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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan semua orang setiap 

harinya. Di jaman yang serba modern seperti sekarang banyak sekali variasi 

komunikasi yang dilakukan masyarakat. Setiap orang berkomunikasi baik dengan 

orang lain maupun berkomunikasi dengan diri sendiri. Anda mungkin berkilah, 

bernyanyi dikamar mandi atau mengetik makalah itu adalah komunikasi, yakni 

komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri (biasa disebut 

komunikasi intrapribadi) memang juga dikenal tetapi tidak dibahas luas dalam 

ilmu komunikasi (Mulyana, 2007:66). 

 Sejak Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, maka dia mempunyai 

tujuan dan ambisi hidup, diam mulai berhadapan dengan kebutuhan untuk 

berhubungan satu sama lain dan di dalam tatanan hubungan itulah manusia selalu 

berusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai cara. Beberapa hal yang lebih 

penting, ketika berkomunikasi dengan orang lain, adalah komunikasi demi 

melengkapi tugas dan fungsi kita dalam kehidupan bersama, mengisi kesunyian 

dan kesendirian, mengekspresikan diri dan membiarkan orang lain tau tentang 

pribadi kita, terutama tentang pikiran dan pendapat kita tentang suatu hal tertentu 

tentang kehidupan bersama (Liliweli, 2011;125). 

 Dalam komunikasi terdapat komunikasi verbal dan non verbal. 

Komunikasi verbal merupakan penyampaian pesan dengan kata-kata, sedangkan 
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komunikasi non verbal merupakan penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-

kata. Bisa dikatakan komunikasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan 

simbol, gerakan dan gambar. Komunikasi pada gambar termasuk komunikasi 

visual. Dengan menggunakan gambar-gambar yang relevan, dan penggunaan 

warna yang tepat, serta bentuk yang unik akan membantu mendapat perhatian 

pendengar. Dibanding dengan hanya mengucapkan kata-kata saja, penggunaan 

komunikasi visual ini akan lebih cepat dalam pemrosesan informasi kepada para 

pendengar. Misalnya pada setiap iklan rokok maupun kemasan rokok terdapat 

tulisan “rokok membunuh” dan disamping tulisan tersebut terdapat gambar 

penyakit-penyakit akibat merokok. Sebelumnya peringatan dalam kemasan rokok 

maupun iklan rokok adalah “rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, 

impotensi, gangguan kehamilan dan janin” namun banyak orang yang 

mengabaikannya. Dengan adanya peringatan baru yang lebih tegas diharapkan 

bisa mempengaruhi konsumen rokok agar lebih sadar akan kesehatannya. 

 Sebuah pabrik rokok memproduksi kemasan rokok yang terbuat dari 

alumunium. Tidak banyak perokok yang menghindari membaca peringatan 

dengan cara memindah rokok pada kemasan yang tidak terdapat peringatan 

tersebut. Hal ini menandakan bahwa perokok yang sebenarnya adalah takut akan 

peringatan tersebut. Adanya kemasan penyimpanan sangat bertolak belakang 

dengan tujuan peringatan yang terdapat pada setiap kemasan rokok.  

Meski semua orang tahu akan bahaya yang ditumbulkan akibat rokok, 

perilaku merokok tidak pernah surut dan tampaknya merupak perilaku yang dapat 

ditolerir oleh masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di 
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rumah, kantor, angkutan umum, maupun di jalan-jalan. Hampir setiap saat dapat 

disaksikan dan dijumpai orang yang sedang merokok, bahkan orang sedang 

merokok di sebelah ibu yang sedang menggendong bayi sekalipun orang tersebut 

tetap tenang menghembuskan asap rokoknya dan orang-orang yang ada di 

sekililingnya seringkali tidak peduli. 

Kerugian yang ditimbulkan rokok sangat banyak bagi kesehatan, tapi tetap 

saja masih banyak orang yang memilih menikmatinya. Dalam rokok terdapat 400 

zat kimia berbahaya bagi kesehatan, dua diantaranya adalah nikotin yang bersifat 

adiktif dan tar bersifat karsinogenik (Asril Bahar, harian umum Republika, Selasa 

26 Maret 2002:19). Racun dan karsinogenik yang timbul akibat pembakaran 

tembakau dapat memicunya terjadi kanker, pada awalnya rokok mengandung 8-20 

mg nikotin dan setelah dibakar nikotin yang masuk kedalam sirkulasi darah hanya 

25%. Walau demikian jumlah kecil tersebut hanya 15 detik masuk ke otak 

manusia. Nikotin itu di terima oleh reseptor asetilkolin-nikotinik yang kemudian 

membaginya ke jalur imbalan dan jalur adrenergic. Pada jalur imbalan perokok 

akan merasakan rasa nikmat, memacu sistem dopaminergik. Hasilnya perokok 

akan merasa lebih tenang dan daya pikir serasa lebih cemerlang, serta mampu 

menekan rasa lapar. Sementara di jalur adrenergik, zat ini akan mengaktifkan 

sistem adrenergik pada bagian otak lokus seruleus yang mengeluarkan sorotonin. 

Meningkatnya serotonin menimbulkan rangsangan rasa senang sekaligus 

keinginan mencari rokok lagi (Agnes Tineke, Kompas Minggu 5 Mei 2002: 22). 

Hal inilah yang menyebabkan perokok sangat sulit meninggalkan rokok 

karena sudah ketergantungan pada nikotin, ketika seorang perokok berhenti dari 
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merokok rasa nikmat yang diperoleh akan berkurang. Efek dari rokok atau 

tembakau akan memberi stimulasi depresi ringan, gangguan daya tangkap, alam 

pikiran, alam perasaan, tingkah laku dan fungsi psikomotor. Jika dibandingkan 

dengan zat-zat adiktif lainnya rokok sangatlah rendah pengaruhnya, maka 

ketergantungan pada rokok tidak dianggap gawat. 

Selain peringatan rokok yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui iklan 

rokok yang berbunyi, “Rokok Membunuh”, Kemudian sekarang muncul pesan 

gambar peringatan pada kemasan rokok. Pemerintah juga sudah banyak 

melakukan hal untuk mengurangi tingkat konsumsi rokok, diantaranya dengan 

adanya PP No.19 tahun 2003 yaitu pengawasan yang berkaitan dengan kebenaran 

kandungan kadar nikotin dan tar, pencantuman peringatan bahaya merokok pada 

setiap label rokok serta ketaatan dalam pelaksanaan iklan serta promosi rokok dan 

yang terakhir adalah merokok di tempat umum. Meskipun larangan ini belum bisa 

terlaksana diseluruh Indonesia, dari seluruh cara yang dilakukan pemerintah 

ternyata belum mampu menurunkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap rokok. 

Keinginan untuk benar-benar mewujudkan masyarakat yang sehat belum 

terlaksana karena masih banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi rokok dan 

belum sadar betul akan bahaya rokok bagi kesehatan apalagi bagi para remaja 

yang masih tergolong muda yang masih sedang bergaul dengan teman-teman 

sebayanya dan terkadang perilaku merokok tersebut awalnya hanya sekedar 

solidaritas saja namun akhirnya malah menjadi kecanduan. 

Dalam negara berkembang seperti Indonesia mudah dipengaruhi budaya 

barat seperti banyak kita jumpai para mahasiswa yang sedang menikmati rokok di 
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tempat umum maupun di mana mahasiswa tersebut menuntut ilmu. Terlalu 

keasyikan menikmati rokok, sehingga lupa akan dampak negatif yang dihasilkan 

oleh rokok. Dampak negatif dari merokok adalah sangat berbahaya bagi 

kesehatan, selain itu tidak sedikit pula tertera larangan merokok pada kemasan-

kemasan rokok, di iklan atau di tempat-tempat umum namun tak menghalangi 

bagi para mahasiswa sebagai pecandu rokok.  

Masyarakat menciptakan tindakan yang strategis yang melibatkan logika, 

emosi dan serangkaian metode.  Dalam tradisi ini pesan memiliki peran yang kuat 

dalam melakukan komunikasi, karena hal tersebut merupakan praktek komunikasi 

yang tidak terlalu membutuhkan skill. Fenomena komunikasi yang sering 

dikaitkan dengan pesan ini adalah retorika serta propaganda. Dengan 

berkembangnya ilmu komunikasi, pembelajaran retorika lebih meluas lagi. Saat 

ini, retorika dipelajari dalam ruang lingkup yang luas dalam bidang pemasaran, 

politik, komunikasi, bahkan bahasa (linguistik). Propaganda menjadi fenomena 

retorika yang sangat menarik. Ketika orang berlomba-lomba mendesain gambar 

untuk mempengaruhi orang lain, itu membuktikan bahwa seni merangkai pesan 

sangat berpengaruh dalam berkomunikasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukaan di atas, maka rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Seberapa besar tingkat 

efektifitas pesan gambar peringatan pada kemasan rokok dalam meningkatkan 

kesadaran tentang bahaya merokok? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat 

efektifitas pesan gambar peringatan pada kemasan rokok dalam meningkatkan 

kesadaran tentang bahaya merokok  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang komunikasi  

perusahaan, khususnya efektifitas peringatan pesan terhadap perilaku 

publik dipandang dari bidang komunikasi. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian lebih 

lanjut tentang kajian serupa yang membahas tentang efektifitas pesan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran pada pembaca 

tentang efektifitas pesan dalam memperngaruhi kesadaran tentang bahaya 

merokok. 

 

E.  Tinjauan Pustaka 

E.1 Komponen dasar Komunikasi 

 Komunikasi merupakan proses dua arah atau timbal balik maka komponen 

balikan harus ada proses komunikasi. Dengan demikian, komponen dasaar 

komunikasi ada lima yaitu: pengirim pesan, pesan, saluran, penerima pesan dan 
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balikan. Masing-masing komponen tersebut akan dijelaskan kembali secara 

ringkas. 

1. Pengirim pesan 

Pengirim pesan adalah individu atau orang yang mengirim pesan. Pesan 

atau Informasi yang akan dikirimkan berasal dari otak si pengirim pesan. 

Olah sebab itu sebelum mengirim pesan, si pengirim harus menciptakan dulu 

pesan yang adan dikirimkan. Menciptakan pesan adalah menentukan arti apa 

yang akan dikirimkan kemudian menyandikan/endoce arti tersebut ke dalam 

satu pesan. Sesudah itu baru dikirim melalui saluran. 

2. Pesan 

Pesan adalah informasi yang akan dikirim kepada si penerima. Pesan ini 

dapat berupa verbal maupun nonverbal. Pesan secara verbal dapat secara 

tertulis seperti surat, buku, majalah, memo, sedangkan pesan yang secara 

lisan dapat berupa, percakapan tatap muka, percakapan tatap muka, 

percakapan melalui telepon, radio dan sebagainya. Pesan yang nonverbal 

dapat berupa isyarat, gerakan badan, ekspresi muka, dan nada suara. 

3. Saluran 

Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim dengan si 

penerima. Channel yang biasa dalam komunikasi adalah gelombang cahaya 

dan suara yang dapat kita lihat dan dengar. Akan tetapi alat dengan dengar 

apa cahaya atau suara itu berpindah mungkin berbeda-beda. Misalnya bila 

dua orang berbicara tatap muka gelombang suara dan cahaya di udara 

berfungsi sebagai saluran. Tetapi jika pembicaraan itu melalui surat yang 
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dikirim, maka gelombang cahaya sebagai saluran yang memungkinkan kita 

dapat melihat huruf pada surat tersebut. Kertas yang ditulis itu sendiri adalah 

sebagi alat untuk menyampaikan pesan. Kita dapat menggunakan bermacam-

macam alat untuk menyampaikan pesan seperti buku, radio, film , televisi, 

surat kabar, tetapi saluran pokoknya adalah gelombang suara dan cahaya. 

Disamping itu kita juga dapat menerima pesan melalui alat indra penciuman, 

alat pengecap dan peraba. 

4. Penerima Pesan 

Penerima pesan adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan pesan 

yang diterimanya. 

5. Balikan  

Balikan adalah respons terhadap pesan yang diterima dan dikirimkan 

kepada si pengirim pesan. Dengan memberikan reaksi ini kepada si pengirim, 

pengirim akan dapat mengetahui apakah pesan yang dikirim tersebut 

diinterpretasikan sama dengan apa yang dimaksutkan oleh si pengirim. Bila 

arti pesan yang dimaksudkan oleh si pengirim diiterpretasikan sama oleh si 

penerima berarti komunikasi tersebut efektif. 

 Sering kali respon yang diberikan tidak sesuai yang diharapkan oleh si 

pengirim karena si penerima psan kurang tepat dalam mengintepresikan 

pesan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor dalam diri si penerima 

yang mempengaruhi dalam pemberian arti pesan. (Arni, 2005:17-19) 
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E.2 Efek Komunikasi Massa 

 Ada tiga dimensi efek komunikasi massa, yaitu: kognitif, afektif, dan 

konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan 

pengetahuan. Efek efektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude 

(sikap). Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk 

melakukan sesuatu menurut cara tertentu.  

1. Efek Kognitif 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya 

informative bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang 

bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari 

informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. 

Melalui media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau 

tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung. 

2.  Efek Afektif 

Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada Efek Kognitif. Tujuan dari 

komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada khalayak agar 

menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, setelah mengetahui 

informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. 

Sebagai contoh, setelah kita mendengar atau membaca informasi artis 

kawakan Roy Marten dipenjara karena kasus penyalah-gunaan narkoba, maka 

dalam diri kita akan muncul perasaan jengkel, iba, kasihan, atau bisa jadi, 

senang. Perasaan sebel, jengkel atau marah daat diartikan sebagai perasaan 

kesal terhadap perbuatan Roy Marten. Sedangkan perasaan senang adalah 
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perasaan lega dari para pembenci artis dan kehidupan hura-hura yang senang 

atas tertangkapnya para public figure yang cenderung hidup hura-hura. 

Adapun rasa iba atau kasihan dapat juga diartikan sebagai keheranan 

khalayak mengapa dia melakukan perbuatan tersebut. 

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam 

bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Adegan kekerasan dalam televisi 

atau film akan menyebabkan orang menjadi beringas. Program acara 

memasak bersama Rudi Khaeruddin, misalnya, akan menyebabkan para ibu 

rumah tangga mengikuti resep-resep baru. Bahkan, kita pernah mendengar 

kabar seorang anak sekolah dasar yang mencontoh adegan gulat dari acara 

SmackDown yang mengakibatkan satu orang tewas akibat adegan gulat 

tersebut. Namun, dari semua informasi dari berbagai media tersebut tidak 

mempunyai efek yang sama. (Jalaluddin, 2007:220) 

 

E.3 Efektivitas Pesan Komunikasi 

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata 

dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy 

(1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya 

mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, 

waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 

1989:14). Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator 

efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 
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sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Pengertian lain menurut Susanto, Efektivitas merupakan daya pesan 

untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk 

mempengaruhi (Susanto, 1992:156). Menurut pengertian Susanto di atas, 

efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang 

telah direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut pendapat Mahmudi 

dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, 

sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, 

semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). 

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang 

dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang 

diharapkan atau dikatakan spending wisely. Sehubungan dengan hal tersebut di 

atas, maka efektivitas adalahmenggambarkan seluruh siklus input, proses dan 

output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau 

kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) 

telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya dan mencapai target-targetnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan 

pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan 

mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara 

supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Tercapai 
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Pesan komunikasi adalah keseluruhan apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Pesan seharusnya mempunyai isi pesan atau tema sebagai 

pengarah di dalam usaha mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan 

sebagai produk fisik yang nyata, yang dihasilkan oleh sumber encoder, dimana 

pesan mempengaruhi efektivitas komunikasi. 

 Agar pesan atau informasi yang disampaikan mendapat hasil yang efektif, 

Wilbur Sceamm menyebutkan empat syarat yang harus dipenuhi agar 

komunikasi bisa berhasil dilihat dari segi isi pesan, yaitu : 

a. Pesan harus didesain dan disampaikan sedemikian rupa agar 

mendapatkan perhatian dari komunikasi yang dikehendaki. 

b. Pesan harus menggunakan lambang yang sesuai dengan pengalaman 

yang dimiliki oleh sumber maupun komunikasi, sehingga terdapat 

kesamaan pengertian. 

c. Pesan harus menumbuhkan kebutuhan pribadi pada pihak komunikan 

serta menyarankan sesuatu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

d. Pesan harus dapat menyarankan serta memberikan jalan untuk 

memenuhi kebutuhan itu yakni yang sesuai dengan situasi kelompok 

dimana komunikan berada dan didorong untuk memberikan tanggapan 

atau respon yang diinginkan (Effendy, 1991:32). 
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Menurut Widjaja (2000:32) menyebutkan bentuk pesan dapat dikelompokan 

menjadi  : 

a. Informatif 

Bersifat memberikan keterangan (fakta), kemudian komunikan 

mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Dalam situasi tertentu 

pesan informatif justru lebih berhasil daripada persuasif, misalnya jika 

audience adalah kalangan cendekiawan. 

b. Persuasif 

Berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran 

manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan 

sikap, tetapi perubahan ini adalah atas kehendak sendiri dan diterima 

atas kesadaran sendiri. 

c. Koersif 

Penyampaian pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan 

sanksi-sanksi apabila tidak dilaksanakan. Koersif dapat berbentuk 

perintah-perintah, intruksi, dan sebagainya yang dapat menimbulkan 

tekanan batin dan ketakutan pada khalayaknya. 

Menurut Widjaja (2000: 88), efek adalah kegiatan komunikasi diharapkan 

mempunyai hasil. Suatu kegiatan komuniasi akan mencapai hasil apabila 

komunikasi itu memberikan efek berupa tanggapan (respons) dari komunikan 

terhadap message (pesan-pesan) yang dilancarkan oleh komunikator. Efek dari 

suatu kegiatan komuniasi biasanya dapat diketahui dari reaksi arus balik, umpan 

balik (feedback) dari komunikan. 
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E.2 Faktor Penunjang Komunikasi Efektif 

Agar komunikasi berjalan efektif dibutuhkan suatu kondisi yang harus 

dipenuhi agar suatu pesan dapat membangkitkan tanggapan atau efek yang kita 

kehendaki. Kondisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat 

menarik perhatian komunikan 

2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang 

sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama mengerti 

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikasi dan menyarankan 

beberapa cara untuk memperoleh  kebutuhan tersebut 

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang 

layak bagi situasi kelompok dimana komunikasi berada pada saat ia 

digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. 

Komunikasi akan dapat berhasil baik apabila timbul saling pengertian, 

yaitu jika kedua belah pihak, si pengirim dan penerima informasi memahami. 

Tirman Sirait mengemukakan pendapatnya tentang pengertian komunikasi 

sebagai berikut, “Komunikasi adalah suatu tingkah laku perbuatan atau kegiatan 

penyampaian atau pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti atau 

makna-makna informasi dari seseorang kepada orang lain, atau lebih jelasnya 

suatu pemindahan atau pengoperan informasi mengenai pikiran dan perasaan-

perasaan”. 

Bagaimana komunikasi harus efektif, hal tersebut tergantung kepada 

komponen komunikasi, yaitu komunikator; pesan; komunikan; serta efek. 
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Efektivitas disini adalah apabila komunikan sudah menyetujui dan mau berubah 

atau menyatakan berubah tentang apa yang disampaikan oleh komunikator. 

Komunikator harus tahu khalayak mana yang dijadikan sasarannya dan 

tanggapan yang diinginkan. Komunikator harus mengirimkan pesan melalui 

media yang efisien dalam mencapai khalayak sasaran. Maksud dari media yang 

efisien tersebut adalah media yang tepat atau sesuai dengan tanggapan yang 

diinginkan dalam mencapai khalayak sasaran. 

Komunikasi dikatakan efektif atau berhasil adalah apabila pesan yang 

disampaikan komunikator itu dapat diterima, adanya saling pengertian sesuai 

dengan apa yang diharapkan dan diinginkan komunikator serta dapat mengubah 

sikap komunikan. (Effendy, 2003:42-43) 

 

E.3  Komunikasi Persuasif 

E.3.1  Pengertian Persuasi 

Istilah persuasi atau dalam bahasa Inggris persuasion berasal dari kata 

Latin persuasio, yang secara harfiah berarti hal membujuk, hal mengajak, 

atau hal meyakinkan (Effendy 1991:103). Menurut Kenneth Anderson, 

mendefinisikan persuasi adalah : “A process of interpersonal communicatiaon 

in which the communicator seeks trough the use of symbols of effect the 

cognitions of receiver and thus effect a voluntary change in attitude or action 

desired by the communicator” (Suatu proses komunikasi antarpersona dimana 

komunikator  berupaya dengan menggunakan lambang-lambang untuk 
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mempengaruhi kognisi penerima, jadi secara sengaja mengubah sikap atau 

kegiatan seperti yang diinginkan komunikator) (Efendy 1991:103). 

Sementara Purnawan (2002:15) mendefinisikan persuasi sebagai 

berikut: Persuasi adalah influence yang dibatasi dengan hanya komunikasi, 

baik komunikasi verbal (dengan menggunakan kata-kata), maupun 

komunikasi non-verbal (dengan menggunakan gerakan atau bahasa tubuh). 

Proses persuasi, yaitu mempengaruhi orang lain, atau membuat perilaku 

orang lain berubah sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan 

komunikasi. William dalam Jumantoro memberikan definisi persuasi: 

Persuasion or changing people’s attitudes and behavior trough the spoken 

and written word, constitutes one of the more interesting uses of 

communication  

Dalam konteks ini persuasi diartikan sebagai tujuan mengubah sikap 

dan tingkah laku orang (changing people’s attitudes and behavior) baik 

dengan tulisan maupun ucapan (trough the spoken and written word) Persuasi 

merupakan suatu teknik mempengaruhi manusia dengan 

memanfaatkan/menggunakan data dan fakta psikologis maupun sosiologis 

dari komunikan yang hendak dipengaruhi (Susanto,1992:17). Dari berbagai 

definisi tersebut, persuasi merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh orang atau kelompok yang bertujuan untuk mengubah sikap dan prilaku 

pihak yang dipersuasi dengan memanfaatkan faktor psikologis dan sosiologis 

komunikasn. 
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E.3.2  Faktor Keberhasilan Persuasi 

Ada banyak hal yang mendukung proses persuasi sehingga 

berlangsung sukses. Berikut ini adalah beberapa faktor penunjang persuasi. 

Sedangkan Purnawan (2002:22) menjelaskan agar persuasi dapat berlangsung 

sukses harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a.  Availability dan relevance, bila kedua hal tersebut ada, secara konsisten 

dapat diramalkan bahwa prilaku seseorang didorong oleh sikapnya. 

Selanjutnya perubahan sikapnya akan mendorong merubah prilakunya. 

Penyebab kegagalan persuasi biasanya bukan pada cara, tetapi Availability 

dan relevance sikap itu sendiri dalam kaitan dengan situasi dan kondisi 

saat itu. tugas pokok seorang persuader adalah menciptakan kondisi 

sedemikian rupa sehingga sikap yang ditawarkan melalui persuasi menjadi 

available dan elevant. Available dan relevant ini ditentukan oleh berbagai 

macam alasan dan isyarat. Pada orang tertentu ada keadaan tertentu orang 

kadang menginginkan argumen. Tetapi pada situasi yang lain orang tidak 

butuh argumen melainkan lebih butuh cues (isyarat, gejala, tanda-tanda, 

ciri, kecenderungan dan sebagainya). 

b.  Memahami kondisi berfikir sasaran atau menentukan strategi pendekatan. 

Ada dua macam proses berfikir, heuristic dan systematic. Karena ada dua 

macam proses berfikir, persuasi yang digunakan juga harus disesuaikan. 

Bila sasaran yang kita hadapi sedang dalam proses berfikir systematic, 

diperlukan banyak argumen logis, data, pengalaman riil, satistik dan 

sebagainya. Sebaliknya bila sasaran sedang dalam proses berfikir heuristic, 
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diperlukan banyak cues/isyarat, bungkus ide berupa cerita, metafora 

(ungkapan), perlambang, sindiran, pujian, musik dan pilihan kata-kata 

yang jitu, indah dan menyenangkan. 

c.  Memahami naluri dan reaksi spontan sasaran, pada umumnya orang selalu 

dalam keadaan heuristic dan mudah dibujuk. Bujukan tersebut demikian 

manjur karena merupakan keyakinan umum. Budaya dan pengalaman 

hidup masyarakat telah menanamkan benih cues, yang secara tidak 

disadari telah diikuti dan dijalankan oleh mereka yang berada dalam 

keadaan heuristic. Memahami sepuluh kebutuhan dasar sasaran dan 

bagaimana memanfaatkanya. Bila benefit yang ditawarkan sesuai dengan 

needs, kebutuhan yang perlu segera dipenuhi, maka proses persuasi akan 

berlangsung sukses. Kita harus mencari kebutuhan yang paling diharapkan 

untuk dipenuhi pada saat yang bersangkutan, dan dicocokkan dengan 

inventori kita sendiri. Bila ada kecocokan, proses persuasi akan berjalan 

lancar. Kesepuluh kebutuhan itu adalah, kasih sayang, keunggulan, 

penghargaan, keamanan, ketamakan, pengakuan, kekuasaan, kebebasan, 

ego, kemerdekaan. 

 Kebutuhan pada tingkatan ini adalah kebutuhan yang paling tinggi 

menurut Maslow, pada tingkat ini manusia ingin berbuat sesuatu semata-mata 

karena dorongan dari dalam (Djamaludin Ancok Fuat Nashori Suroso, 

2001:50). 

d.  Attribution dan sequential request, taktik pendekatan untuk memperoleh 

“ya !”. diperlukan attribution agar orang melakukan sesuatu. Dalam hal ini 
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ada dua macam attribution ; eksternal, „awas kalau tidak melakukan, 

karena akan kena hukuman atau kalu dilakukan akan mendapatkan hadiah. 

Disini alasan datang dari orang yang melakukan. Orang melakukannya 

pada saat awal karena terpaksa. Kedua, Internal, yakni ini terjadi karena 

tanggung jawab sendiri. Alasan datang dari orang itu sendiri. 

Sequentialrequest merupakan pada umumnya permintaan yang 

disampaikan secara tidak langsung lebih efektif, karena orang yang 

diminta dengan cara ini tidak merasa didesak atau tertekan, seolah-olah 

dipaksa untuk memenuhi permintaan ini. 

e.  Menggali kebutuhan terdalam sasaran dengan bahasa hypnosis. 

 Dari hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan persuasi kita 

harus mampu memahami kondisi komunikan, baik itu cara berfikir, maupun 

apa yang menjadi kebutuhan komunikan sehingga persuai akan berlangsung 

sesuai dengan tujuan komunikator. 

 

E.4 Komunikasi Non Verbal 

E.4.1  Pengertian Komunikasi Nonverbal  

 Kehidupan manusia tak luput dari komunikasi baik verbal maupun 

nonverbal.  Komunikasi nonverbal berupa lambang-lambang seperti gestura 

(gerak tangan, kaki atau bagian lainnya dari tubuh). Sebagaimana menurut 

Mehrebian (1981) di dalam bukunya “Silent Messages: Implicit 

Communication of Emotions and Attitudes” yang dikutip dalam buku 

Sendjaja, (2004:6.1) menegaskan hasil penelitiannya bahwa makna setiap 
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pesan komunikasi dihasilkan dari fungsi-fungsi : 7% peryataan verbal, 38% 

bentuk vokal, dan 55% ekspresi wajah.  

Dengan demikian kode-kode nonverbal merupakan aspek penting 

dalam komunikasi manusia. Pengertian komunikasi nonverbal adalah 

semacam “evaluasi” atau sesuatu yang sulit dipahami. Hal ini bisa 

dimengerti, karena komunikasi nonverbal menyangkut “rasa” atau “emosi”.  

Menurut Frank E.X. Dance dan Calr E. Learson (1976) dalam 

bukunya “The Functions of Human Communication: A Theoritical Approach” 

yang dikutip oleh Sendjaja, (2004:6.3) menawarkan satu definisi tentang 

komunikasi nonverbal sebagai suatu stimulus yang pengertiannya tidak 

ditentukan oleh makna isi simboliknya.  Komunikasi nonverbal merupakan 

bagian dari sifat komunikasi yang menjadi penyelaras dari proses komunikasi 

setiap manusia, karena dalam kesehariannya manusia tidak hanya 

menggunakan lisan saja dalam berkomunikasi melainkan dalam simbol yang 

dapat memberikan isyarat-isyarat kepada komunikannya.  

Berbeda dengan pengertian komunikasi nonverbal dari Himpunan 

Istilah Komunikasi, dimana komunikasi nonverbal merupakan komunikasi 

yang dilakukan dengan menggunakan isyarat-isyarat (Gunadi, 1998:71). Di 

lain pihak, Judee K. Burgoon dan Thomas J. Seine (1978) dalam bukunya 

“The Unspoken Dialoque : An Introduction to Nonverbal Communication” 

yang dikutip oleh Sendjaja (2004:6.4) memberikan definisi kerja sebagai 

berikut : “Komunikasi nonverbal adalah tindakan-tindakan manusia yang 

secara umum sengaja dikirimkan dan diintrepretasikan seperti tujuannya dan 
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memiliki potensi akan adanya umpan balik (feed back) dari yang 

menerimanya”. Sedangkan menurut Atep Adya Barata mengemukakan 

bahwa: “Komunikasi non verbal yaitu komunikasi yang diungkapkan melalui 

pakaian dan setiap kategori benda lainnya (the object language), komunikasi 

dengan gerak (gesture) sebagai sinyal (sign language), dan komunikasi 

dengan tindakan atau gerakan tubuh (action language). 

 

E.4.2  Bentuk Komunikasi Nonverbal  

Komunikasi nonverbal sendiri beragam akan bentuk-bentuknya. 

Adapun bentuk-bentuk komunikasi non verbal terdiri dari tujuh macam yaitu:  

1.  Komunikasi visual, merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar-gambar, grafik-

grafik, lambang-lambang, atau simbol-simbol.  

2.  Komunikasi sentuhan, Ilmu yang mempelajari tentang sentuhan dalam 

komunikasi non verbal sering disebut Haptik. Sebagai contoh: bersalaman, 

pukulan, mengelus-ngelus, sentuhan di punggung dan lain sebagainya 

merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menyampaikan suatu 

maksud/tujuan tertentu dari orang yang menyentuhnya.  

3.  Komunikasi gerakan tubuh, Kinesik atau gerakan tubuh merupakan bentuk 

komunikasi non verbal, seperti, melakukan kontak mata, ekspresi wajah, 

isyarat dan sikap tubuh. Gerakan tubuh digunakan untuk menggantikan 

suatu kata yang diucapkan. Dengan gerakan tubuh, seseorang dapat 
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mengetahui informasi yang disampaikan tanpa harus mengucapkan suatu 

kata. Seperti menganggukan kepala berarti setuju.  

4.  Komunikasi lingkungan, Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi 

orang yang melihat atau merasakannya. Contoh: jarak, ruang, temperatur 

dan warna. Ketika seseorang menyebutkan bahwa ”jaraknya sangat jauh”, 

”ruangan ini kotor”, ”lingkungannya panas” dan lain-lain, berarti seseorang 

tersebut menyatakan demikian karena atas dasar penglihatan dan perasaan 

kepada lingkungan tersebut.  

5.  Komunikasi penciuman, merupakan salah satu bentuk komunikasi dimana 

penyampaian suatu pesan atau informasi melalui aroma yang dapat dihirup 

oleh indera penciuman.  

6.  Komunikasi penampilan, Seseorang yang memakai pakaian yang rapi atau 

dapat dikatakan penampilan yang menarik, sehingga mencerminkan 

kepribadiannya. Hal ini merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan 

pesan kepada orang yang melihatnya. Tetapi orang akan menerima pesan 

berupa tanggapan yang negatif apabila penampilannya buruk (pakaian tidak 

rapih, kotor dan lain-lain).  

7. Komunikasi citrasa, Komunikasi citrasa merupakan salah satu bentuk 

komunikasi, dimana penyampaian suatu pesancatau informasi melalui cita 

rasa dari suatu makanan atau minuman. 

 

E.4.3  Fungsi Komunikasi Non Verbal  

Penyampaian pesan-pesan oleh komunikator memiliki fungsi dari apa 

yang menjadi tujuan pesan tersebut disampaikan. Pada komunikasi nonverbal 
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pun demikian, walaupun menggunakan simbol-simbol yang ada isyarat atau 

maksud tertentu. Namun komunikasi nonverbal ini pun dapat menjalankan 

fungsi utamanya.  

Menurut Devito, Komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah 

fungsi penting. Periset nonverbal mengidentifikasi enam fungsi utama, yaitu :  

1. Untuk Menekankan. Menggunakan komunikasi nonverbal untuk 

menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal.  

2. Untuk Melengkapi. Menggunakan komunikasi nonverbal untuk 

memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan 

verbal.  

3. Untuk Menunjukkan Kontradiksi. Dapat dilakukan secara sengaja 

mempertentangkan pesan verbal dengan gerakan nonverbal.  

4. Untuk Mengatur. Gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau 

mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus pesan verbal.  

5. Untuk Mengulangi. Dapat mengulangi atau merumuskan ulang makna dari 

pesan verbal.  

6. Untuk Menggantikan. Komunikasi nonverbal juga dapat menggantikan 

pesan verbal. (Devito, 2004:177)  

Komunikasi nonverbal merupakan bagian penyampaian pesan yang 

memiliki fungsi dari pesan-pesan nonverbal tersebut.  Pada pesan-pesan 

nonverbal sendiri memiliki fungsi yang dapat menjelaskan maksud dari 

penyampaian pesan melalui komunikasi nonverbal tersebut, menurut 

Rakhmat, (2008:287) fungsi-fungsi pesan nonverbal yaitu:  
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1.  Repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal  

2.  Substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal  

3.  Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain 

terhadap pesan verbal  

4.  Komplemen, melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal  

5. Aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya.  

  

E.4.4  Jenis Komunikasi Nonverbal  

Komunikasi Nonverbal itu sendiri terdapatnya jenis-jenis didalamnya, 

sebagaimana menurut Sendjaja (2004:6.22) memberikan gambaran tentang 

aneka ragam bentuk komunikasi nonverbal. Dari hasil penelitian para 

psikolog diperkirakan gerak dan mimik wajah manusia mampu menghasilkan 

lebih dari 20.000 ekspresi yang berlainan. Disamping itu, ada 7.777 isyarat 

atau gesture yang berbeda dan sejumlah 1.000 sikap yang berbeda pula. Dari 

jenis dan jumlah yang digambarkan, pembagian tentang komunikasi 

nonverbal yang diberikan oleh para ahli juga bervariasi. Adapun jenis-jenis 

komunikasi nonverbal dibagi kedalam lima kelompok, yaitu :  

1. Komunikasi Tubuh :  

a. Komunikasi Gestura  

b. Ekspresi Wajah  

c. Komunikasi Mata  

d. Komunikasi Sentuhan  

2. Komunikasi Ruang  
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a. Proxemics atau Komunikasi Jarak  

b. Teritorial  

c. Estetika dan Warna  

3. Diam  

a. Memberi Kesempatan Berpikir  

b. Menyakiti  

c. Mengisolasi diri sendiri  

d. Mencegah komunikasi  

e. Mengkomunikasi perasaan  

f. Tidak menyampaikan sesuatupun  

4. Paralanguage  

a. Paralanguage dan Perasaan  

b. Paralanguage dan Percakapan  

5. Komunikasi Temporal (Waktu)  

a. Menunjukkan Status  

b. Waktu dan Kesesuaian. (Sendjaja, 2004:6.22)  

 

E.4.5  Tujuan Komunikasi Non Verbal  

Komunikasi nonverbal pada aplikasinya seringkali dikaitkan atau 

beriringan dengan aplikasi dari komunikasi verbal. Bahkan keduanya 

seringkali berbarengan dalam pelaksanaan atau penyampaiannya. Maka, 

dalam setiap penyampaian pesan baik secara verbal maupun nonverbal 
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memiliki tujuan-tujuan yang tersirat dan dicapainya. Adapun pada 

komunikasi nonverbal mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:  

1.  Menyediakan atau memberikan informasi  

2.  Mengatur alur suara percakapan  

3.  Mengekspresikan emosi  

4.  Memberikan sifat, melengkapi, menentang,atau mengembangkan pesan 

verbal  

5.  Mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, dan  

6.  Mempermudah tugas-tugas khusus.  

 

E.5  Kebijakan Periklanan Produk Rokok  

Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik 

langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. 

Regulasi tentang iklan rokok mengalami pasang surut seiring bergantinya 

rezim yang memerintah negeri ini. Setidaknya semenjak era Orde Baru, 

kebijakan tentang rokok telah disinggung dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan. Rokok, yang dikategorikan sebagai zat adiktif, diarahkan agar tidak 

mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, 

dan lingkungan. Kemudian, produksi, peredaran dan penggunaan zat adiktif ini 

harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan. Kebijakan yang 

kemudian diamandemen ini belum menyentuh masalah iklan rokok. Bahkan, 

produk perundang-undangan ini juga tidak menyebut rokok secara eksplisit. 
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Pada tahun 1997 muncul kebijakan baru tentang iklan rokok. Peraturan 

ini dituangkan dalam UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Regulasi ini 

secara eksplisit menyebut tentang rokok dan menyatakan bahwa siaran niaga 

dilarang memuat iklan yang menggambarkan penggunaan rokok. Mulai tahun 

diundangkannya undang-undang ini, iklan rokok tidak lagi menayangkan model 

yang sedang merokok. Sebelumnya, visualisasi model yang sedang menghisap 

rokok menjadi trend gaya iklan rokok. 

Era Presiden Habibie terjadi banyak „gebrakan‟ dalam hal kebijakan 

terhadap industri rokok dan tembakau. Setidak-tidaknya terdapat tiga peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan 

produk rokok dan tembakau. Pertama, UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Salah satu poinnya, konsumen diberi hak untuk 

melakukan gugatan class action atas kerugian yang dialaminya. Poin ini banyak 

digunakan oleh LSM maupun unsur masyarakat yang peduli terhadap dampak 

rokok dan tembakau untuk melakukan gugatan terhadap industri rokok. Kedua, 

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perusahaan pers dilarang memuat iklan 

peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. Poin ini merupakan sebuah 

„pukulan telak‟ bagi industri periklanan, terutama iklan rokok. Mereka dipaksa 

untuk kreatif agar wujud dan penggunaan rokok tidak muncul dalam iklan. 

Menurut beberapa kalangan, semenjak adanya aturan ini, iklan rokok justru 

menjadi lebih „berwarna‟ dan bagus. Ketiga, PP No. 81 Tahun 1999 tentang 

Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Kebijakan ini kontroversial, banyak pihak 

yang menolaknya, terutama produsen rokok, petani tembakau dan media. 
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Bahkan, sebuah departemen berada pada posisi menolak peraturan ini. Salah 

satu poin yang kontroversial adalah bahwa iklan rokok hanya boleh ditayangkan 

di media cetak dan media luar ruang. Ini berarti televisi dan radio akan 

kehilangan salah satu penyumbang terbesar iklan mereka. 

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, muncul PP No. 28 Tahun 

2000 tentang perubahan PP No. 81 Tahun 1999 mengenai Pengamanan Rokok 

bagi Kesehatan. Peraturan ini sekaligus merespon kontroversi mengenai PP No. 

81 Tahun 1999. Isi dari peraturan pemerintah ini antara lain: (1) iklan rokok 

pada media elektronik  hanya dapat dilakukan pada pukul 21.30 sampai dengan 

pukul 05.00 waktu setempat (Pasal 17 ayat 2), dan (2) penyesuaian kandungan 

kadar tar dan nikotin maksimum, 7 (tujuh) tahun untuk rokok kretek buatan 

mesin dan tangan, dan 10 tahun untuk rokok kretek buatan tangan. Tindak lanjut 

dari peraturan ini, antara lain dikatakan bahwa pemerintah akan membentuk 

Lembaga Pengkajian Rokok (LPR). 

Pada masa pemerintahan Megawati, revisi terhadap UU No. 24 Tahun 

1997 tentang Penyiaran dilakukan. Hasilnya adalah terbitnya UU No. 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran. Selain itu, terbit juga PP No. 19 Tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, yang berisi: (1) rokok  wajib diperiksa 

kadar kandungan tar-nikotin oleh lembaga yang terakreditasi; dan wajib 

diinformasikan pada bungkus rokok, (2) wajib mencantumkan peringatan 

kesehatan : merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi 

dan gangguan kehamilan dan janin, (3) iklan pada media elektronik hanya 

diperbolehkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00, dan (4) kawasan 



29 
 

tanpa rokok di tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, sarana 

belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. 

            Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 adalah perundang-undangan 

yang mempunyai struktur sangat langsing, dan hanya mengatur klausal-klausal 

yang sangat umum. Undang-undang ini memerlukan penjabaran lebih lanjut 

dalam berbagai Peraturan Pelaksana (Sudibyo, 2004:54). Peraturan Pelaksana 

inilah yang akan lebih berperan, karena mengatur ketentuan-ketentuan yang detil 

dan operasional tentang dunia penyiaran, termasuk di dalamnya tentang 

penyiaran iklan rokok. 

Saat ini Indonesia mempunyai PP No.109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau 

Bagi Kesehatan, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan sebagi 

berikut:  

(1) Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang  mengandung  Zat  

Adiktif  berupa  Produk Tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak 

mengganggu  dan  membahayakan  kesehatan perseorangan,  keluarga,  

masyarakat,  dan lingkungan. 

(2) Penyelenggaraan  pengamanan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk: 

a.  melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan 

dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam  

Produk  Tembakau  yang  dapat menyebabkan  penyakit,  kematian,  dan 

menurunkan kualitas hidup; 
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b.  melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil 

dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi 

penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat 

Adiktif berupa Produk Tembakau; 

c.  meningkatkan  kesadaran  dan  kewaspadaan masyarakat  terhadap  bahaya  

merokok  dan manfaat hidup tanpa merokok; dan 

d.  melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain. 

 

F.  Definisi Konseptual 

F.1 Efektifitas 

Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah 

efektivitas. Menurut Effendy (1989:14) mendefinisikan efektivitas sebagai 

berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai 

dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil 

yang ditentukan” Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa 

indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah 

tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi efektivitas lebih 

memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada 

ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat 

dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. 
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F.2 Pesan 

Pesan komunikasi adalah keseluruhan apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Pesan seharusnya mempunyai isi pesan atau tema sebagai 

pengarah di dalam usaha mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan 

sebagai produk fisik yang nyata, yang dihasilkan oleh sumber encoder, dimana 

pesan mempengaruhi efektivitas komunikasi. Dalam hal ini pesan gambar dalam 

bungkus rokok adalah merupakan pesan komunikasi yang disampaikan kepada 

para perokok. 

 

F.3 Kesadaran 

Kesadaran adalah bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan 

perubahan sikap, tetapi perubahan ini adalah atas kehendak sendiri dan diterima 

atas kesadaran sendiri. 

 

G. Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur 

(Hamidi, 2004: 16). Definisi operasional dari penelitian ini adalah untuk 

mengukur efektivitas pesan dari peringatan pada bungkus rokok terhadap 

kesadaran perokok. Terdapat beberapa pembatasan : 

1. Gambar peringatan bahaya merokok  

a. Intensitas dalam memperhatikan model pada gambar peringatan merokok 

b. Intensitas dalam memperhatikan ekspresi model pada gambar peringatan 

merokok 
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c. Intensitas dalam memperhatikan unsur-unsur pada gambar peringatan 

merokok 

d. Intensitas dalam memperhatikan tulisan yang menyertai gambar peringatan 

merokok 

2. Kesadaran tentang bahaya merokok 

Kesadaran mahasiswa di sini adalah tingkat pengetahuan dan kuat lemahnya 

sikap tentang akibat merokok 

a. Tahu kalau banyak merokok dapat menyebabkan timbulnya penyakit 

kanker paru-paru dan bronkitis 

b. Tahu kalau banyak merokok dapat menyebabkan timbulnya penyakit 

kanker mulut  

c. Tahu kalau banyak merokok dapat menyebabkan timbulnya penyakit 

kanker tenggorokan 

d. Tahu kalau banyak merokok didekat anak berbahaya pada kesehatan anak 

e. Tahu kalau banyak merokok dapat membunuh manusia  

f. Yakin kalau banyak merokok dapat menyebabkan timbulnya penyakit 

kanker paru-paru dan bronkitis 

g. Yakin kalau banyak merokok dapat menyebabkan timbulnya penyakit 

kanker mulut  

h. Yakin kalau banyak merokok dapat menyebabkan timbulnya penyakit 

kanker tenggorokan 

i. Yakin kalau banyak merokok didekat anak berbahaya pada kesehatan anak 

j. Yakin kalau banyak merokok dapat membunuh 
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H.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis, data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2007:8). 

 

H.1  Tipe dan Dasar Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanasi yaitu 

penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang 

diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain (Sugiyono, 

2008:11). Dasar penelitian yang digunakan yaitu eksperimental yang dapat 

diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk 

memprediksi atau mengontrol fenomena. 

 

H.2  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di Perumahan Bukit Cemara Tujuh RT 

01/RW 12. Adapun alasan memilih lokasi di Perumahan Bukit Cemara Tujuh 

karena lokasi penelitian relatif lebih dikenali dan telah diobservasi kelayakannya 

untuk diteliti dan karena akses untuk memperoleh informasi, biaya, dan waktu 

yang turut menjadi pertimbangan peneliti. 
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H.3  Populasi dan Sampel 

H.3.1  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 

2007:80). Dan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai perokok aktif berjenis kelamin laki-laki 

yang tinggal di Perumahan Bukit Cemara Tujuh RT 01/RW 12 sebanyak 42 

orang mahasiswa. Populasi diperoleh dari hasil survey awal peneliti kepada 

ketua RT dan keamanan Perumahan Bukit Cemara Tujuh RT 01/RW 12.  

 

H.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai wakil semua 

unit strata dan sebagainya yang ada di dalam populasi (Bungin, 2006:102). 

Untuk menentukan jumlahnya sampel menurut Arikunto (2002:74) 

memberikan pedoman untuk menentukan besarnya sampel dari suatu populasi 

yaitu: bila populasinya di bawah 100 sebaiknya diambil semua untuk 

dijadikan sampel, dan apabila 100 ke atas dapat diambil 10-15% atau 20-

25%, patokan 10% terendah tersebut masih dapat dikurangi dengan 5% saja.  

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiwa laki-laki yang tinggal di perumahan 

Bukit Cemara Tujuh RT 01/RW 12 sebagai perokok aktif sebanyak 42 

mahasiswa. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling 

Insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data. 

 

H.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian efektifitas 

pesan gambar peringatan pada kemasan rokok dalam meningkatkan kesadaran 

akan bahaya merokok adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi. Metode ini 

menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, 

kondisi, situasi, proses, atau perilaku. (faisal, 52:1999). Teknik ini digunakan 

peneliti pada saat mencari data berapa banyak mahasiswa yang tinggal yang 

tercatat kost pada Perumahan Bukit Cemara Tujuh RT 01/RW 12. 

2. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuisioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup 

besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiono, 2007:142). Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang efektifitas pesan gambar peringatan 

pada kemasan rokok dalam meningkatkan kesadaran bahaya merokok. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi maksudnya adalah cara mengumpulkan data yang diperoleh 

dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 

2007:140). Misalnya: gambaran umum tentang Perumahan Bukit Cemara Tujuh, 

data jumlah mahasiswa yang menghuni rumah-rumah kost di perumahan bukit 

cemara tujuh, dan lain-lain yang berhubungan dengan tema penelitian. 

 

H.5  Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang telah ditetapkan dan untuk menganalisis data-

data tersebut akan dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik, 

dengan menggunakan data instrumen skala ordinal. Dengan demikian alat 

pengumpul data yang digunakan menurut Sugiyono, (2008:107) adalah data 

instrumen skala ordinal, dengan menggunakan skala likert untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial dengan sistem skor sebagai berikut: 

a. Pilihan jawaban alternatif sangat sering diberi skor 4 

b. Pilihan jawaban alternatif sering diberi skor 3 

c. Pilihan jawaban alternatif jarang diberi skor 2 

d. Pilihan jawaban alternatif sangat jarang  diberi skor 1 
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H.6  Uji Instrumen Pertanyaan  

1.  Uji Validitas 

Kriteria pengambilan keputusan uji validitas adalah apabila r hitung lebih 

besar dari r tabel maka data yang diperoleh adalah valid. Sementara kalau r 

hitung lebih kecil dari r tabel maka data yang diperoleh tidak valid. Teknik yang 

digunakan untuk mengetahui adalah korelasi Product Moment (Pearson 

Correlation) yaitu mengkorelasikan skor nilai item dengan skor total semua 

item. Uji validasi digunakan untuk mengetahui apakah instrumen dapat 

mencerminkan variabel yang sebenarnya atau menguji sejauh mana alat 

pengukuran yang digunakan dapat mengukur instrumen yang ada. 

Adapun rumus uji validasi menggunakan perhitungan dengan Korelasi 

Product Moment (Pearson Correlation) dengan formula sebagai berikut: 

     n∑ XY - ∑ X ∑ Y 

r =  

     √ [n∑ X² - (∑ X)²][n∑ Y²- (∑ Y)²] 

 

r   = jumlah korelasi  

n  = jumlah sampel 

X = skor nilai item 

Y = skor nilai total item 

 

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan komputer 

dengan bantuan for windows yaitu dengan menggunakan aplikasi spss. Menurut 

Malholtra “Suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai alpha lebih besar 
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atau sama dengan 0,6” Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Yang 

dimaksud reliabilitas adalah konsistensi yang dimiliki sebuah kuesioner, artinya 

apabila kuesioner tersebut ditanyakan beberapa kali hasilnya tetap sama. 

Instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien kehandalan 

reliabilitas lebih besar dari 0,6. 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

sebagai berikut : 
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Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

 2

b  = Jumlah varians butir 

2

b  = Varians total  (Arikunto, 2006: 196) 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach‟s Alpha 

> 0,60 (Arikunto, 2006:196). Setelah dilakukan pengujian terhadap data maka 

dapat diketahui bahwa data yang diperoleh adalah valid dan reliabel sehingga 

proses analisis berikutnya dapat dilanjutkan. 

H.7  Teknik Analisis Data 

Data-data yang diperoleh sebelum disajikan dalam bentuk informasi akan 

diolah dan dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif 
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kuantitatif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan  atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2001:142). Termasuk 

dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel 

frekwensi (Kriyantono, 2006:165). 

Langkah awal untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

pembuatan tabel distribusi jawaban responden. Tabel distribusi jawaban tersebut 

digunakan untuk melihat skor-skor dari setiap butir soal kemudian skor-skor 

tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. Setelah membuat tabel 

distribusi jawaban atau tabulasi silang, maka langkah selanjutnya adalah 

penyusunan distribusi frekwensi. 

Kegunaan dari distribusi frekwensi adalah untuk mengetahui bagaimana 

frekwensi jawaban dari data penelitian. Untuk menghitung sebaran persentase 

dari frekwensi tersebut menggunakan rumus Bungin (2006:172): 

N = 
N

fx
x 100 %  

N  = Jumlah Kejadian 

Fx = Frekwensi Individu 

Dalam penelitian ini digunakan teknik statistik rentang skala dengan 

rumus kelas interval, dimana tujuannya agar jarak antar kelas sama. 

i = 
Kelas Banyaknya

Rentang
 

Rentang (R) = skor terbesar-skor terkecil 
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Untuk mengukur besarnya nilai rata-rata dalam menganalisa data 

penelitian ini digunakan skor rata-rata. Skor rata-rata merupakan hasil dari 

penjumlahan seluruh hasil dari penjumlahan seluruh hasil kali nilai masing-

masing bobot dibagi dengan jumlah total frekuensi, digambarkan dalam rumus: 

(Nazir, 2005:383). 

          X1 + X2 + ... + Xn      Xi 

X =  =  

                    n                       n 

 

Di mana: 

Xi  = Pengamatan ke i  

X = mean 

Setelah itu digunakan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi 

efektifitas gambar peringatan bahaya merokok dengan menggunakan nilai skor 

setiap variabel. Bobot alternatif jawaban yang terbentuk dari skala peringkat 

terdiri dari kisaran antara 1 hingga 4 yang menggambarkan posisi yang sangat 

negatif ke posisi yang positif. Selanjutnya dihitung rentang skala dengan rumus 

sebagai berikut: 

           R (bobot) 

Rs =  

        M 

 

Di mana: 

R = bobot terbesar – bobot terkecil 

M = banyaknya kategori bobot 
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Karena rentang skala  likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 

sampai 4, maka skala penilaian yang didapat adalah: 

           4 - 1 

Rs =  

             4 

              3 

=   

       4 

     = 0,75 

 Sehingga posisi keputusannya menjadi : 

              SKE          KE            E            SE            

 

 

 

        1 1,75 2,5 3,25   4 

 

 

 


