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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian 

dan pembahasan tentang isi pesan persuasif yang terdapat di dalam unggahan atau 

postingan dari konsumen yang membeli produk pada akun @BYC_SHOP di  

Instagram pada periode Juni-Agustus 2016. Dari hasil penelitian ini akan 

dijelaskan mengenai gambaran umum akun online shop dari @BYC_SHOP di 

instagram, karakteristik konsumen (followers), uji reliabilitas dan hasil analisis isi 

serta pembahasan dalam menjawab rumusan masalah. 

4.1 Gambaran umum akun @BYC_SHOP 

Akun @BYC_SHOP merupakan pelopor krem pelangsing herbal serta 

berbagai macam kosmetik yang dijamin keasliannya. Akun ini juga merupakan 

supplier krem tangan pertama yang didatangkan langsung dari Jepang. Akun 

@BYC_SHOP sendiri berpusat di Jakarta dan jumlah pengikut atau followers di 

Instagram sampai saat ini mencapai 103.000 follower dan memiliki lebih dari 

4000 testimoni dari konsumen yang sudah membeli produk di @BYC_SHOP ini. 

Akun @BYC_SHOP memulai bisnis online di media sosial Instagram ini 

sejak bulan November 2013 dengan unggahan pertamanya yaitu Hairclip dengan 

bermacam-macam model. Produk awal yang akun ini jual adalah hairclip saja 

hingga pada tahun 2015 pada bulan april akun @BYC_SHOP berganti produk 

dari hairclip menjadi krem pelangsing “Easy Slimming Hot Gel” hingga saat ini. 

Tidak hanya krem pelangsing yang di jual namun kemudian bermunculan produk 

lain seperti lotion pemutih “Fair and Pink”, pencabut bulu ketiak “Royal Honey 

Waxing”, serum alis “ERTOS”, paket perawatan wajah “Glutacol”, korset 

pelangsing “Munafie”. Namun yang menjadi produk utama di akun ini adalah 

krem pelangsing “Easy Slimming Hot Gel”. Beberapa contoh gambar produk 

yang di jual pada akun @BYC_SHOP di Instagram : 
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Gambar 4.1 

Nama Produk : Easy Slimming Hot 

Gel (Sumber : Akun Instagram 

@BYC_SHOP)

Gambar 4.3 

Nama Produk : Serum Wajah 

Glutacol (Sumber : Akun Instagram 

@BYC_SHOP)

Gambar 4.2 

Nama Produk : Fair N Pink Serum 

(Sumber : Akun Instagram 

@BYC_SHOP)

Gambar 4.4 

Nama Produk : Hairclip Lurus

(Sumber : Akun Instagram 

@BYC_SHOP)
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4.2 Karakteristik konsumen (followers)

4.2.1 Jenis Kelamin 

Berdasarkan Penelitian Nielsen yang dikutip dari Marshable, 

perempuan ternyata lebih aktif di internet dibandingkan dengan pria1. Iris 

Vermeren, Manajer Brandwatch.com dalam situsnya di tahun 2015 

menuliskan, bahwa perempuan memang pengguna sosial media terbanyak 

dibandingkan laki-laki. Ada 76% perempuan yang aktif di sosial media, 

sedangkan hanya 24% laki-laki yang aktif di sosial media2. Hal ini terbukti 

dengan jumlah followers atau pengikut akun @BYC_SHOP sebagian 

besar adalah perempuan dan produk yang dijual di akun @BYC_SHOP ini 

sendiri juga adalah produk yang sering digunakan oleh perempuan, 

sehingga tidak heran jika banyak pengikutnya adalah perempuan. 

4.2.2 Usia 

Menurut survei dari  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah 

berusia 18-25 tahun. Persentasenya mencapai 49,0 persen. Artinya, 

segmen pengguna internet terbesar di Indonesia adalah mereka yang 

termasuk kategori digital natives. Digital natives adalah generasi yang 

lahir setelah tahun 1980, ketika internet mulai digunakan masyarakat 

secara luas. Sedangkan, yang berusia 26-35 tahun sebanyak 33,8 persen, 

disusul usia 35-45 tahun 14,6 persen. 3

Dari data tersebut jika disesuaikan dengan followers pada akun 

@BYC_SHOP maka pengikut dari akun @BYC_SHOP yang aktif di 

media sosial Instagram adalah mereka yang berusia 18-25 tahun. Pengikut 

dari akun @BYC_SHOP ini tidak hanya menjadi pengikut saja namun 

1 http://www.merdeka.com/teknologi/perempuan-ternyata-lebih-aktif-di-internet-dibanding-
pria.html
2 http://www.konde.co/2016/05/siapa-yang-lebih-banyak-menggunakan.html
3 http://www.beritasatu.com/iptek/261297-mayoritas-netizen-di-indonesia-berusia-1825-
tahun.html
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sudah sampai tahap ingin mencoba, dibuktikan dari banyaknya testimoni 

dar konsumen. 

4.3 Uji Reliabilitas 

Dalam bab ini dijelaskan secara rinci isi pesan persuasif oleh konsumen 

@BYC_SHOP melalui uji reliabilitas dengan maksud untuk mengetahui 

persentase persetujuan. Seperti yang diperkenalkan oleh Holsty, reliabilitas 

ditunjukkan dalam persentase persetujuan. Berdasarkan uji reliabilitas yang 

dilakukan, reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya 

bahwa jika hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 atau 70%, 

maka penelitian dikatakan valid atau bisa diterima sebagai kepercayaan, tetapi jika 

di bawah angka 0,7 atau 70% maka penelitian ini tidak valid (Eriyanto, 2011: 

290). 

Reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan oleh dua pengkoder. Pengkoder 

pertama adalah peneliti sendiri kemudian dibantu oleh pengkoder kedua atau biasa 

disebut dengan intercoder (istilah yang digunakan dalam penelitian ini) yaitu 

Bagus Trianggono, merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Komunikasi UKSW. Tahap pertama, peneliti memberikan pengarahan kepada 

intercoder mengenai prosedur yang digunakan untuk mengisi lembar koding 

(coding form) dan setelah mencapai kesepahaman antara peneliti dan intercoder, 

maka intercoder diperbolehkan untuk melakukan percobaan pengkodingan. 

Reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan. Reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus (Holsti 1968):

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100%

Keterangan : 

CR : Coefficient of Reliability

M : Jumlah coder yang sama (disetujui oleh masing-masing coder)

N1 : Jumlah coding yang dibuat coder 1
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N2 : Jumlah coding yang dibuat coder 2

4.3.1 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Syarat Pesan 

Persuasif : Tidak Mengandung Kebohongan

 

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 47

48 + 47
= 0,98 x 100% = 98%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen yang tidak 

mengandung kebohongan yaitu 98%. Diantara kedua pengkoder 

menyepakati M yaitu 47 dari hasil lembar koding yang telah disajikan. 

Sesuai dengan formula Holsty bahwa data dikatakan valid jika memiliki 

toleransi reliabilitas minimum 0,7 atau 70%, dan hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan coefficient reliability 

sebesar 98% sehingga dikatakan valid dan menunjukkan bahwa isi pesan 

persuasif tersebut memenuhi syarat pesan persuasif yaitu tidak 

mengandung kebohongan. 

4.3.2 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Syarat Pesan 

Persuasif : Dua Kepentingan

 

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 37

48 + 37
= 0,87 x 100% = 87%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen yang 

memiliki dua kepentingan yaitu 87%. Diantara kedua pengkoder 

N1 = 48

N2 = 47

M = 47

N1 = 48

N2 = 37

M = 37
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menyepakati M yaitu 37 dari hasil lembar koding yang telah disajikan. 

Sesuai dengan formula Holsty bahwa data dikatakan valid jika memiliki 

toleransi reliabilitas minimum 0,7 atau 70%, dan hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan coefficient reliability 

sebesar 87% sehingga dikatakan valid dan menunjukkan bahwa isi pesan 

persuasif tersebut memenuhi syarat pesan persuasif yaitu memiliki dua 

kepentingan, yaitu kepentingan bagi pengirim pesan dan kepentingan bagi 

penerima pesan. 

4.3.3 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Syarat Pesan 

Persuasif : Tidak Memaksa

 

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 35

47 + 35
= 0,85 x 100% = 85%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen yang tidak 

memaksa yaitu 85%. Diantara kedua pengkoder menyepakati M yaitu 35 

dari hasil lembar koding yang telah disajikan. Sesuai dengan formula 

Holsty bahwa data dikatakan valid jika memiliki toleransi reliabilitas 

minimum 0,7 atau 70%, dan hasil penghitungan menunjukkan bahwa hasil 

tersebut menunjukkan coefficient reliability sebesar 85% sehingga 

dikatakan valid dan menunjukkan bahwa isi pesan persuasif tersebut 

memenuhi syarat pesan persuasif yaitu tidak memaksa. 

N1 = 48

N2 = 35

M = 35
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4.3.4 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Syarat Pesan 

Persuasif : Memotivasi 

 

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 32

48 + 32
= 0,80 x 100% = 80%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen yang 

memotivasi yaitu 80%. Diantara kedua pengkoder menyepakati M yaitu 32 

dari hasil lembar koding yang telah disajikan. Sesuai dengan formula 

Holsty bahwa data dikatakan valid jika memiliki toleransi reliabilitas 

minimum 0,7 atau 70%, dan hasil penghitungan menunjukkan bahwa hasil 

tersebut menunjukkan coefficient reliability sebesar 80% sehingga 

dikatakan valid dan menunjukkan bahwa isi pesan persuasif tersebut 

memenuhi syarat pesan persuasif yaitu memotivasi. 

4.3.5 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Struktur Pesan 

Persuasif : One Sided 

  

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 24

24 + 25
= 0,97 x 100% = 97%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen menurut 

struktur pesan persuasif one sided atau satu sisi yaitu 97%. Diantara kedua 

pengkoder menyepakati M yaitu 24 dari hasil lembar koding yang telah 

disajikan. Sesuai dengan formula Holsty bahwa data dikatakan valid jika 

N1 = 48

N2 = 32

M = 32

N1 = 24

N2 = 25

M = 24
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memiliki toleransi reliabilitas minimum 0,7 atau 70%, dan hasil 

penghitungan menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan coefficient 

reliability sebesar 97% dan hampir mendekati sempurna sehingga 

dikatakan valid dan menunjukkan bahwa isi pesan persuasif tersebut 

memiliki struktur pesan one sided atau satu sisi.  

4.3.6 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Struktur Pesan 

Persuasif : Two Sided 

 

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 24

24 + 25
= 0,97 x 100% = 97%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen menurut 

struktur pesan persuasif two sided atau dua sisi yaitu 97%. Diantara kedua 

pengkoder menyepakati M yaitu 24 dari hasil lembar koding yang telah 

disajikan. Sesuai dengan formula Holsty bahwa data dikatakan valid jika 

memiliki toleransi reliabilitas minimum 0,7 atau 70%, dan hasil 

penghitungan menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan coefficient 

reliability sebesar 97% dan hampir mendekati sempurna sehingga 

dikatakan valid dan menunjukkan bahwa isi pesan persuasif tersebut 

memiliki struktur pesan two sided atau dua sisi.  

4.3.7 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Struktur Pesan 

Persuasif : Climax

 

N1 = 24

N2 = 25

M = 24

N1 = 22

N2 = 20

M = 20
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CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 20

22 + 20
= 0,95 x 100% = 95%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen menurut 

struktur pesan persuasif climax yaitu 97%. Diantara kedua pengkoder 

menyepakati M yaitu 20 dari hasil lembar koding yang telah disajikan. 

Sesuai dengan formula Holsty bahwa data dikatakan valid jika memiliki 

toleransi reliabilitas minimum 0,7 atau 70%, dan hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan coefficient reliability 

sebesar 95% dan hampir mendekati sempurna sehingga dikatakan valid 

dan menunjukkan bahwa isi pesan persuasif tersebut memiliki struktur 

pesan climax.  

4.3.8 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Struktur Pesan 

Persuasif : Anticlimax

 

 

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 26

26 + 28
= 0,96 x 100% = 96%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen menurut 

struktur pesan persuasif anticlimax yaitu 96%. Diantara kedua pengkoder 

menyepakati M yaitu 26 dari hasil lembar koding yang telah disajikan. 

Sesuai dengan formula Holsty bahwa data dikatakan valid jika memiliki 

toleransi reliabilitas minimum 0,7 atau 70%, dan hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan coefficient reliability 

sebesar 96% dan hampir mendekati sempurna sehingga dikatakan valid 

dan menunjukkan bahwa isi pesan persuasif tersebut memiliki struktur 

pesan anticlimax.  

N1 = 26

N2 = 28

M = 26
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4.3.9 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Struktur Pesan 

Persuasif : Recency

 

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 21

22 + 21
= 0,97 x 100% = 97%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen menurut 

struktur pesan persuasif recency yaitu 97%. Diantara kedua pengkoder 

menyepakati M yaitu 21 dari hasil lembar koding yang telah disajikan. 

Sesuai dengan formula Holsty bahwa data dikatakan valid jika memiliki 

toleransi reliabilitas minimum 0,7 atau 70%, dan hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan coefficient reliability 

sebesar 97% dan hampir mendekati sempurna sehingga dikatakan valid 

dan menunjukkan bahwa isi pesan persuasif tersebut memiliki struktur 

pesan recency.  

4.3.10 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Struktur Pesan 

Persuasif : Primacy

 

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 26

26 + 28
= 0,96 x 100% = 96%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen menurut 

struktur pesan persuasif primacy yaitu 96%. Diantara kedua pengkoder 

menyepakati M yaitu 26 dari hasil lembar koding yang telah disajikan. 

N1 = 22

N2 = 21

M = 21

N1 = 26

N2 = 28

M = 26
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Sesuai dengan formula Holsty bahwa data dikatakan valid jika memiliki 

toleransi reliabilitas minimum 0,7 atau 70%, dan hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan coefficient reliability 

sebesar 96% dan hampir mendekati sempurna sehingga dikatakan valid 

dan menunjukkan bahwa isi pesan persuasif tersebut memiliki struktur 

pesan primacy.  

4.3.11 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Struktur Pesan 

Persuasif : Explicit

 

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 28

28 + 30
= 0,96 x 100% = 96%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen menurut 

struktur pesan persuasif explicit yaitu 96%. Diantara kedua pengkoder 

menyepakati M yaitu 28 dari hasil lembar koding yang telah disajikan. 

Sesuai dengan formula Holsty bahwa data dikatakan valid jika memiliki 

toleransi reliabilitas minimum 0,7 atau 70%, dan hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan coefficient reliability 

sebesar 96% dan hampir mendekati sempurna sehingga dikatakan valid 

dan menunjukkan bahwa isi pesan persuasif tersebut memiliki struktur 

pesan explicit.  

N1 = 28

N2 = 30

M = 28
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4.3.12 Uji Reliabilitas Isi Pesan Persuasif Menurut Struktur Pesan 

Persuasif : Implicit

 

CR =  
2M

N1 + N2
 x 100% =  

2 x 18

20 + 18
= 0,94 x 100% = 94%

Hasil uji reliabillitas Isi pesan persuasif dari konsumen menurut 

struktur pesan persuasif implicit yaitu 94%. Diantara kedua pengkoder 

menyepakati M yaitu 18 dari hasil lembar koding yang telah disajikan. 

Sesuai dengan formula Holsty bahwa data dikatakan valid jika memiliki 

toleransi reliabilitas minimum 0,7 atau 70%, dan hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan coefficient reliability 

sebesar 94% dan hampir mendekati sempurna sehingga dikatakan valid 

dan menunjukkan bahwa isi pesan persuasif tersebut memiliki struktur 

pesan implicit.  

4.4 Analisis

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui apa isi pesan persuasif yang diciptakan konsumen pada akun 

@BYC_SHOP di Instagram pada periode bulan Juni – Agustus 2016. Analisis 

dilakukan dengan mengkuantifikasikan isi pesan persuasif dengan menghitung 

jumlah persentase dan coding sheet berdasarkan syarat dan struktur pesan 

persuasif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat 171 pesan 

yang mengandung syarat pesan persuasif dan terdapat 193 pesan yang 

mengandung struktur pesan persuasif. 

N1 = 20

N2 = 18

M = 18
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1. Persentase Syarat Pesan Persuasif  

Tabel 4.1

Hasil coding sheet Syarat Pesan Persuasif

No Syarat Pesan 

Persuasif

Frekuensi Presentase

1 Tidak Bohong 47 28 %

2 Dua Kepentingan 43 25 %

3 Tidak Memaksa 41 24 %

4 Memotivasi 40 23 %

Total 171 100 %

Sumber : data primer yang sudah diolah.

Dari hasil data coding sheet untuk syarat pesan persuasif pada 

postingan konsumen di Instagram pada akun @BYC_SHOP terdapat 4 

syarat pesan bersifat persuasif, yaitu: pertama pesan yang disampaikan 

oleh konsumen kepada khalayak tidak mengandung atau berisi 

kebohongan. Kedua, pesan yang diunggah memiliki dua kepentingan 

sekaligus yaitu kepentingan yang ingin disampaikan oleh penyampai dan 

penerima pesan. Ketiga, pesan yang disampaikan tidak mengandung unsur 

memaksa. Keempat, pesan yang disampaikan oleh konsumen harus 

memotivasi. Untuk lebih mudah membaca data persentase syarat pesan 

persuasif yang dilakukan oleh konsumen pada akun @BYC_SHOP di 

Instagram dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.5

Persentase Syarat Pesan Persuasif

28%

25%
24%

23%

TIDAK BOHONG
DUA KEPENTINGAN
TIDAK MEMAKSA
MEMOTIVASI

SYARAT PESAN PERSUASIF

Sumber : data primer yang sudah diolah.

Persentase untuk syarat pesan persuasif memiliki rata-rata yang 

hampir sama. Persentase yang paling menonjol pada syarat pesan persuasif 

ini terdapat pada syarat pesan persuasif yang tidak mengandung 

kebohongan yaitu sebesar 28%  dengan jumlah pesan yaitu 47 pesan yang 

tidak mengandung kebohongan. Hal tersebut seperti dalam salah satu 

postingan yang diunggah oleh akun yang bernama “vinkusuma” yang 

diunggah pada 4 Juni 2016. 
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Gambar 4.6

Syarat pesan persuasif yang tidak mengandung kebohongan

Pada postingan ini komunikator menyampaikan pesan yang 

sejujurnya dan tidak mengandung kebohongan. Seperti yang dikatakan 

oleh Crider (dalam Jamiluddin, 2005 : 6), pesan yang disampaikan pada 

khalayak tidak mengandung kebohongan ketika pesan yang disampaikan 

memiliki penjelasan seperlunya dan tidak menyimpang dari fakta 

mengenai produk yang sedang dikomunikasikan. Hal ini dibuktikan 

dengan pesan persuasif yang diunggah oleh akun bernama “vinkusuma” 

yang memberikan penjelasan seperlunya serta deskripsi tentang hasil 

penggunaan produk sesuai dengan fakta tentang produk yang dibelinya 

dan digunakannya sehingga pesan yang dikomunikasikan tidak 

menyimpang dari fakta sesungguhnya. Seperti pada teks yang tuliskan 

oleh “vinkusuma” sebagai berikut:  



36

“Lemak-lemak dibawah BH pun udah ga ada alias ilang.

Aku makan tetep kaya biasa.

Buat hasil yang maksimal dipake aja waktu kalian  jogging

Bimsalabim keringet sampe ke badan pun bercucuran”

Terdapat dampak yang akan terjadi ketika pesan tersebut 

mengandung ketidak bohongan yaitu terjadi pengalaman menyenangkan 

atau tidak menyenangkan ketika proses promosi tersebut memiliki 

kesamaan dengan pengalaman komunikan maka persamaan tersebut dapat 

menggerakan perasaan dan pikiran komunikan karena menurut Sutherland 

& Sylvester (2005:146), pengalaman yang sama atau pesan tidak 

mengandung kebohongan akan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi 

pembaca dalam memilih produk yang dibutuhkan oleh pembaca atau 

konsumen. 

Persentase pada urutan kedua yang ditemukan pada syarat pesan 

persuasif pada akun @BYC_SHOP adalah pesan yang mengandung dua 

kepentingan dengan persentase 25% dengan jumlah 43 pesan. Pesan yang 

mengandung dua kepentingan tersebut mecangkup kepentingan yang ingin 

disampaikan oleh penyampai pesan (konsumen) dan penerima pesan 

(khalayak) baik sisi positif maupun negatif dari pesan tersebut. Hal 

tersebut seperti dalam salah satu postingan yang diunggah oleh akun yang 

bernama “fitri_anggasarie28” yang diunggah pada 15 Agustus 2016.
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Gambar 4.7

Syarat pesan persuasif yang mengandung dua kepentingan

Menurut Crider (dalam Jamiluddin, 2015 : 6), supaya pesan tidak 

bias hendaknya memenuhi syarat yaitu pesan memiliki dua kepentingan, 

yaitu kepentingan yang ingin disampaikan oleh penyampai pesan 

(persuader) dan penerima pesan (khalayak). Kemudian kepentingan yang 

hendak disampaikan hendaknya disampaikan secara seimbang, artinya 

terdapat perbandingan data yang seimbang antara persuader dan khalayak, 

baik itu sisi positifnya maupun sisi negatif dari pesan yang akan 

disampaikan. Hal ini dibuktikan dari pesan yang diunggah oleh akun 

“fitri_anggasarie28” yang mengkomunikasikan hasil pemakaian dari 

produk yang dibeli di @BYC_SHOP, hal tersebut berarti persuader sedang 

menyampaikan kepentingannya untuk memberikan penilaian terhadap 

produk yang sudah dibeli dan digunakan kepada khalayak yang menerima 

pesan tersebut, dan pesan yang disampaikan merupakan pesan yang 

mengandung sisi positif dari penilaian produk. Sedangkan kepentingan 
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yang diutarakan oleh khalayak dapat dibuktikan dari komentar yang 

diberikan pada kolom komentar oleh akun bernama “titaniafrancisca” yang 

ingin mengetahui terdapat hasil atau tidak dengan penggunaan produk 

yang sedang dikomunikasikan oleh persuader. Sehingga dalam akun 

“fitri_anggasarie28” terdapat interaksi yang saling mengutarakan 

kepentingannya masing-masing sehingga pesan ini memenuhi syarat pesan 

persuasif yang mengandung dua kepentingan sekaligus secara seimbang.  

Pesan yang mengandung syarat pesan persuasif tidak memaksa 

menduduki urutan ketiga dengan persentase 24% dengan jumlah 41 pesan. 

Pesan yang tidak memaksa ini hendaknya tidak menganudng unsur 

memaksa baik fisik maupun psikis. Hal tersebut seperti dalam salah satu 

postingan yang diunggah oleh akun yang bernama “andhieta29” yang 

diunggah pada 31 Agustus 2016.

Gambar 4.8

Syarat pesan persuasif yang tidak memaksa



39

Menurut Crider (dalam Jamiluddin, 2015:6), pesan persuasif 

hendaknya tidak menggunakan unsur memaksa, baik paksaan psikologis 

maupun fisik. Paksaan fisik dalam hal ini bukanlah paksaan secara 

langsung karena fenomena ini terjadi dalam dunia maya, maka paksaan 

fisik disini merupakan aktivitas komunikasi non-verbal yang dilakukan 

oleh komunikator. Pesan artifaktual merupakan pesan non-verbal yang 

yang diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian dan kosmetik 

(Mulyana, 2005). Sehingga paksaan dalam fenomena ini dapat 

digambarkan melalui penampilan tubuh, pakaian atau kosmetik yang 

diunggah oleh komunikator. Sedangkan menurut Burgon & Huffner 

(2002) proses persuasif hendaknya mengajak atau membujuk orang lain 

untuk mengubah sikap tanpa unsur ancaman atau paksaan. Dalam hal ini 

terdapat dalam salah satu komponen komunikasi persuasif yaitu warrant 

(perintah yang dibungkus dengan kalimat ajakan atau bujukan sehingga 

terkesan tidak memaksa). Dalam penyampaian pesan yang dilakukan oleh 

akun bernama “andietha29” ini tidak mengandung unsur memaksa baik 

fisik maupun psikis. Hal ini dibuktikan dari kalimat yang dikomunikasikan 

melalui komentar yang berupa ajakan atau bujukan sesuai dengan 

komponen komunikasi persuasif yaitu menggunakan kalimat ajakan, 

seperti yang tertulis pada komentar “....yuk kepoin ig @byc_shop” dengan 

kata “yuk” atau yang berarti “ayo” merupakan salah satu kata yang 

menunjukkan kata ajakan kepada khalayak. Sehingga pesan yang 

diunggah oleh komunikator tersebut merupakan pesan persuasif yang 

membujuk dengan sebuah ajakan kepada khalayak.  

Pesan yang berada pada peringkat ke-empat adalah pesan yang 

dapat memotivasi khalayak dengan persentase 40% dan dengan jumlah 41 

pesan. Pesan yang memotivasi ini harus dapat mendorong khalayak 

sasaran untuk dapat tertarik dengan postingan yang disampaikan oleh 

pemberi pesan sehingga penerima pesan atau khalayak dapat menentukan 

pilihannya sebelum memberikan keputusan untuk membeli produk 
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tersebut atau tidak. Hal tersebut seperti dalam salah satu postingan yang 

diunggah oleh akun yang bernama “nurfitriani_firdha” yang diunggah 

pada 24 Juli 2016.

Gambar 4.9

Syarat pesan persuasif yang Memotivasi

Menurut Crider (dalam Jamiluddin, 2005:6), syarat pesan disebut 

persuasif jika dapat memotivasi khalayak. Pesan yang dirancang 

hendaklah dapat mendorong khalayak sasaran untuk menentukan pilihan 

dan keinginannya sendiri. Dalam hal ini pesan persuasif yang diunggah 

oleh komunikator mengandung unsur memotivasi. Hal tersebut dibuktikan 

dari pesan yang ditulis dalam kolom komentar dengan kalimat yang 

mendorong khalayak untuk menggunakan produk yang sama. Pesan yang 

diunggah tersebut memotivasi dibuktikan juga dengan adanya feedback 

dari komunikan (lelyfitriak) yang memberikan komentar pada akun 

tersebut untuk mengetahui lebih lanjut terhadap produk tersebut. Penerima 

pesan tersebut memberikan komentar tersebut karena sudah termotovasi 
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dengan postingan yang diunggah oleh komunikator sehingga pesan 

tersebut menarik perhatian. Lebih dalam lagi menurut Perlof (2003:180) , 

bukti merupakan salah satu dari isi pesan persuasif. Bukti disini terdiri dari 

pernyataan fakta, informasi kuantitatif (berupa angka-angka), pernyataan 

saksi, laporan narasi, dan testimoni. Bukti yang terdapat dalam pesan 

persuasif yang diunggah oleh komunikator tersebut merupakan bukti 

berupa testimoni singkat dari penggunaan produk tersebut sehingga pesan 

tersebut dapat memotivasi khalayak. Pesan dapat memotivasi khalayak 

tentunya juga terdapat teknik yang gunakan. Menurut William S. Howell 

(dalam Soemirat, 2014:88), say it with flower merupakan salah satu teknik 

dalam memperuasi khalayak yang digunakan dengan cara persuader 

berusaha mengambil hati sasaran dengan cara memuji kelebihan produk, 

kecakapan, kemampuan. Pengakuan terhadap suatu produk cenderung 

dapat mengambil hati sasaran, sehingga mereka akan tertarik dengan 

persuasi yang dilakukan. Postingan yang dilakukan oleh akun 

“nurfitriani_firdha” merupakan teknik say it with flower yang digunakan 

dengan memberikan pengakuan atas penggunaan produk yang dibeli di 

@BYC_SHOP, sehingga melalui teknik tersebut komunikator dapat 

mengambil hati komunikan agar dapat memotivasi untuk mengambil 

tindakan membeli produk tersebut. Pengakuan dari akun tersebut dapat 

terbukti dari kalimat “setelah 5 hari pake slimming hot gel dari 

@byc_shop lumayan berkurang 1-2 cm perut buncitku”. Kata “setelah” 

menandakan bukti pengakuan bahwa komunikator sudah mengalami 

sendiri hasil dari produk yang dibelinya.   
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2. Persentase Struktur Pesan Persuasif  

Tabel 4.2

Hasil coding sheet Struktur Pesan Persuasif

No Struktur Pesan 

Persuasif

Frekuensi Presentase

1 One sided 25 13 %

2 Two sided 24 12 %

3 Climax 21 11 %

4 Anticlimax 27 14 %

5 Recency 21 11 %

6 Primacy 27 14 %

7 Explicit 29 15 %

8 Implicit 19 10 %

Total 193 100 %

Sumber : data primer yang sudah diolah.

Dari hasil data coding sheet untuk struktur pesan persuasif pada 

postingan konsumen di Instagram pada akun @BYC_SHOP menurut 

Kriyantono (2010:377) terdapat 8 struktur pesan bersifat persuasif, yaitu: 

pertama pesan satu sisi (one sided), pesan yang diunggah oleh pengirim 

pesan hanya berfokus pada kepentingan pihak pengirim pesan saja dan 

hanya menonjolkan pada kelebihan atau aspek positif saja dari pesan 

tersebut. Kedua, pesan dua sisi (two sided), pesan yang diunggah oleh 

pengirim pesan memiliki dua kepentingan antara pengirim pesan dan 

penerima pesan, selain itu pesan yang ditonjolkan tidak hanya sisi positif 

saja namun sisi negatif juga ditonjolkan sehingga akan terjadi pro dan 

kontra ketika proses berkomunikasi. Ketiga, pesan klimaks (climax) yaitu 

pesan dimana argumentasi terpenting atau terkuat berada di bagian akhir 

pesan yang disampaikan. Keempat, pesan antiklimaks (anticlimax) yaitu 

pesan yang argumen terpentingnya berada di awal pesan yang 
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disampaikan. Kelima, pesan recency yaitu pesan akan lebih persuasif jika 

ditempatkan di akhir kalimat. Keenam, pesan primacy yaitu pesan lebih 

persuasif jika ditempatkan di awal kalimat. Ketujuh, penyampaian 

kesimpulan pesan secara explicit yaiitu kesimpulan dalam pesan 

disampaikan secara langsung dan jelas. Kedelapan, penyampaian 

kesimpulan pesan secara implicit yaitu kesimpulan dalam suatu pesan 

disampaikan secara tidak langsung dan khalayak yang menerima pesan 

yang memberikan kesimpulannya sendiri. Untuk lebih mudah membaca 

data persentase struktur pesan persuasif yang dilakukan oleh konsumen 

pada akun @BYC_SHOP di Instagram dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

Gambar 4.10

Persentase Struktur Pesan Persuasif

13%
12%

11%
14%11%

14%

15%
10% ONE SIDED

TWO SIDED
CLIMAX
ANTI-CLIMAX
RECENCY
PRIMACY
EXPLICIT
IMPLICIT

STRUKTUR PESAN PERSUASIF

Sumber : data primer yang sudah diolah.

Pada analisis untuk struktur pesan persuasif ini, hampir semua 

pesan yang diunggah konsumen di akun @BYC_SHOP memenuhi 

struktur pesan persuasif, dapat dilihat pada hasil persentase yang sudah 
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diolah oleh peneliti dari lembar koding pengkoder 1 dan pengkoder 2. 

Hasil persentase tersebut menunjukkan hasil persentase yang hampir sama 

dengan masing-masing struktur pesan persuasif, artinya bahwa setiap 

pesan yang diunggah oleh konsumen sudah memenuhi struktur pesan 

persuasif. 

Pertama, dilihat dari struktur pesan persuasif menurut message 

sidedness dibedakan menjadi dua, yaitu pesan satu sisi (one sided) dan 

pesan dua sisi (two sided). Dalam hasil coding sheet menunjukkan 

persentase yang hampir seimbang antara pesan satu sisi dan pesan dua sisi 

dimana persentasenya adalah satu sisi 13% atau sebanyak 25 pesan yang 

mengandung struktur pesan satu sisi, dan pesan dua sisi dengan persentase 

12% atau sebanyak 24 pesan yang mengandung struktur pesan dua sisi. 

Pesan satu sisi seperti dalam postingan yang diunggah oleh akun yang 

bernama “yolandagirsang” yang diunggah pada 23 Juni 2016. Kemudian 

pesan dua sisi seperti dalam postingan yang diunggah oleh akun yang 

bernama “mentikaresha” yang diunggah pada 14 Juni 2016.

Gambar 4.11

Struktur Pesan Persuasif Satu Sisi (One Sided)
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Pada pesan yang diunggah oleh akun bernama “yolandagirsang” ini 

memiliki struktur pesan satu sisi, sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Kriyantono (2010:377) bahwa pesan satu sisi menekankan pesan hanya 

kepada kepentingan pengirim pesan saja dan yang ditonjolkan hanya 

kelebihannya saja. Pada postingan “yolandagirsang” ini pesan yang 

diunggah hanya menonjolkan kelebihan produk saja dilihat dari testimoni 

yang diberikan dengan memberikan hasil pemakaian “Collagen Crystal 

Eyelid Patch” dengan menggunakan komentar yang mendeskripsikan 

kelebihan menggunakan produk tersebut. Selain pesan yang disampaikan 

hanya menunjukkan kelebihan saja, pada unggahan ini pengirim pesan 

menekankan pada kepentingan pengirim saja yaitu untuk 

merekomendasikan akun @BYC_SHOP terbukti dalam komentar yang 

disajikan menggunakan kalimat “yuk order di @byc_shop” sehingga 

pesan yang disampaikan dapat dijadikan sarana promosi penjualan produk 

yang di jual di akun @BYC_SHOP. 

Gambar 4.12

Struktur Pesan Persuasif Dua Sisi (Two Sided)
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Menurut Kriyantono (2010:377) pesan dua sisi (two sided) 

merupakan struktur yang terdapat dalam pesan persuasif, dimana pesan ini 

menekankan pada kepentingan kedua pihak yang sedang berkomunikasi 

kemudian aspek yang ditonjolkan adalah kelebihan maupun kekurangan 

dari sisi pesan yang disampaikan. Selain itu struktur ini meninmbulkan pro 

dan kontra tentang hal yang dikomunikasikan. Pesan yang diunggah oleh 

“mentikaresha” ini termasuk dalam pesan dua sisi (two sided), hal ini 

dibuktikan dengan pesan tersebut menekankan kepentingan kepada kedua 

pihak yang pertama adalah kepentingan dari komunikator yaitu 

menyampaikan pesan kepada khalayak atas hasil yang diperoleh dari 

membeli produk di akun @BYC_SHOP. Kepentingan kedua yaitu dari 

pihak komunikan yang menerima pesan ini dilihat dari komentar yang 

diberikan oleh “sitimirza” dan “irnahrhp” yang memberikan komentar 

yang dilakukan untuk memenuhi kepentingannya. Pesan yang disampaikan 

tidak hanya menonjolkan sisi positif namun juga terdapat sisi negatif dari 

pesan tersebut yang dapat dilihat pada komentar “sitamirza”, akun tersebut 

menunjukkan sisi negatif dari pembelian di akun @BYC_SHOP karena 

pesanan yang sudah dibeli belum datang. Sehingga pesan tersebut 

mengalami pro dan kontra. Pro bagi komunikator yang menunjukkan 

ekspresi senang karena produk yang dibeli sudah datang, kontra bagi 

komunikan yang menerima pesan tersebut sedangkan pesanan yang di 

pesan belum sampai setelah kurun waktu yang cukup lama.  

Kedua, struktur pesan persuasif menurut order of presentation 

yang terbagi dalam dua struktur yaitu climax vs anticlimax dan recency vs 

primacy. Pada struktur pesan ini terdapat kesamaan antara struktur pesan 

anticlimax dengan primacy yaitu pesan akan menarik dan persuasif ketika 

isi atau argumentasi terpenting diletakkan diawal pesan, karena kedua 

struktur ini memiliki kesamaan sehingga persentase yang dihasilkan pun 

sama yaitu 14% dengan jumlah pesan 27. Sedangkan struktur pesan climax 

memiliki kesamaan dengan struktur pesan recency dimana pesan akan 
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menarik dan persuasif jika argumen terpenting diletakkan di akhir kalimat 

pada pesan tersebut, karena kedua struktur ini memiliki kesamaan 

sehingga persentase yang dihasilkan pun sama yaitu 11% dengan jumlah 

pesan 21. Pesan dengan struktur climax dan recency terdapat pada salah 

satu postingan yang diunggah oleh akun “meireinie” yang diunggah pada 

12 Juni 2016.

Gambar 4.13

Struktur Pesan Persuasif Climax dan Recency

Menurut Kriyantono (2010:377), struktur pesan persuasif dilihat 

dari penyajian pesannya terdapat struktur climax vs anticlimax dan recency 

vs primacy dimana pada struktur ini struktur climax dan recency memiliki 

kesamaan arti yaitu argumentasi terpenting dan akan menjadi menarik 

ketika diletakkan di akhir kalimat. Sedangkan anticlimax dan primacy 

memiliki kesamaan arti yaitu argumen terpenting dan akan menjadi 

menarik ketika diletakkan di awal kalimat. Pada postingan yang diunggah 

oleh akun “meireinie” merupakan pesan yang memenuhi struktur pesan 
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persuasif yaitu climax dan juga recency. Seperti yang terdapat dalam 

unggahan “meireinie” pada akun @BYC_SHOP di awal kalimat 

penyampai pesan hanya memberikan kalimat pembuka dan belum 

termasuk dalam inti pesan, namun di akhir pesan penyampai pesan mulai 

menyampaikan poin penting mulai dari memperkenalkan akun 

@BYC_SHOP dan juga memberikan ulasan postif yang 

merekomendasikan akun @BYC_SHOP sebagai akun yang menjual 

produk asli dan hasil yang memuaskan. 

Gambar 4.14

Struktur Pesan Persuasif Anticlimax dan Primacy

Sedangkan dalam postingan yang diunggah oleh akun bernama 

“puji_asri0611” tersebut memenuhi struktur dalam pesan persuasif yaitu 

anticlimax dan recency , dimana argumen terpenting yang diunggah 

penyampai pesan berada pada awal kalimat (Kriyantono 2010:377). 

Seperti yang terlihat dalam komentar yang diunggah oleh “puji_asri0611”, 
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pada awal kalimat penyampai pesan sudah menyampaikan poin-poin 

penting dalam pesan yang diunggahnya, yaitu menyampaikan kelebihan-

kelebihan produk, memberikan review kepada khalayak dengan produk 

yang sudah digunakan dan sudah terbukti hasilnya hingga 

merekomendasikan produk tersebut untuk dapat dibeli di akun 

@BYC_SHOP. 

Ketiga, struktur pesan persuasif menurut kesimpulannya 

(conclucion drawing) terbagi menjadi dua yaitu Explicit (kesimpulan 

pesan secara langsung dan jelas) dan Implicit (kesimpulan pesan secara 

tidak langsung dan diberikan kepada khalayak untuk memberikan 

kesimpulan sendiri). Dari data yang sudah diolah hasil menunjukkan 

bahwa pesan yang memiliki kesimpulan secara langsung dan jelas 

(explicit) lebih banyak dibandingkan dengan pesan implicit, yaitu dengan 

persentase 15% dan jumlah pesan 29, sedangkan pesan dengan struktur 

implicit memiliki persentase 10% dengan jumlah 19 pesan. Pesan dengan 

struktur pesan explicit terdapat pada salah satu postingan yang diunggah 

oleh akun “ekasulastri” yang diunggah pada  19 Juni 2016. Sedangkan 

pesan yang mengandung struktur pesan implicit terdapat pada postingan 

yang diunggah oleh akun “tiara_natrisp” yang diunggah pada 19 Juni 

2016.  
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Gambar 4.15

Struktur Pesan Persuasif Explicit

Menurut Kriyantono (2010:377), struktur penyampaian kesimpulan 

secara explicit disampaikan secara langsung dan jelas kepada khalayak. 

Pada postingan yang diunggah oleh akun bernama “ekasulastri” tersebut 

,menunjukkan kesimpulan yang sangat jelas dan langsung. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya komentar dan review terhadap produk yang 

digunakan serta menunjukkan foto sebagai bukti dari produk yang sudah 

digunakan. Foto yang diunggah pun menunjukkan hasil sebelum dan 

sesudah menggunakan produk slimming gel dari @BYC_SHOP, dimana 

penyampai pesan mendapatkan hasil yaitu perut yang sebelumnya terdapat 

lemak dan sesudah menggunakan produk dari @BYC_SHOP lemak 

tersebut berkurang hanya dalam waktu 5 hari. Sehingga pesan yang 

disampaikan jelas pada poinnya dan secara langsung dengan mengunggah 

foto review-nya. Kesimpulan explicit dapat digunakan secara positif bagi 

khalayak yang memiliki tingkat edukasi yang rendah, agar khalayak 
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terhindar dari kesalahan dalam menangkap kesimpulan pesan (Muslim, 

2016).

Gambar 4.16

Struktur Pesan Persuasif Implicit

Menurut Kriyantono (2010:377), struktur penyampaian kesimpulan 

secara implicit disampaikan secara tidak langsung dan diserahkan kepada 

khalayak untuk memberikan kesimpulan sendiri. Kesimpulan implisit 

dapat berdampak positif terhadap khalayak yang memiliki tingkat edukasi 

yang tinggi karena mereka mampu menarik kesimpulan secara mandiri, 

dan kecil kemungkinan terdapat kesalahpahaman dalam menangkap 

kesimpulan (Muslim, 2016). Pada postingan yang diunggah oleh akun 

bernama “tiara_natrisp” tersebut tidak menunjukkan kesimpulan yang 

dapat diambil. Foto yang diunggah tidak dapat menyimpulkan produk 

yang dibeli oleh akun tersebut, kemudian tidak disertai komentar dalam 

foto tersebut sehingga pembaca atau khalayak yang menerima pesan 
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tersbut tidak dapat mendapat kesimpulan yang jelas dan khalayak harus 

menyimpulkannya dengan sendiri. Sehingga pesan yang diunggah oleh 

akun “tiara_natrisp” memiliki struktur pesan implicit yaitu pesan yang 

kesimpulannya diserahkan kepada khalayak atau khalayak yang 

memberikan kesimpulan sendiri.         

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

pesan yang menampilkan keseluruhan secara jelas dan explicit lebih 

persuasif dari pada menyembunyikan kesimpulan atau implicit. Sehingga 

pesan yang diunggah oleh persuader lebih mempersuasif ketika secara 

jelas memberikan kesimpulan mengenai produk yang sedang 

dikomunikasikan. 

Berkaitan dengan struktur pesan pada penelitian ini peneliti 

menemukan struktur pesan yang dapat saling dikaitkan satu sama lain. 

Salah satunya adalah struktur pesan one sided dengan climax, dimana 

terdapat 16% pesan yang ditemukan dengan memiliki struktur campuran 

tersebut. Seperti pada postingan yang diunggah oleh “ýolandagirsang” 

pada periode 23 Juni. 

Gambar 4.17
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Pada postingan ini struktur pesan yang disampaikan merupakan 

struktur pesan one sided karena postingan dari akun tersebut hanya 

menekankan pada kelebihan saja dari produk yang dikomunikasikan serta 

memiliki struktur pesan yang climax, karena pesan yang diunggah oleh 

akun tersebut memiliki argumen terpenting dan mempersuasi pada bagian 

akhir kalimat, seperti berikut: 

“Collagen Crystal Eyelid Patch.

Masker mata yang cocok banget buat kamu mahasiswa/i dan yang 

sering lembur. Bahannya yg lembut dan dingin, ringan dan 

nyaman dibawah mata

Yuk order di @BYC_SHOP

Tunggu apa lagi ? selamat tinggal kantung dan mata panda.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.5 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis isi pesan persuasif dan uji reliabilitas yang 

sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dari 50 orang yang 

mengunggah pesan pada akun @BYC_SHOP di instagram pada periode bulan 

Juni-Agustus 2016 memenuhi syarat serta struktur pesan persuasif. Hasil uji 

reliabilitas yang menunjukkan presentase diatas 70% sesuai dengan syarat yang 

terdapat dalam Formula Holsti dari setiap unsur-unsur syarat pesan persuasif dan 

struktur pesan persuasif. 

Syarat pesan persuasif yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi Pesan 

yang tidak mengandung kebohongan, pesan yang memiliki dua kepentingan, 

pesan yang tidak memaksa serta pesan yang dapat memotivasi. Dari syarat pesan 

persuasif tersebut postingan yang diunggah antara bulan Juni-Agustus 2016 

memenuhi syarat pesan persuasif dengan dukungan komentar maupun gambar 

yang sudah dijelaskan oleh peneliti pada bagian analisis. 

Sedangkan jika dilihat dari struktur pesannya seluruh postingan yang 

diunggah oleh konsumen memiliki struktur masing-masing sesuai dengan unsur-

unsur yang terdapat dalam struktur pesan persuasif, yaitu: dilihat dari message 
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sidedness pesan memenuhi struktur pesan persuasif jika memiliki struktur pesan 

satu sisi (one sided) atau memiliki struktur pesan dua sisi (two sided). Dilihat dari 

order of presentation pesan yang memenuhi struktur pesan persuasif jika 

termasuk dalam salah satunya yaitu climax vs anticlimax atau recency vs primacy. 

Kemudian jika dilihat dari penarikan kesimpulannya pesan dikatakan persuasif 

jika memiliki struktur yaitu explicit atau implicit. 

Menurut De Vito (2011:499) melakukan persuasi memusatkan perhatian 

pada upaya mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan khalayak pada 

upaya mengajak mereka bertindak dengan cara tertentu. Dalam postingan yang 

diunggah oleh para konsumen akun @BYC_SHOP menunjukkan pesan yang 

diunggah sudah memenuhi syarat maupun struktur dari pesan persuasif, hal ini 

terbukti dalam setiap postingan yang diunggah oleh konsumen membuat khalayak 

atau calon pembeli yang menerima pesan tersebut dapat memperkuat dan 

meyakinkan untuk dapat bertindak. Dampak dari pesan yang memenuhi syarat 

dan struktur pesan persuasif dapat dilihat dari ada atau tidak adanya feedback 

yang diberikan oleh khalayak.   


