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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini 

adalah penelitian dari Petty, Cacioppo, dan Schumann (1983) yang berjudul 

“Central dan Peripheral Routes to Advertising Effectiveness: The Moderating 

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 pemrosesan rute sentral, sedangkan pada 

tingkat keterlibatan yang rendah proses persuasif dihasilkan dari pemrosesan 

informasi pada rute periferal. 

 Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rader (1994) 

yang berjudul “Dual Information Processing: Can It Occur When Music is 

Utilized as a Peripheral Cue in Persuasive Communication”. Dalam penelitian ini 

Rader meneliti mengenai apakah musik sebagai peripheral cue mampu 

mempengaruhi persepsi dan tindakan dari penerima dengan tingkat keterlibatan 

tinggi. ELM dan penelitian sebelumnya memprediksi bahwa penerima dengan 

keterlibatan tinggi tidak akan terpengaruh isyarat periferal. Namun penelitian ini 
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berlawanan dengan penelitian lainnya dimana hasilnya menjelaskan bahwa musik 

dalam iklan juga mempengaruhi penerima dengan tingkat keterlibatan tinggi. 

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. 

 

2.2 Persepsi 

Persepsi merupakan aspek psikologis yang penting bagi individu dalam 

merespon adanya berbagai stimulus yang ada di sekitarnya. Banyak ahli telah 

mendefinisikannya, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang seragam. 

Menurut Walgito (2000, h.54) persepsi yakni proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh seseorang sehingga 

menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri 

individu. Selanjutnya menurut Rakhmat (2004, h.51) persepsi merupakan 

pengalaman tentang objek, atau kaitan yang didapat dengan meringkaskan 

informasi atau menafsirkan pesan. Sedangkan Toha (2010, h.141) menjelaskan 

bahwa persepsi pada dasarnya merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap 

orang saat memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat pendengaran, 

perasaan, penglihatan, penghayatan, dan penciuman. 
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Berdasarkan definisi dari para ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

persepsi adalah pengorganisasian dan interpretasi terhadap stimulus yang diterima 

oleh panca indera. Persepsi tidak hanya sebatas penginderaan terhadap objek, 

namun persepsi juga menjelaskan tentang kesan seseorang terhadap objek 

tersebut. 

2.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

 Menurut Walgito (2000, h.54) terdapat dua faktor yang 

berpengaruh terhadap persepsi yaitu: 

a. Faktor Internal 

 Faktor yang mempengaruhi persepsi berhubungan dengan 

keperluan psikologis, tingkat pendidikan, panca indera, syaraf, 

kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta kondisi personal 

pada waktu tertentu. Faktor internal bisa dibilang merupakan keadaan 

dalam diri sesorang pada saat terkena stimulus. 

b. Faktor Eksternal 

 Faktor ini dipakai untuk objek yang dipersepsikan atas personal 

dan kondisi, kekuatan rangsangan, lingkungan akan menentukan 

dipakai atau tidaknya stimulus tersebut. Faktor ini dapat dibilang 

merupakan faktor dari luar diri individu yang muncul bersama dengan 

stimulus. 

  

 

 



16 
 

2.3 Elaboration Likelihood Model (ELM) 

 Teori Elaboration Likelihood Model (ELM) merupakan teori yang berasal 

dari tradisi sosiopsikologis. Teori-teori dalam tradisi ini berfokus pada perilaku 

sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi 

serta kognisi (Littlejohn, 2009, h.63). Teori ini dikembangkan oleh psikolog sosial 

Richard E. Petty dan John T. Cacioppo. ELM merupakan teori persuasi karena 

teori ini berusaha untuk memprediksi bagaimana maupun kapan individu akan 

atau tidak akan terbujuk oleh pesan (Littlejohn, 2009). Teori ini adalah sebuah 

teori yang berisikan model-model tentang kemungkinan mengelaborasi 

(memproses) pesan (Griffin, 2003, h.198). 

 Asumsi yang mendasari teori ini yakni adanya dua rute kognitif untuk 

memproses pesan yaitu rute sentral periferal. Proses berpikir cermat dan 

mendalam terjadi pada rute sentral, adapun ketiadaan berpikir kritis dan 

mendalam berlangsung pada rute periferal. Menurut Griffin (2003, h.198) rute 

sentral menyangkut proses elaborasi pesan, dimana Petty dan Cacioppo 

menjelaskan elaborasi sebagai sejauh mana seseorang berpikir secara seksama 

tentang relevansi argumen yang terkandung dalam suatu topik komunikasi, 

sedangkan rute periferal memberikan jalan pintas untuk menerima ataupun 

menolak argumen tanpa adanya pertimbangan terhadap objek dan atribut di 

dalamnya. 

 Kedua rute tersebut menunjukkan jika individu benar-benar memproses 

informasi yang menerpanya dan berkonsentrasi pada isi informasi tersebut, orang 

tersebut memakai pengolahan informasi rute sentral atau mengolah informasi 
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dengan keterlibatan tinggi. Sedangkan jika individu tidak menjalankan evaluasi 

yang menyeluruh terhadap isi pesan melainkan lebih berfokus pada daya tarik 

komunikator, maka orang tersebut dianggap memakai pengolahan pesan rute 

periferal atau mengolah pesan dengan keterlibatan rendah (Petty dan Cacioppo, 

1990) 

 Petty dan Cacioppo (1986) memaparkan jika teori ELM ini menyajikan 

sistematika kerja umum mengatur, mengelompokkan, dan mengerti proses yang 

mendasari efektivitas komunikasi persuasif. ELM ini juga yang mendasari proses 

komunikasi yang menyebabkan adanya perubahan sikap (Petty dan Cacioppo, 

1986) 

 Littlejohn (2009, h.208) menjelaskan bahwa terkadang individu dalam 

mengevaluasi pesan menerapkan cara yang komplek serta memakai pemikiran 

yang kritis dan adakalanya individu melakukan evaluasi dengan cara yang lebih 

sederhana dan kurang kritis. Littlejohn (2009, h.109) menambahkan jika individu 

akan cenderung berelaborasi tergantung pada dua faktor yaitu motivasi dan 

kemampuan. Sehingga setiap individu akan mengevaluasi pesan melalui rute 

sentral maupun periferal berdasarkan pada motivasi dan kemampuan yang 

dimilikinya. 

2.3.1 Rute Sentral 

 Individu yang sangat termotivasi untuk mengkonsumsi pesan dan 

memiliki kemampuan yang tinggi untuk memahami topik pesan 

diperkirakan akan memproses pesan melalui rute sentral. Individu yang 

memproses informasi menggunakan rute sentral ini diyakini fokus pada 
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kekuatan argumen sehingga menyebabkan sikap yang lebih stabil dan 

tahan lama (Oostrom, 2012). 

 Pengolahan pesan rute sentral mempunyai ciri-ciri kecakapan 

dalam mengolah pesan bersifat terstruktur, ketelitian, kritis dan proses 

berpikir yang cermat, penuh pertimbangan yang berkaitan unsur-unsur 

informasi yang disarikan dari pesan (Griffin, 2004). Dalam pengambilan 

keputusan, pengolahan rute sentral akan berfikir masuk akal dan tidak 

terdampak oleh isyarat periferal (Choi dan Solmon, 2013) 

 Proses pengolahan pesan melalui rute sentral ini memungkinkan 

terjadinya elaborasi dimana individu akan mengevaluasi pesan secara 

cermat. Saat seseorang memproses pesan menggunakan rute sentral, orang 

tersebut akan secara aktif memikirkan dan mempertimbangkannya dengan 

hati-hati (Littlejohm, 2009, h.108). 

2.3.2 Rute Periferal 

 Pengolahan pesan dalam rute periferal ini tidak berfokus pada 

argumen pesan melainkan melibatkan keragaman petunjuk dari luar yang 

digunakan untuk membuat keputusan, berbeda dengan pemikiran kritis 

yang menggolongkannya ke dalam pengolahan sentral (Littlejohn, 2009, 

h.110). Griffin (2006, h.222) menambahkan jika individu yang tidak 

termotivasi atau tidak dapat mengevaluasi pesan akan memproses pesan 

menggunakan rute periferal. Berdasarkan hal tersebut, jika motivasi dan 

kemampuan untuk memproses argumen dalam pesan mengalami 
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penurunan maka rute periferal yang akan digunakan dalam pesan persuasi 

(Petty dan Cacioppo, 1986). 

 Karakteristik pengolahan pesan dalam rute periferal dengan 

pemikiran yang relatif kurang mengenai argumen persuasif dan/atau sikap 

terhadap objek atau isu. Persuasi dan perubahan sikap yang terjadi melalui 

hasil rute periferal berasal dari isyarat luar seperti kredibilitas sumber 

dan/atau cara pintas kognitif seperti skema, script, dan stereotip (Petty dan 

Cacioppo, 1986). Miller (2005) menyatakan bahwa penerima pesan justru 

bersikap berdasarkan kredibilitas atau daya tarik pemberi pesan, hal ini 

tentu bertolak belakang dengan asumsi pada rute sentral sehingga ketika 

individu memproses informasi melalui rute periferal pesan yang 

tersampaikan tidak akan menetap lebih lama dibadingkan dengan rute 

sentral. 

 Menurut Petty dan Cacioppo (dalam Choi dan Solmon, 2003) 

pengolahan pesan rute periferal terjadi saat kemungkinan elaborasi ada 

pada tingkat rendah. Rute ini berlangsung saat kemampuan individu untuk 

mengolah pesan ada di tingkat yang rendah dan mengolah informasi 

kurang cermat. Selain itu rute ini juga menjalankan pengolahan serta 

proses berpikir yang tidak memerlukan banyak usaha. 

 

 

 

 



20 
 

2.4 Isyarat Periferal (Peripheral Cues) 

 Menurut Petty dan Cacioppo (1986) peripheral cues adalah komponen 

dari pesan persuasif yang menghasilkan respon suka dan tidak suka dan 

mengabaikan pemrosesan argumen dalam pesan. 

2.4.1 Kredibiltas (Credibility) 

 O’Keefe (dalam Stephenson dkk, 2001) menjelaskan bahwa 

sumber yang memiliki kredibilitas yang baik mempengaruhi persuasi 

dengan mengubah pengolahan pesan atau elaborasi. Menurut Ohanian 

(1990) pemahaman karakterisitik komunikator merupakan bagian yang 

harus mendapat perhatian dalam proses komunikasi, karena pengaruh 

pesan yang diterima komunikan dapat dipengaruhi oleh kredibilitas 

komunikator. Rossiter dan Percy (1997) menambahkan bahwa kredibilitas 

merupakan persoalan persepsi, sehingga kredibilitas bisa berganti 

tergantung pada pelaku persepsi (komunikator), penggunaan selebriti atau 

tokoh terkenal menyebabkan iklan lebih diperhatikan konsumen, namun 

apabila kredibilitas selebriti atau tokoh itu dinilai tidak layak, maka tujuan 

pesan akan gagal tercapai. 

 Menurut Belch dan Belch (2001, h.173) kredibilitas merujuk pada 

sejauh mana khalayak melihat komunikator sebagai seseorang yang 

mempunyai pengetahuan, kemampuan, atau pengalaman yang relevan dan 

mempercayai komunikator untuk memberi informasi yang objektif. Belch 

dan Belch (2001, h. 173) menambahkan bahwa seorang sumber dinilai 
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kredibilitasnya saat sumber tersebut memiliki keahlian (expertise) dan 

dapat dipercaya (truthworthiness). 

a. Keahlian (Expertise) 

 Keahlian adalah kesan yang dibentuk oleh konsumen tentang 

kecakapan dan pengetahuan selebriti atau model yang berkaitan 

dengan produk. Apabila konsumen beranggapan jika selebriti atau 

model mempunyai pemahaman pengetahuan dan kecerdasan yang baik 

maka konsumen cenderung akan menerimanya. 

b. Tingkat Kepercayaan (Trustworthiness) 

 Trustworthiness adalah kesan konsumen terhadap penyampai pesan 

atau komunikator yang berkaitan dengan wataknya. Menurut Rossiter 

dan Percy (1997) trustworthiness berkaitan dengan seberapa baik 

komunikator ini dipersepsikan dapat dipercaya oleh konsumen. 

Konsumen lebih percaya jika menyaksikan iklan dengan sumber yang 

terpercaya dan akan lebih dapat menerima pesan meskipun terdapat 

jarak di antara mereka. Menurut Ohanian (1990) seorang komunikator 

yang terpercaya terbukti mampu mempersuasif, baik ia pihak yang ahli 

maupun hanya orang biasa. 

2.4.2 Daya Tarik (Attractiveness) 

 Menurut Shimp (2003, h.324) attractiveness meliputi daya tarik 

fisik, serta sekumpulan nilai seperti kemampuan intelektual, properti 

personal, karakter gaya hidup, dan kemampuan atletis, yang dapat diterima 
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khalayak dari seorang komunikator. Menurut Belch dan Belch (2001, 

h.175) terdapat tiga kategori attractiveness, yaitu: 

a. Likeability 

 Kategori ini mengarah pada perasaan negatif atau positif yang 

dimiliki konsumen terhadap sumber informasi. Maksudnya adalah 

apakah konsumen suka atau tidak suka dengan sumber informasi 

tersebut. Jika konsumen suka dengan komunikator maka ia akan 

memperhatikan iklan tersebut. Sebaliknya jika konsumen tidak suka 

maka mungkin saja ia tidak memperhatikan produk. Hal ini 

berhubungan dengan kepribadian komunikator tersebut. 

b. Familiarity 

 O’Mahony dan Meenaghan (1997) menjelaskan bahwa familiarity 

merujuk pada audiens yang memiliki perasaan bahwa mereka 

mengenal artis dalam iklan. Familiarity dapat juga diartikan 

pengetahuan yang dimiliki konsumen mengenai seberapa familiar 

selebriti tersebut tampil di televisi. 

c. Similiarity 

 Kategori ini merujuk pada kemiripan antara komunikator dengan 

konsumen. Belch dan Belch (2001, h.177) menjelaskan jika konsumen 

merasakan adanya kesamaan dalam status sosial, pendidikan, usia, 

sikap, hobi, self image dan kepercayaan terhadap komunikator tersebut 

cenderung mendapat reaksi yang positif dari konsumen. 
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2.4.3 Musik 

 Seperti dijelaskan sebelumnya, pemikiran informasi dalam rute 

periferal berfokus pada elemen non-konten dalam pesan. Rader (1994) 

menjelaskan bahwa ketika musik yang disajikan dalam komunikasi 

persuasif adalah sepenuhnya instrumental tanpa lirik, maka secara teoritis 

dianggap sebagai peripheral cue. Middlestadt, Fishbein dan Chan (1991) 

menyatakan bahwa walaupun musik tanpa komponen vokal tidak 

mengandung informasi karena tidak menyajikan bentuk elemen konten 

pesan sama sekali, musik tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan 

efek behavioral, kognitif, dan afektif. 

 Musik memiliki pengaruh fungsional yang berbeda-beda dalam 

proses penerimaan pesan persuasif. Musik mampu menarik perhatian, 

memberikan kontribusi kepada isyarat sentral dengan cara mendukung 

argumen, menyajikan makna dari pengulangan kata sehingga mudah 

diingat, dan juga memfasilitasi identitas dari image yang terintegrasi 

dengan elemen pesan lain (Baker dan Lutz, 1988; Macklin, 1988; Park dan 

Young, 1986; Scott, 1990). Kegunaan musik dalam komunikasi persuasif 

antara lain adalah untuk menurunkan tingkat kesalahpahaman dan 

membuat pengulangan pesan menjadi tidak begitu mengganggu dan 

menjengkelkan (Hoyer, 1984; Scott, 1990). 

2.4.4 Slogan 

 Menurut Widyatama (2011) slogan adalah motto atau frasa yang 

dipakai sebagai ekspresi ide atau tujuan yang gampang diingat dan 
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memiliki arti khusus. Sedangkan Moeliono (2007, h.1080) menjelaskan 

jika slogan merupakan kata-kata atau kalimat yang menarik, mencolok dan 

gampang diingat untuk menyampaikan sesuatu. Berdasarkan pengertian 

dari para pakar tersebut, secara sederhana slogan bisa diartikan sebagai 

kata-kata atau kalimat yang menarik dan gampang diingat yang dipakai 

sebagai ekspresi ide untuk menyampaikan sesuatu. 

 Menurut Nurhadi dkk (2007, h.199) tujuan dari slogan yaitu agar 

pembaca tahu, mengerti, tertarik atau bertindak sesuai dengan pesan yang 

ditampilkan. Slogan juga bisa berguna untuk memacu semangat, cita-cita, 

pendidikan masyarakat, iklan komersil atau propaganda politik. Penerapan 

slogan yang berhasil tercapai jika masyarakat mengetahui slogan tersebut 

dengan baik. 

 Dahlen dan Rosengren (dalam Rader, 1994) mengemukakan bahwa 

konsumen akan menggunakan memori konstruktif untuk menghubungkan 

slogan dengan produk ketika merk produk tersebut tidak disebutkan. 

Slogan yang familiar akan memotivasi seseorang untuk mengingat produk 

apa yang diwakili oleh slogan tersebut. 

 

2.5 Kualitas Argumen dalam Elaboration Likelihood Model 

 Petty dan Cacioppo (1981) menjelaskan bahwa kualitas argumen akan 

sangat menentukan efektivitas suatu persuasi karena kualitas argumenlah yang 

akan dievaluasi saat seseorang mengevaluasi isi pesan. Argumen yang kuat akan 
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lebih menumbuhkan sikap dan lebih berpengaruh dibandingkan argumen yang 

lemah meskipun pengaruhnya tidak sekuat pada kondisi keterlibatan tinggi. 

 Menurut Petty dan Cacioppo (Dainton, 2011, h.127) ada 3 tipe argumen 

dalam kajian ELM, yaitu: 

a. Strong Arguments 

 Strong arguments merupakan argumen yang berisi tentang persuasi 

yang berdasarkan fakta serta bersifat positif dan relevan. Secara normatif, 

argumen ini didefinisikan sebagai argumen yang menciptakan respon 

kognisi positif serta mampu mempengaruhi keyakinan penerima pesan. 

Argumen ini juga mampu mengubah perilaku penerima pesan sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh pemberi argumen, terlebih lagi jika ada 

pengulangan argumen tersebut. 

b. Neutral Arguments 

 Argumen ini menghasilkan respon kognisi dari penerima pesan 

yang tidak akan berpihak terhadap pemberi pesan. Sehingga tidak akan ada 

perubahan perilaku dan ada kemungkinan penerima pesan akan beralih 

menggunakan rute periferal. 

c. Weak Arguments 

 Argumen ini akan menghasilkan respon negatif terhadap pesan 

yang disampaikan. Respon negatif ini tidak hanya akan menghalangi 

perubahan perilaku, namun juga mampu membalikkan persepsi dimana 

akan memperkuat perlawanan penerimaan. 

 



26 
 

2.6 Komunikasi Politik 

 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). 

 Cangara (2009, h.37) menjelaskan filosofi komunikasi politik yaitu 

pendayagunaan sumber daya komunikasi baik itu sumber daya manusia, 

infrastruktur, maupun piranti lunak untuk mendorong terwujudnya sistem politik 

sistem politik yang mengusung demokrasi, di mana kekuasaan menjalankan 

pemerintahan ada pada pemenang pemilu dengan melindungi hak-hak golongan 

yang kalah. Dengan demikian demokrasi menjadi cita-cita yang luhur sesuai 

dengan hati nurani sehingga dapat diabdikan untuk kepentingan semua pihak. 

 Selanjutnya Cangara (2009, h37-39) menambahkan jika komunikasi 

politik seperti disiplin komunikasi lainnya terdiri atas beberapa unsur, yaitu: 

a. Komunikator Politik 

 Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberikan 

informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik,  

misalnya presiden, menteri, anggota DPR, MPR, KPU, maupun politisi. 
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b. Pesan Politik 

 Pesan politik yaitu pernyataan yang disampaikan, baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis, verbal maupun non-verbal, tersembunyi 

maupun terang-terangan, disadari maupun tidak disadari yang isinya 

mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, UU Pemilu, buku atau 

brosur politik, berita politik dalam media massa dan sebagainya. 

c. Media Politik 

 Media politik adalah alat atau sarana yang digunakan oleh 

komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya surat 

kabar, televisi, baliho dan sebagainya. 

d. Target Politik 

 Target politik yaitu anggota masyarakat yang diharapkan dapat 

memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai 

atau kandidat dalam pemilu. Target politik di sini memiliki batasan yaitu 

anggota masayarakat yang telah memiliki hak pilih. 

e. Efek Komunikasi Politik 

 Efek yang diharapkan yaitu terciptanya pemahaman terhadap 

sistem pemerintahan dan partai-partai politik, di mana akan bermuara pada 

pemberian suara dalam pemilu. 

 

2.7 Iklan Politik 

 Menurut Devlin (dalam Deddy Mulyana, 2005, h.97) terdapat tujuh 

kategori iklan politik, yaitu: 
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a. Iklan Primitif, yaitu iklan yang biasanya artifisial, kaku dan tampak 

dibuat-buat 

b. Talking Heads, yaitu iklan yang dirancang untuk menyoroti sebuah isu dan 

menyampaikan citra bahwa kandidat mampu menangani isu tersebut dan 

mampu melakukan pekerjaan selanjutnya. 

c. Iklan Negatif, yaitu iklan yang menyerang kebijakan atau partai politik 

lawan. 

d. Iklan Konsep, yaitu iklan yang disusun untuk menjelaskan ide-ide besar 

dan penting akan calon. 

e. Cinema-verite, yaitu iklan dengan cara yang memakai kondisi informal 

dan alami, misalnya iklan yang menyajikan kehidupan pesonal calon. 

f. Iklan Kesaksian, yaitu iklan yang menyajiakn testimonial, baik dari orang 

biasa ataupun dari tokoh terkenal yang dikagumi. 

g. Reporter Netral, yaitu iklan yang memberikan rangkaian laporan mengenai 

kandidat, partai atau lawannya dan memberikan kesempatan kepada 

pemirsa untuk memberikan penilaian. Iklan ini tentu tidak netral, namun 

terkesan netral karena disampaikan secara naratif. 

 Sedangkan menurut Danial (2009, h.51), iklan politik terbagi menjadi 

empat kategori, yaitu: 

a. Iklan Isu, yaitu iklan partai politik atau kandidat yang fokus pada isu-isu 

yang menjadi perhatian masyarakat secara umum. Seperti kebijakan 

ekonomi, topik yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan lainnya. 
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b. Iklan Menjual Citra, yaitu iklan yang politik yang lebih “menjual” 

karakteristik personal atau kualitas yang ada pada kandidat. Seperti latar 

belakang, karakter, atau prestasi dari kandidat. 

c. Iklan Slogan, yaitu iklan yang tidak berisi statement apapun, hanya berisi 

slogan partai atau ajakan untuk memilih 

d. Iklan Kombinasi, yaitu iklan yang memuat bentuk iklan isu sekaligus iklan 

citra. 

 Dalam penelitian ini akan dibahas iklan politik Mars Perindo, yang jika 

didasarkan pada kategori iklan menurut Devlin termasuk dalam iklan konsep. 

Sedangkan jika didasarkan pada pembagian iklan menurut Danial, iklan Mars 

Perindo termasuk iklan kombinasi. Sejauh pengamatan peneliti dalam iklan Mars 

Perindo tergambarkan ide-ide yang dimiliki oleh Partai Perindo. Selain itu, iklan 

tersebut juga memuat gambaran isu yang menjadi perhatian masyarakat seperti 

kesejahteraan sosial, serta di dalamnya diperlihatkan kegiatan apa saja yang sudah 

dilakukan oleh Partai Perindo terkait solusi untuk masalah kesejahteraan sosial, 

sehingga diharapkan dapat menaikkan citra partai. 

  

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran bagaimana 

mahasiswa mempersepsi tayangan iklan Mars Perindo. Untuk mengetahui hal 

tersebut, peneliti menggunakan elaboration likelihood model (ELM) khususnya 

rute periferal. Dalam rute periferal dikenal istilah peripheral cues, antara lain 

credibility, attractiveness, musik dan slogan. Dari faktor-faktor tersebut akan 
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peneliti jabarkan faktor mana yang dominan diterima oleh responden dari 

tayangan iklan Mars Perindo. 

 Tayangan iklan Mars Perindo yang ditonton oleh mahasiswa akan menjadi 

objek yang diteliti. Pada saat menonton iklan tersebut, responden akan memproses 

pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya akan peneliti telaah 4 peripheral 

cues yang terdapat di dalamnya. Pemilihan rute periferal dalam penelitian ini 

berdasarkan pada dominannya isyarat periferal dalam iklan tersebut. Berangkat 

dari hal tersebut akan peneliti jabarkan isyarat periferal mana yang dominan 

diterima oleh responden dari iklan Mars Perindo tersebut. 

 Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan melalui skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran 
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