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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi politik merupakan salah satu bidang kajian ilmu komunikasi. 

Menurut Dahlan (Cangara, 2009, h.35) komunikasi politik adalah suatu bidang 

atau disiplin yang mengkaji aktivitas komunikasi yang bersifat politik, memiliki 

pengaruh politik, atau berefek pada perilaku politik. Perkembangan komunikasi 

politik dimulai setelah Perang Dunia I, dimana Amerika Serikat yang tadinya 

memandang propaganda memiliki konotasi negatif dan amoral mulai menyadari 

kegunaannya lalu mengembangkan bidang ini dengan mulai mempekerjakan 

sejumlah pakar pada Office of War Information (Cangara, 2009, h.33). 

Komunikasi politik yang awalnya berakar pada ilmu politik banyak dipengaruhi 

oleh komunikasi massa. Menurut Dahlan (1989) ada 3 hal yang menyebabkan hal 

tersebut. Pertama, media sebagai unsur utama komunikasi politik ada dalam 

disiplin komunikasi. Kedua, peneliti komunikasi politik semakin banyak yang 

memiliki latar belakang ilmu komunikasi. Ketiga, ilmu komunikasi yang 

interdisiplin sehingga riset tentang perilaku politik lebih jelas dipahami dengan 

kajian ilmu komunikasi. 

Komunikasi politik pada praktiknya berhubungan erat dalam wujud 

kampanye. Kotler dan Roberto (Cangara, 2009, h.284) menjelaskan bahwa 

kampanye merupakan sebuah upaya yang dijalankan oleh suatu kelompok yang 

bertujuan untuk mempersuasi khalayak sehingga dapat menerima, memodifikasi 

atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Cangara (2009, h.376) 
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menambahkan bahwa kampanye politik bisa dijalankan melalui beberapa media, 

antara lain media luar ruang, elektronik, cetak, maupun media format kecil. 

Dalam kampanye politik, para kandidat ataupun partai politik akan 

berusaha untuk membentuk citra positif dari masyarakat baik secara kognitif, 

konatif, ataupun afektif. Persuasi dan pembentukan sikap mampu terwujud dengan 

adanya media (LaMarre, 2009). Maka dari itu, banyak partai politik maupun 

kontestan politik yang memanfatkan media untuk mengekspresikan visi dan misi 

serta sebagai usaha dalam membentuk sikap dari masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 

2013, salah satu metode kampanye yaitu iklan. Kaid (2004, h. 250) menjelaskan 

bahwa iklan politik sebagai proses komunikasi dimana sumber pesan berusaha 

menyampaikan pesan politik kepada penerima melalui media massa dengan 

harapan mampu mendapatkan dukungan politik. 

Iklan politik merupakan salah satu tema yang banyak diteliti, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Daigna, Soroka, & Giasson (2013) yang berjudul 

“The Perception of Political Advertising During an Election Campaign: A 

Measure of Cognitive and Emotional Effect”. Penelitian ini mengkaji efek 

langsung dari stimulan positif, negatif, dan dikolaborasi dengan konten iklan. 

Hasilnya iklan politik hanya memberikan informasi terhadap kandidat dan tidak 

sampai mempengaruhi pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menambahkan 

bahwa afiliasi politik antara kandidat dan calon pemilih cenderung mempengaruhi 

makna iklan. 
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Sebelumnya terdapat penelitian lain yang berjudul “The Effects of Political 

Advertising on Young Voters” (Kaid, 2007). Penelitian tersebut menyebutkan 

bahwa efek iklan politik terhadap citra kandidat, namun tidak memiliki efek 

signifikan terhadap perolehan suara. Metode yang digunakan yaitu pretest-posttest 

dengan sampel sebanyak 763 mahasiswa dari 13 universitas di Amerika Serikat. 

Penelitian ini mengemukakan bahwa iklan politik hanya berefek terhadap citra 

dari kandidat namun tidak berdampak banyak terhadap perolehan suara. Dengan 

kata lain, iklan secara signifikan hanya mempengaruhi pemilih pemula terkait 

informasi politik yang mereka dapatkan yaitu sebatas pengenalan dan memberi 

informasi politik, bukan terhadap sinisme mereka terhadap politik. 

Penelitian lain dari Lovett & Peress (2015) yang berjudul “Targetting 

Political Advertising on Television” mendapatkan hasil bahwa persuasi dari iklan 

televisi berdampak kepada pemilih secara umum, terutama pada program televisi 

yang disaksikan oleh pemilih yang belum memiliki pilihan atau tidak terikat 

dengan partai atau kandidat tertentu. 

Dalam dua penelitian berbeda yang dilakukan oleh Valentino, Hutchings, 

dan Williams (2004) yang berjudul “The Impact of Political Advertising on 

Knowledge, Internet Information Seeking, and Candidate Preference serta 

penelitian yang berjudul Does Political Advertising Persuade?” yang dilakukan 

oleh Franz dan Ridout (2007) mendapatkan hasil yang satu jalan. Dua penelitian 

tersebut mengemukakan bahwa informasi politik seperti tayangan atau berita 

politik pada media massa mempengaruhi perorangan yang mempunyai keahlian 
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politik. Sedangkan iklan politik dianggap lebih berpengaruh pada perorangan 

yang cenderung tidak peduli dan tidak memiliki keahlian politik yang baik. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas iklan politik tergantung dari dua aspek yaitu pesan dan perubahan 

sikap. Pesan yang disampaikan melalui iklan bertujuan untuk mengubah sikap 

dari penerimanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sumber pesan 

selanjutnya perubahan sikap tersebut diharapkan akan mempengaruhi perilaku 

masyarakat yang lebih luas. Kedua aspek inilah yang menjadi fokus utama dari 

sebuah teori kognitif yang disebut Elaboration Likelihood Model (ELM), 

sehingga teori ini layak digunakan untuk mempelajari pesan dalam iklan politik 

serta persepsi dari penerimanya. 

Dalam mengolah pesan seperti pada penjelasan sebelumnya terdapat teori 

mengenai proses kognitif yang diperkenalkan oleh Petty dan Cacioppo yang 

umum disebut dengan Elaboration Likelihood Model. Teori ini menyajikan 

adanya dua rute proses kognitif dalam mengolah pesan, yaitu rute sentral (central 

route) dan rute periferal (peripheral route). Rute sentral dicirikan dengan adanya 

ketelitian, pemikiran mendalam yang hati-hati, terstruktur, serta penuh 

pertimbangan akan unsur-unsur informasi. Sedangkan rute periferal berjalan 

ketika individu memiliki motivasi serta keahlian yang rendah dalam mengolah 

informasi. Dengan adanya rute-rute tersebut, jika individu bersungguh-sungguh 

mengolah informasi dan berkonsentrasi pada isi informasi tersebut maka individu 

ini memakai rute sentral atau mengolah informasi dalam kondisi keterlibatan 

tinggi. Sementara jika individu tidak mengerjakan evaluasi yang cermat terhadap 
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isi pesan, tetapi lebih befokus pada daya tarik komunikator, maka individu 

tersebut dianggap melakukan pengolahan informasi rute periferal atau mengolah 

informasi dalam keterlibatan rendah (Petty & Cacioppo, 1990). 

Pada dasarnya, pengolahan pesan yang dilakukan oleh seseorang akan 

menimbulkan sikap. Menurut Thurstone (Dayakisni & Hudaniah, 2009) sikap 

yaitu suatu level afeksi yang bersifat positif ataupun negatif dalam relasinya 

dengan obyek-obyek psikologis. Menurut Petty & Cacioppo (1989) misalkan 

seseorang terpapar dengan pesan, maka ia akan mengolah pesan dan argumentasi 

yang ada di dalamnya. Walgito (2003) memaparkan bahwa sikap memiliki 3 

bagian utama, yaitu kognitif, konatif serta afektif. Kognitif berarti bagaimana 

seseorang mengartikan sebuah objek. Konatif merupakan bagian perilaku yang 

berkaitan dengan kecenderungan tindakan terhadap objek, adapun afektif adalah 

perasaan suka atau tidak terhadap objek. 

Penggunaan teori Elaboration Likelihood Model dalam komunikasi politik 

diterapkan LaMarre (2009) dalam disertasinya yang berjudul “Political 

Entertainment Media and The Elaboration Likelihood Model: A Focus on The 

Roles of Motivation and Ability”. LaMarre mengungkapkan bahwa banyak 

wawasan yang didapat terkait pengaruh kemampuan dan motivasi pada elaborasi 

kognitif serta perbedaan antara politik satir, berita, dan film yang berkaitan 

dengan proses persuasi politik. Secara keseluruhan, hasilnya sangat mendukung 

penggunaan ELM untuk studi hiburan politik karena menunjukkan bahwa 

penerapannya berbuah hasil dan memberikan wawasan baru berupa kapan dan 

bagaimana pengaruh hiburan politik pada tingkat pemikiran dan sikap individu. 
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Disertasi LaMarre ini telah memberikan bukti pendekatan yang berorientasi pada 

proses sosial-psikologis untuk memahami bagaimana, kapan, dan mengapa 

khalayak dipengaruhi hiburan politik. 

Penelitian lain yang menggunakan ELM yaitu oleh Run, Weng, dan Ming 

(2013) yang berjudul “Negative Political Advertising: It’s Impact on Voters”. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pesan tergantung pada motivasi calon 

pemilih untuk memproses iklan dan pesan, dalam hal ini bagaimana pemilih 

melihat partai, kandidat dan oposisi. Ketika responden tidak yakin dengan iklan, 

mereka memanfaatkan isyarat emosional yang terjadi tanpa pengolahan dalam 

informasi yang disajikan dalam iklan (Petty, dkk, 1983). Dengan kata lain, 

pemilih yang telah memiliki afiliasi dengan partai politik atau kandidat tertentu 

tidak akan terpengaruh secara signifikan terhadap iklan politik yang diterimanya. 

Selain pada kajian komunikasi politik, ELM juga digunakan oleh Petty 

dan Cacioppo (1981) dalam penelitian yang berjudul “Issue Involvement as a 

Moderator of The Effect on Attitude of Advertising Content and Context”. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis eksperimen persuasi dengan manipulasi 

berupa relevansi personal terhadap pesan, kualitas argumen, dan karakteristik 

komunikator. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa konten pesan secara 

signifikan berpengaruh pada kelompok tingkat keterlibatan tinggi. Sedangkan 

faktor lain di luar konten pesan seperti kredibilitas dan karakteristik komunikator 

berpengaruh pada kelompok dengan tingkat keterlibatan rendah. 

Penelitian lain dari Petty, Cacioppo, dan Schumann (1983) yang berjudul 

“Central dan Peripheral Routes to Advertising Effectiveness: The Moderating 
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Role of Involvement”. Penelitian ini merupakan studi eksperimen kelompok 

dengan keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah. Penelitian ini menghasilkan 

hipotesis bahwa pesan akan menjadi persuasif pada individu yang memiliki 

keterlibatan tinggi (high involvement). Sebaliknya, pada tingkat keterlibatan 

rendah (low involvement) akan lebih dipengaruhi oleh keaktraktifan karakter dari 

model iklan yang digunakan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil persuasif 

pada keterlibatan tinggi dihasilkan dari pengolahan informasi rute sentral, 

sedangkan pada tingkat keterlibatan rendah proses persuasif dihasilkan dari 

pemrosesan pada rute periferal. 

Dalam lingkup FISIP Universitas Brawijaya juga pernah dilakukan 

penelitian yang mengkaji iklan politik, diantaranya “Pengaruh Elaboration 

Likelihood Model Dalam Mempersepsi Media Luar Ruang terhadap Sikap 

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pada Mahasiswa Pendatang di Kota 

Malang” oleh Devitarani (2013). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan analisis regresi berganda dan mendapatkan hasil bahwa pengolahan 

informasi rute sentral dan rute periferal secara bersama berefek terhadap sikap 

mahasiswa pendatang saat proses kampanye pilkada. 

Selanjutnya, ada penelitian lain oleh Prasetya (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Strong Argument dalam Iklan Politik Partai Gerindra terhadap 

Keinginan Memilih Voters pada Pemilu 2014”. Menggunakan kajian elaboration 

likelihood model peneilitian tersebut ditujukan untuk mengetahui pengaruh strong 

argument dalam iklan politik terhadap keinginan memilih pada pemilu. Hasil 
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penelitian tersebut menunjukkan bahwa  strong argument berpengaruh signifikan 

terhadap keinginan memilih. 

Selain itu, ada penelitian oleh Pratiti (2015) yang berjudul “Pengaruh 

Terpaan Iklan Politik Melalui Rute Periferal dalam Elaboration Likelihood Model 

terhadap Keinginan Memilih”. Rute periferal dalam penelitian tersebut digunakan 

untuk mengukur proses penerimaan individu ketika mendapat terpaan iklan 

politik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terpaan iklan 

terhadap keinginan memilih. 

Dari penelitian-penelitian tersebut, ELM layak digunakan untuk 

menganalisis pesan dalam iklan politik, terlebih lagi mendekati masa Pemilihan 

Umum 2019 pergerakan partai politik maupun kandidat dalam menyusun strategi 

pemenangan mulai terlihat. Tidak terkecuali partai politik baru, Partai Persatuan 

Indonesia (Perindo) yang konsisten mensosialisasikan visi misinya kepada 

masyarakat dibanding partai politik lainnya. Partai bentukan CEO MNC Group 

Hary Tanoesoedibjo ini begitu masif mempromosikan diri melalui tayangan 

ataupun konten acara pada media massa yang tergabung dalam jaringannya. 

Kekuatan media yang dimiliki oleh ketua umumnya menjadi kendaraan utama 

dalam upaya tersebut. MNC TV, RCTI, Global TV serta iNews TV adalah 

beberapa stasiun televisi yang aktif menayangkan hal tersebut dalam siarannya, 

baik dalam bentuk berita maupun iklan. 

Salah satu konten yang sering ditayangkan yaitu iklan Mars Perindo. 

Tayangan ini berisikan gambaran visi misi dari partai yang mendeklarasikan diri 

pada tanggal 7 Februari 2015. Selain itu, tayangan ini juga menggunakan 
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gambaran visual yang berisikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh 

Partai Perindo baik oleh ketua umumnya maupun fungsionaris partainya. Iklan ini 

sering muncul pada slot-slot iklan dalam jaringan televisi milik MNC Grup 

bahkan pada slot iklan di waktu prime time. Sebagai gambaran, di RCTI iklan 

Mars Perindo sering muncul di acara gosip Go-Spot, Dahsyat, FTV Pagi, FTV 

Siang dan Preman Pensiun (www.beritagar.id, 2017) 

Menurut platform penganalisa iklan televisi, Adstensity 

(www.beritagar.id, 2017) terhitung dari November 2015 hingga Januari 2016, 

pada jaringan televisi MNC Group iklan Partai Perindo tayang sebanyak 1918 kali 

dengan nilai iklan mencapai Rp132 miliar. Sedangkan data terbaru dari 13 April 

2017 sampai dengan 12 Mei 2017, iklan Partai Perindo tayang di televisi 

sebanyak 443 kali. 

Berangkat dari masifnya tayangan iklan Mars Perindo, peneliti termotivasi 

untuk meneliti lebih jauh bagaimana persepsi dari khalayak terhadap iklan 

tersebut. Selain itu mulai muncul kecenderungan studi terhadap pesan iklan yang 

menggunakan ELM, sehingga teori ini cocok untuk digunakan dalam penelitian 

ini. Namun dalam penelitian tentang iklan politik yang sudah ada seperti dalam 

penjelasan sebelumnya, penggunaan ELM dalam kajian tentang iklan lebih 

dominan penggunaan rute sentral. Sebagian besar penelitian ELM dilakukan 

untuk menganalisis kedua rute yaitu sentral dan periferal, namun rute periferal 

lebih digunakan sebagai pelengkap rute sentral sehingga penggunaan rute periferal 

sebagai fokus dalam penelitian ini akan menambah keragaman dalam studi ELM. 

Selain itu, dalam iklan Mars Perindo tersebut dominan berisikan isyarat periferal 
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sehingga rute periferal dianggap cocok untuk menganalisis persepsi responden 

terhadap iklan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir dengan menggunakan 

peripheral cues dalam rute periferal sebagai variabel utama sehingga penelitian 

ini layak dilakukan karena hasil dari penelitian ini akan mengungkap 

kecenderungan responden dalam memproses peripheral cues dalam informasi dari 

iklan politik yang ditayangkan pada media. 

Dari tayangan iklan tersebut juga, peneliti ingin menggunakan kalangan 

pemuda atau lebih tepatnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya, karena merupakan subjek yang tepat dengan penelitian ini 

dimana usia mahasiswa masuk dalam usia yang memiliki hak pilih. Selain itu, 

menurut Putri (2015) mahasiswa juga diasumsikan pernah terlibat dalam 

pembelajaran politik kampus seperti BEM, DPM, HMJ, LSO maupun UKM 

sehingga secara kognitif mahasiswa dianggap mampu mencerna informasi-

informasi yang diterimanya. Ditambah lagi manifesto Partai Perindo 

(www.partaiperindo.com, 2017) yang menyasar kaum muda juga dianggap cocok 

dengan lingkungan mahasiswa sebagai respondennya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Seperti yang telah peneliti jabarkan dalam latar belakang penelitian, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana persepsi 

mahasiswa terhadap peripheral cues dalam iklan politik Mars Perindo. Dari hal 

tersebut akan dianalisis persepsi terhadap peripheral cues dalam iklan politik yang 
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diterima oleh responden. Penelitian ini hadir dengan menggunakan teori 

Elaboration Likelihood Model (ELM) untuk menjawab rumusan masalah tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi dari mahasiswa 

terhadap peripheral cues dalam iklan politik sehingga diketahui bagaimana 

kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap masing-masing peripheral cues  

dalam iklan politik Mars Perindo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat akademis dan manfaat 

praktis. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapakan mampu bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu komunikasi terutama komunikasi politik serta 

menambah variasi kajian komunikasi politik dengan terori ELM. Dalam 

hal ini dapat memberikan gambaran bagaimana persepsi mahasiswa 

terhadap peripheral cues  dalam iklan politik yang diteliti. Selain itu, studi 

mengenai ELM ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya untuk mengembangkan temuan-temuan baru. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

sejauh mana iklan politik diterima oleh masyarakat sehingga bisa menjadi 
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masukan bagi tim sukses kandidat maupun partai politik dalam menyusun 

strategi kampanye dan memilih media mana yang lebih efektif. Selain itu, 

bagi pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) penelitian ini 

diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan tentang aturan iklan politik 

pada media. 


