberikan informasi

– Memberikan pendapat

– Memberikan saran



DAMPAK IKLAN TERHADAP 

ANAK-ANAK

POSITIF

• Berperilaku sosial

• Memainkan peran sosial

• Perkembangan sikap

NEGATIF

• Perilaku

• Tutur kata

• Berpikir pendek



REMAJA



CIRI-CIRI REMAJA

• Pertumbuhan fisik yang cepat

• Perkembangan seksual menyolok

• Tertarik pada lawan jenis

• Berpikir praktis

• Emosi meluap-luap

• Menarik perhatian

• Kehidupan sosial pada kelompoknya



Perbedaan sifat pada remaja

Laki-laki
• Aktif, suka memberi, melindungi 

dan menolong

• Ingin memberontak dan mengritik

• Ingin memperoleh kemerdekaan 

berfikir, bertindak, dan 

mendapatkan hak turut berbicara

• Suka meniru perbuatan orang 

yang dipujanya

• Minatnya tertuju kepada hal-hal 

yang abstrak

• Lebih suka memuja kemampuan 

yang dimilikinya dari pada orang
lain

Perempuan
• Pasif, suka dilindungi, dan ditolong

• Ada perasaan terikat oleh tradisi atau 

aturan

• Ingin dicintai dan dapat 

menyenangkan orang lain

• Mengagumi orang yang dipujanya

• Minatnya tertuju kepada hal-hal yang 

nyata

• Lebih suka memuja orang lain yang 

memiliki kelebihan



Gaya Remaja dalam Iklan
• Ceria/energik

• Hura-hura

• Memuja tokoh

• Menarik perhatian

• Menarik lawan jenis

• Kreatif

• Menutupi kekuarngan pada dirinya

• Pemberani

• Brontak



Tema yang Sering 

Muncul pada Iklan

• Pesta

• Rekreasi

• Sekolah



Olah-raga                 Pacaran                   Kesendirian

Tema yang Sering Muncul pada Iklan



• Kesenian

• Keakraban

• Shoping

Tema yang Sering 

Muncul pada Iklan



DEWASA



Usia awal

• Memilih teman hidup/bergaul

• Belajar hidup antara laki-laki dengan perempuan

• Memulai hidup dalam keluarga

• Mengelola rumah tangga

• Mulai bekerja dalam satu jabatan

• Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara

• Memperoleh kelompok sosial yang seirama



Objek Iklan Pada Usia Dewasa Awal

• Usia produktif

Matang untuk melanjutkan perkawinan dan 
keturunan



Objek Iklan Pada Usia Dewasa Awal

• Usia pemantapan kedudukan

Perilaku, peranan, kedudukan ekonomi, jabatan 
pekerjaan



Objek Iklan Pada Usia Dewasa Awal

• Usia banyak masalah

Keruwetan dalam pekerjaan, jabatan, teman 
hidup/perkawinan, sulit keuangan



Objek Iklan Pada Usia Dewasa Awal

• Usia tegang/emosi

Tidak menerima kenyataan, tidak cocok 
lingkungan



Usia Akhir

• Kekuatan dan kesehatan phisik menurun

• Masa pensiun dan penurunan pendapatan

• Menyesuaikan ditinggal pasangannya

• Membina hubungan dengan kelompok lain

• Menemukan kewajiban sosial

• Membina pengaturan phisik



• Masa transisi

Perubahan dari 
masa awal ke 
masa lanjut

Objek Iklan 

Pada Usia 

Dewasa Akhir



• Masa yang ditakuti

Tidak menarik lagi, 
adanya kemunduran 
phisik, penurunan 
seksualitas

Objek Iklan 

Pada Usia 

Dewasa Akhir



• Masa yang tak keseimbangan

Hubungan suami isteri tidak seimbang

Objek Iklan Pada Usia Dewasa Akhir



• Usia berbahaya

Ancaman kesetabilan 
hidup RT, banyak terjadi 
sakit mental dan phisik

Objek Iklan 

Pada Usia 

Dewasa Akhir



• Usia kaku/canggung

Berbadab berlebihan, bertindak janggal

Objek Iklan Pada Usia Dewasa Akhir



• Masa prestasi

Dalam jabatan, keuangan, 
kekuasaan, prestasi sosial

Objek Iklan Pada 

Usia Dewasa Akhir




