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BAB II

LANDASAN TEORITIS
2.1 Komunikasi

Komunikasi tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Menurut Effendy 

(2011:5), secara paradigmatis komunikasi merupakan proses penyampaian suatu 

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung 

melalui media. Selain itu Effendy juga memaparkan salah satu cara yang baik 

untuk menjelaskan komuniasi dengan menjawab pertanyaan “Who Says What in 

Which Channel to Whom With What Effect?”, yang merpakan gagasan dari 

Laswell. Paradigma Laswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 

lima unsur, yaitu (Effendy, 2011:10) (1) Komunikator, yaitu seseorang yang 

menyampaikan pesan, (2) Pesan, yaitu simbol-simbol atau lambang yang 

disampaikan dari komunikator kepada komunikan, (3) Media, yaitu saluran 

dimana pesan disampaikan, (4) Komunikan, yakni pihak penerima pesan, dan (5) 

efek, yaitu dampak yang ditimbulkan dari suatu pesan. 

Jika ditinjau melalui segi penyampai pernyataan, komunikasi ada yang 

bersifat informatif dan bersifat persuasif. Komunikasi persuasif tidak lebih mudah 

dari pada komunikasi informatif karena sulit untuk mengubah sikap, pendapat 

atau perilaku seseorang. 

2.2 Teknik Komunikasi

Menurut Effendy (2011:8), ada empat macam teknik komunikasi, yaitu 

Komunikasi Informatif, Komunikasi Persuasif, Komunikasi Instruktif/Koersif dan 

Hubungan manusiawi. 

a. Komunikasi Informatif : merupakan proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan sesuatu tanpa 

mengharapkan efek apapun dari komunikan. 
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b. Komunikasi Persuasif : adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain agar berubah sikapnya, opininya dan 

tingkah lakunya atas kesadaran sendiri. 

c. Komunikasi Instruktif/Koersif : merupakan penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi untuk 

merubah sikap, opini atau tingkah laku.

d. Hubungan Manusiawi : berisi kegiatan komunikatif-persuasif-sugestif 

dan kedua pihak merasa hatinya puas. 

Dalam penelitian ini fokus peneliti adalah menggunakan teknik 

komunikasi persuasif karena dalam proses pemasaran salah satu teknik 

komunikasi yang sering digunakan adalah teknik komunikasi persuasif. 

2.3 Komunikasi Persuasif

Menurut Olzon dan Zanna (Severin & Tankard, 2007:177), persuasi 

didefinisikan sebagai perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang lain. 

Selain itu menurut De Vito (2011 : 499) melakukan persuasi memusatkan 

perhatian pada upaya mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan 

khalayak atau pada upaya mengajak mereka bertindak dengan cara tertentu. 

Persuasi juga dipahami sebagai usaha merubah sikap melalui penggunaan pesan 

dan berfokus pada karakteristik komunikator dan pendengar. 

Tujuan komunikasi persuasif menurut De Vito (2011 : 499) yaitu (1) 

mengubah dan menguatkan keyakinan (believe) dan sikap (attitude) audiens, (2) 

mendorong audiens melakukan sesuatu/memiliki tingkah laku tertentu yang 

diharapkan.

2.4 Pesan Persuasif

2.4.1. Definisi

Dalam berkomunikasi maka yang menjadi salah satu unsur penentu 

efektif tidaknya suatu komunikasi adalah pesan yang disampaikan. Selain 

komunikator dan komunikan, pesan (Jamiluddin, 2005 : 1) berupa 

lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis atau lisan, gambar, angka, 

gestur. Menurut Little John, Jamiuddin, 2005:5) pesan persuasif dipandang 
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sebagai salah satu usaha untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan 

memanipulasi motif-motif kearah tujuan yang telah ditetapkan. 

2.4.2. Syarat Pesan Persuasif 

Menurut Crider (dalam Jamiluddin, 2005 : 6), ada dua syarat yang 

harus diperhatikan dalam isi pesan persuasif. Pertama, Pesan haruslah 

tidak bias. Ada tiga hal yang harus dipenuhi supaya pesan yang 

disampaikan tidak bias, yaitu :

1) Pesan yang disampaikan pada khalayak tidak mengandung atau 

berisi kebohongan. Penyampaian pesan hendaknya diberi 

penjelasan seperlunya yang tidak menyimpang dari fakta 

mengenai produk atau jasa yang dikomunikasikan. 

2) Pesan Hendaknya berisi dua kepentingan sekaligus, yaitu  

kepentingan yang ingin disampaikan oleh penyampai dan 

penerima. Dua kepentingan disini hendaknya disampaikan 

secara seimbang. Artinya melalui pesan yang disampaikan 

benar-benar menunjukkan perbandingan data yang seimbang, 

baik sisi positif maupun negatif. 

3) Dalam mengemas pesan persuasif tidak menggunakan unsur 

memaksa, baik paksaan psikologis maupun fisik. 

Kedua, Pesan harus memotivasi. Suatu pesan yang dirancang hendaklah 

dapat mendorong khalayak sasaran untuk menentukan pilihan dan keinginannya 

sendiri. Menurut Perlof (2003:180), bukti merupakan salah satu dari isi pesan 

persuasif. Bukti disini merupakan pernyataan fakta yang berasal dari konsumen, 

isi pesan tidak diciptakan oleh produsen, dan opini dari konsumen mendukung 

pernyataan produsen. Bukti disini terdiri dari pernyataan fakta, informasi 

kuantitatif (berupa angka-angka), pernyataan saksi, laporan narasi, dan testimoni, 

atau pendapat yang dikemukakan oleh orang lain (selain produsen). 

2.4.3. Struktur Pesan Persuasif

Terdapat beberapa struktur pesan persuasif meurut Kriyantono (2010:377), 

antara lain:
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1) Message Sidedness 

a) One Sided (Satu Sisi)

(1) Penekanan pesan hanya pada kepentingan pihak 

pengirim pesan 

(2) Yang ditonjolkan hanya kelebihan/kekuatan aspek 

positif dari pesan,

(3) Biasa digunakan untuk iklan atau upaya promosi 

penjualan lainnya.

(4) Pesan seperti ini cocok pada khalayak yang tingkat 

pendidikan rendah, tidak mempunyai pandangan atau 

penilaian yang bertentangan atau negatif atas ide atau 

produk yang dikomunikasikan.

(5) Tidak terkena “counterarguments” (argumen yang 

menentang)

b) Two Sided(Dua Sisi)

(1) Penekanan pesan pada kepentingan kedua pihak yang 

berkomunikasi.

(2) Yang ditonjolkan kelebihan/kekuatan/aspek positif 

maupun kekurangan/negatif.

(3) Pesan seperti ini cocok pada khalayak yang tingkat 

pendidikan tinggi, dan telah mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman atas ide, hal-hal, atau produk yang 

dikomunikasikan.

(4) Terdapat pro dan kontra tentang hal yang 

dikomunikasikan 

2) Order of presentation 

a) Climax vs Anticlimax

Biasanya digunakan untuk pesan atau isi. Klimaks yaitu 

cara penyajian pesan dimana argumentasi terpenting atau terkuat 

berada dibagian akhir pesan. Sedangkan antiklimaks merupakan 



9

penyajian pesan dimana argumentasi terpenting ditempatkan di 

awal pesan. 

b) Recency vs Primacy 

Struktur pesan primacy menjadi sangat persuasif ketika 

suatu pesan ditempatkan pada awal kalimat. Sedangkan struktur 

pesan recency menjadi menarik ketika suatu pesan ditempatkan 

diakhir kalimat. Tidak ada bukti pasti mengenai hal ini. Efek yang 

dihasilkan tergantung pada faktor situasi, keterlibatan khalayak 

(Perloff, 2003:177)

3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

a) Explicit, peyampaian kesimpulan secara langsung dan jelas.

b) Implicit, penyampaian kesimpulan secara tidak langsung dan 

diserahkan kepada khalayak untuk memberikan kesimpulan 

sendiri (Kriyantono, 2010:377). 

Menurut O’Keefe (dalam Perloff, 2003:179), mengatakan bahwa pesan 

yang menampilkan keseluruhan secara jelas dan explicit lebih persuasif dari pada 

secara yang menyembunyikan kesimpulan atau implicit. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Pertama, Maria Mega Chintia Ayu Pertiwi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta) dengan judul penelitian Budaya 

Populer dan Pesan Persuasif Majalah Perempuan (Analisis Isi Kualitatif Pesan 

Persuasif Ditinjau dari Konsep Budaya Populer dalam Rubrik Rupa-rupa, Majalah 

Femina edisi Januari-Desember 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

isi pesan persuasif ditinjau dari konsep budaya populer. Dalam penelitian yang 

dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa majalah Femina dalam rubrik Rupa-

rupa menggunakan pesan persuasif dan menggunakan metode Pay off Idea 

(mempengaruhi pembaca dengan memberikan harapan-harapan baik atau 

mengiming-imingi hal yang baik) dan Fear Arrousing (mempengaruhi pembaca 

dengan menakut-nakuti).
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Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama menganalisis pesan persuasif. Sedangkan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada 

media yang digunakan sebagai objek penelitian. Pada penelitian diatas, media 

yang digunakan adalah media massa cetak (majalah), sedangkan media yang 

digunakan penelitian yang akan dilakukan adalah media jejaring sosial. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Martutik (Jurusan Sastra Indonesia 

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang) dengan judul “Isi Pesan Persuasif 

dalam Advertorial Media Massa Cetak”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis pesan-pesan persuasif dalam iklan advertorial media massa cetak. 

Model analisis yang digunakan adalah model Fairclough dengan tahap (a) 

Deskripsi, (b) Implementasi, dan (c) Eksplanasi. Selain itu juga menggunakan 

analisis wacana mengenai isi pesan persuasif dalam beberapa media cetak. 

Peneliti menyimpulkan bahwa isi pesan persuasif dalam iklan advertorial 

berdasarkan pengungkapan isi pesan keunggulan produk, janji pemenuhan 

kebutuhan, status fakta dan status opini digunakan sebagai citra positif produk.  

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan adalah sama-sama menganalisis pesan persuasif. Sedangkan 

perbedaannya adalah terletak pada media yang diteliti. Pada penelitian terdahulu 

melakukan penelitian di media cetak yaitu surat kabar sedangkan penelitian yang 

akan dilaksanakan media penelitiannya adalah media online. 

2.3 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1
Pesan Persuasif

a. Syarat Pesan Persuasif:

1) Tidak mengandung 

kebohongan 

2) Berisi dua kepentingan

3) Tidak memaksa

4.) Memotivasi 

b. Struktur Pesan Persuasif :

1) One Sided - Two Sided

2) Climax - Anticlimax

3) Recency – Primacy

4) Explicit - Implicit

Pesan Persuasif di 

akun 
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Instagram 


