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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Partai Perindo 

 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) lahir dari organisasi kemasyarakatan 

non-partisan yang dideklarasikan oleh Hary Tanoesoedibjo di Jakarta pada 7 

Februari 2015. Partai ini mendedikasikan diri untuk fokus pada pengembangan 

dan pemberdayaan masyarakat kelas bawah, termasuk juga pemuda dan 

perempuan dalam rangka perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Partai Perindo sah menjadi parpol berbadan hukum melalui Keputusan 

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014 bertanggal 

8 Oktober 2014 (www.dpwpartaiperindo.com, 2015).  

 

Sumber: dpdperindobanjarnegara.blogspot.co.id, 2016 

Gambar 5.1 Logo Partai Perindo 
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 Partai ini dideklarasikan dengan tujuan untuk mengorganisir, 

menggerakkan, menggalang, dan menumbuhkembangkan persatuan nasional 

dengan niat penuh mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, 

berbudaya, dan demokratis melalui penguatan kedaulatan di bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan 

keamanan (www.mediapublikonline.blogspot.com, 2014). 

 Partai Perindo memiliki visi mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, 

bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya. Visi 

tersebut dituangkan dalam misi partai yang berusaha mewujudkan pemerintahan 

yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan UUD 

1945. Partai Perindo juga memiliki misi mewujudkan pemerintahan yang bebas 

dari KKN untuk Indonesia yang mandiri dan bermatabat, selain itu mewujudkan 

Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI 

(www.partaiperindo.com, 2017).  

 Selanjutnya Partai Perindo ingin menciptakan masyarakat adil, makmur, 

dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI. Lebih 

lanjut partai ini juga berkeinginan menegakan hak dan kewajiban asasi manusia 

dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan 

keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan 

Negara serta mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi 

langsung pada kesejahteraan warga negara Indonesia (www.partaiperindo.com, 

2017). 
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 Layaknya partai politik lain, Perindo juga aktif mempromosikan 

keberadaan partai tersebut. Salah satu bentuk promosi yang digunakan oleh 

Perindo yaitu iklan yang menanyangkan Mars Perindo. Mars Perindo adalah lagu 

identitas yang dimiliki oleh Partai Perindo yang merupakan ciptaan dari istri ketua 

umumnya, Liliana Tanoesoedibjo. Iklan berdurasi satu menit ini dikemas dengan 

tampilan visual yang menunjukkan kegiatan Partai Perindo dengan tokoh sentral 

ketua umumnya, Hary Tanoesedibjo. 

 

 
Sumber: Youtube, 2016 

Gambar 5.2 Cuplikan iklan Mars Perindo 

 

 Dalam iklan ini, Perindo berusaha menampilkan gambaran visual yang 

menjadi fokus dari kegiatan partainya. Sebagai contoh seperti tampilan 

konsolidasi maupun pelantikan fungsionaris partai yang mengesankan 

kepemimpinan dari tokoh sentral iklan Mars Perindo. Lalu tampilan dengan 

gambaran pembinaan UMKM, maupun pembinaan generasi muda. Selain itu juga 

ditampilkan keberagaman suku dan agama di Indonesia sebagai upaya Perindo 

memberikan gambaran mampu mengayomi persatuan dan kesatuan. Kemasan 

iklan yang menggunakan lagu dengan tempo cepat dan semangat serta 
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ditayangkan secara berulang, praktis akan mendapat lebih banyak perhatian dari 

masyarakat. 

 

4.2 Identitas Responden 

 Identitas responden dapat dipakai untuk mengetahui karakteristik 

responden pada penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah 30 orang 

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Brawijaya. 

Identitas responden dalam penelitian ini dibagi dalam 3 karakteristik yaitu jenis 

kelamin, usia, dan jurusan dari masing-masing responden. 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-Laki 19 63,33% 

2 Perempuan 11 36,67% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

 Responden dalam penelitian ini terdiri dari 19 orang berjenis kelamin laki-

laki dengan persentase 63,33%. Sedangkan responden perempuan berjumlah 11 

orang atau 36,67%  dari total responden. Jumlah responden ini dimaksudkan agar 

dapat mewakili persepsi mahasiswa terhadap peripheral cues dalam iklan Mars 

Perindo. 
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Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

No. Usia Frekuensi Persentase 

1 19 tahun 8 26,67% 

2 20 tahun 5 16,67% 

3 21 tahun 12 40,00% 

4 22 tahun 4 13,33% 

5 23 tahun 1 3,33% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

 Usia yang dimaksud pada penelitian ini yakni usia responden saat 

pengambilan data. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang telah 

berumur lebih dari 17 tahun sehingga telah mempunyai hak pilih. Responden yang 

berusia 19 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 26,67%. Selanjutnya 

responden dengan usia 20 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 16,67% dari 

jumlah keseluruhan responden. Responden berusia 21 tahun menjadi yang 

terbanyak dengan jumlah 12 orang atau sebesar 40%. Sedangkan responden 

dengan usia 22 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 13,33% serta satu 

responden berusia 23 tahun dengan persentase 3,33%. 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan 

 

No. Jurusan Frekuensi Persentase 

1 Ilmu Komunikasi 10 33,33% 

2 Hubungan Internasional 9 30,00% 

3 Sosiologi 2 6,67% 

4 Psikologi 6 20,00% 

5 Ilmu Politik 2 6,67% 

6 Ilmu Pemerintahan 1 3,33% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

 Responden yang berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi berjumlah 10 

orang dengan persentase 33,33%. Kemudian responden yang berasal dari jurusan 
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Hubungan Internasional berjumlah 9 orang dengan persentase 30,00%. Sedangkan 

responden dari jurusan Psikologi berjumlah 6 orang dengan persentase 20,00%. 

Selanjutnya responden dari jurusan Sosiologi dan Ilmu Politik memiliki jumlah 

yang sama yaitu masing-masing 2 responden dengan persentase 6,67%, serta ada 

satu responden dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan persentase 3,33%. 

 Sebaran pembagian kuesioner dalam penelitian ini dapat dikatakan cukup 

merata dimana responden yang ada berasal dari 6 jurusan yang ada di FISIP UB 

sehingga kuesioner ini dapat diterima untuk menggambarkan persepsi mahasiswa 

terhadap isyarat periferal dalam iklan Mars Perindo. 

 

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian Elaboration Likelihood 

Model untuk mengkaji persepsi mahasiswa terhadap iklan politik. Kajian ELM 

mengenal dua rute yaitu rute sentral dan rute periferal. Penelitian ini fokus pada 

rute sentral dimana dalam iklan yang diteliti dominan terkandung isyarat periferal. 

Isyarat periferal yang menjadi indikator variabel penelitian ini yaitu expertise, 

trustworthiness, likeability, familiarity, similiarity, musik dan slogan. Berikut 

hasil penelitian yang didapatkan. 

Tabel 4.4 

Item Pernyataan 1: 

Pengalaman politik tokoh dalam iklan Mars Perindo menarik perhatian saya 

 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1 Setuju 10 33,33% 

2 Tidak Setuju 20 66,67% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber: Data diolah peneliti, 2017 
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 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui 33,33% responden menjawab 

setuju jika tokoh dalam iklan politik memiliki pengalaman politik dan 66,67% 

responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan tentang pengalaman politik 

tokoh dalam iklan. Sehingga bisa dikatakan jika mayoritas responden tidak setuju 

bahwa tokoh dalam iklan politik memiliki pengalaman politik yang cukup. 

Tabel 4.5 

Item Pernyataan 2: 

Kemampuan memimpin tokoh dalam iklan Mars Perindo menarik perhatian 

saya 

 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1 Setuju 13 43,33% 

2 Tidak Setuju 17 56,67% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber:  Data diolah peneliti, 2017 

 Berdasarkan tabel di atas, 43,33% responden setuju dengan pernyataan 

tentang kemampuan memimpin yang dimiliki oleh tokoh dalam iklan politik dan 

56,67% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sehingga dapat 

dikatakan jika mayoritas responden tidak setuju bahwa tokoh dalam iklan politik 

memiliki kemampuan memimpin. 

Tabel 4.6 

Item Pernyataan 3: 

Tokoh dalam iklan Mars Perindo dapat mengayomi sehingga saya percaya 

 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1 Setuju 9 30,00% 

2 Tidak Setuju 21 70,00% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat jika 30,00% responden setuju dengan 

item pernyataan 3, sedangkan 70,00% responden tidak setuju dengan item 



47 
 

pernyataan tersebut. Sehingga dapat dikatakan jika mayoritas responden tidak 

setuju jika tokoh dalam iklan politik dapat mengayomi. 

Tabel 4.7 

Item Pernyataan 4: 

Saya menyukai kepribadian tokoh dalam iklan Mars Perindo 

 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1 Setuju 10 33,33% 

2 Tidak Setuju 20 66,67% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 33,33% responden setuju 

dengan item pernyataan 4 dan sebanyak 66,67% responden tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. Sehingga bisa dijelaskan bahwa mayoritas responden tidak 

setuju dengan pernyataan tentang menyukai kepribadian tokoh dalam iklan 

politik. 

Tabel 4.8 

Item Pernyatan 5: 

Tokoh dalam iklan Mars Perindo sering tampil di media massa sehingga 

menarik perhatian saya 

 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1 Setuju 18 60,00% 

2 Tidak Setuju 12 40,00% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

 Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 60,00% responden 

setuju jika mereka tertarik terhadap tokoh dalam iklan politik karena sering tampil 

di media massa sedangkan 40,00% tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Sehingga dapat dikatakan jika mayoritas responden setuju jika mereka tertarik 

dengan iklan politik karena tokoh dalam iklan tersebut sering tampil di media 

massa. 
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Tabel 4.9 

Item Pernyataan 6: 

Karakteristik ramah tokoh dalam iklan Mars Perindo mirip dengan saya 

 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1 Setuju 7 23,33% 

2 Tidak Setuju 23 76,67% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 23,33% responden setuju dengan 

item pernyataan 6, sedangkan 76,67% menjawab tidak setuju dengan item 

pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak setuju 

jika mereka memiliki kemiripan karakter ramah dengan tokoh dalam iklan politik. 

Tabel 4.10 

Item Pernyataan 7 

Penggunaan musik dalam iklan Mars Perindo menarik perhatian saya 

 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1 Setuju 23 76,67% 

2 Tidak Setuju 7 23,33% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 76,67% responden 

menyatakan setuju jika penggunaan musik dalam iklan politik mampu menarik 

perhatian dan 23,33% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tertarik pada iklan politik karena 

musik yang dipakai dalam iklan tersebut. 

Tabel 4.11 

Item Pernyataan 8 

Penggunaan lirik dalam iklan Mars Perindo menarik perhatian saya 

 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1 Setuju 22 73,33% 

2 Tidak Setuju 8 26,67% 

Jumlah 30 100,00% 
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Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 73.33% responden 

menjawab setuju dengan pernyataan penggunaan lirik dalam iklan politik mampu 

menarik perhatian, sedangkan 26,67% responden menjawab tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. Sehingga dapat dikatakan mayoritas responden setuju jika 

penggunaan lirik dalam iklan politik mampu membuat iklan tersebut menjadi 

menarik. 

Tabel 4.12 

Item Pernyataan 9 

Slogan “Partai Perindo Untuk Indonesia Sejahtera”  menarik perhatian saya 

 

No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

1 Setuju 9 30,00% 

2 Tidak Setuju 21 70,00% 

Jumlah 30 100,00% 
Sumber: Data diolah peneliti, 2017 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 30,00% responden 

menyatakan setuju dengan pernyataan penggunaan slogan dalam iklan politik 

membuat menarik dan 70% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Hal ini menunjukkan jika mayoritas responden tidak setuju jika penggunaan 

slogan dalam iklan membuatnya menarik perhatian. 

 

4.4 Pembahasan 

 Penelitian ini mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap peripheral 

cues dalam iklan Mars Perindo dalam tinjauan Elaboration Likelihood Model. 

Menurut Petty dan Cacioppo (1986) peripheral cues adalah komponen dari pesan 

persuasif yang menghasilkan respon suka atau tidak suka yang terlepas dari 

kualitas pesan atau argumen. Hasil penelitian yang dikemukakan dalam sub bab 
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sebelumnya menjelaskan bahwa peripheral cues yang terdapat dalam iklan Mars 

Perindo mendapat persepsi yang beragam dari responden. 

4.4.1 Kredibilitas (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 

kredibilitasnya saat sumber tersebut memiliki keahlian (expertise) dan 

dapat dipercaya (truthworthiness). 
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 Keahlian atau expertise 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. Sedangkan 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. 

 Namun dalam penelitian ini, kredibilitas tokoh dalam iklan Mars 

Perindo yang juga pendiri Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, belum 

mampu menarik perhatian dan mendapat kepercayaan dari responden. Hal 

ini terlihat dari jawaban responden terhadap item pernyataan 1 sampai 3, 

dimana dalam tabel 4.4 sampai dengan tabel 4.6 mayoritas responden tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut. 

 Dari item pernyataan 1, 66,67% responden tidak setuju jika 

pengalaman politik dari tokoh dalam iklan mampu menarik perhatian 

responden. Selanjutnya dari item pernyataan 2, 56,67% responden tidak 

setuju jika kemampuan memimpin yang dimiliki tokoh dalam iklan politik 
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mampu menarik perhatian. Namun dalam hal ini, jawaban responden 

hampir seimbang anatara setuju dengan tidak setuju dimana ada 43,33% 

responden menjawab setuju jika tokoh dalam iklan politik memiliki 

kemampuan memimpin. Sedangkan untuk item pernyataan 3, sebanyak 

70,00% responden menjawab tidak setuju jika tokoh dalam iklan politik 

mampu mengayomi. 

4.4.2 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 

khalayak dari seorang komunikator. Menurut Belch dan Belch (2001, 

h.175) terdapat tiga kategori attractiveness, yaitu: likeability, familiarity, 

simialirity. 

 Kategori likeability 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. 

 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 
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dimiliki konsumen mengenai seberapa familiar selebriti tersebut tampil di 

televisi. 

 Kategori similiarity 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. 

 Hasil penelitian dari ketiga indikator di atas terlihat pada tabel 4.7 

sampai dengan tabel 4.9. Untuk item pernyataan 4, sebanyak 66,67% 

responden menjawab tidak setuju. Dalam hal ini, mayoritas responden 

tidak menyukai kepribadian tokoh yang tampilkan dalam iklan politik. 

Selanjutnya untuk item pernyataan 5, sebanyak 60.00% menjawab setuju, 

sehingga dapat dikatakan jika mayoritas setuju jika meraka familiar 

dengan tokoh dalam iklan politik karena tokoh tersebut sering tampil di 

media massa. Namun untuk item pernyataan 6, kembali mayoritas 

responden memberikan jawaban tidak setuju, yaktu sebanyak 76,67%. Hal 

ini menunjukkan jika karakter ramah yang ditampilkan oleh tokoh dalam 

iklan politik belum mampu menarik perhatian dari responden. 

4.4.3 Musik 

 Menurut Rader (1994) 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 



54 
 

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). 

 Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mencari temuan baru 

dimana dalam iklan penggunaan musik yang murni instrumental termasuk 

dalam isyarat periferal, sedangkan dalam Mars Perindo ini musik yang 

disajikan terdiri atas instrumen dan lirik. Lirik dalam iklan Mars Perindo 

ini tidak terdapat strong argument sehingga dianggap masuk dalam isyarat 

periferal. 

 Hasil penelitian dari indikator ini terlihat dalam tabel 4.10 dan 

tabel 4.11. Untuk item pernyataan 7, sebanyak 76,67% responden 

menjawab setuju jika penggunaan musik dalam iklan politik mampu 

menarik perhatin. Selanjutnya untuk item pernyataan 8, sebanyak 73,33% 



55 
 

responden menjawab setuju jika penggunaan lirik lagu dalam iklan politik 

mampu menarik perhatian. Dengan hal ini dapat dikatakan jika mayoritas 

responden menganggap instrumen musik dan lirik yang disajikan dalam 

iklan politik ini mampu menarik perhatian. 

4.4.4 Slogan 

 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. 

 Definisi slogan menurut Widyatama (2011) yaitu motto atau frasa 

yang dipakai sebagai ekspresi ide atau tujuan yang gampang diingat dan 

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. 

 Hasil penelitian dari indikator ini dapat dilihat dalam tabel 4.12 

dengan item pernyataan 9. Dari tabel tersebut, sebanyak 70,00% 

responden memberikan jawaban tidak setuju jika penggunaan slogan 

dalam iklan politik ini mampu menarik perhatian. 

 Dengan hasil penelitian ini, peneliti ingin berkontribusi bagi studi-studi 

berbasis Elaboration Likelihood Model. Peripheral cues dalam ELM bermanfaat 

dalam mengkaji persepsi mahasiswa terhadap iklan politik pada media massa. 


