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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar belakang 

Pemilu 2014 merupakan pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia 

dan bagian dari agenda politik yang secara regular dilaksanakan setiap 5 

tahun sekali. Pemilu di era reformasi diikuti oleh banyak partai yang 

mengusung berbagai macam kepentingan politik namun Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) telah menentapkan para kandidat calon presiden dan calon 

wakil presiden yang lolos verifikasi.  

Tribunnews.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-

Jusuf Kalla sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

(Pilpres) 2014. KPU menetapkan pasangan keduanya sebagai pasangan 

calon presiden dan wakil presiden setelah dinyatakan lolos verifikasi. 

"Yang kami tetapkan kami mempunyai dua pasangan calon 

presiden dan calon wakil presiden yaitu pasangan calon Ir 

H Joko Widodo berpasangan Drs HM Jusuf Kalla," ujar 

komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, saat memberikan 

keterangan pers kepada wartawan di kantornya, Jakarta, 

Sabtu (31/5/2014) siang. 

Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomer 453/KPPS/KPU tahun 2014 tentang penetapan calon 

presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum 2014 
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.Sumber:(http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/31/kpu-

tetapkan-prabowo-hatta-dan-jokowi-jk-pasangan-capres-cawapres-

2014) 

Televisi memiliki posisi yang sangat penting bagi pemasaran 

karena pada media ini banyak terdapat program populer yang disukai 

banyak orang dan televisi mampu menarik puluhan juta penonton 

(Morissan, 2010:235). Kaitannya dengan politik media massa memberikan 

seperangkat saluran untuk membuat kebijakan, kandidat fakta dan ide 

relevan yang terkenal seperti menyediakan alat bagi para politisi, 

kelompok kepentingan dan agen pemerintahan untuk melakukan publisitas 

dan menanamkan pengaruh (Mc Quail, 2011). 

News.Detik.Com, Jakarta - Dua pasangan bakal capres dan 

cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta Joko Widodo-Jusuf Kalla 

ditopang oleh mesin politik dari partai pengusung keduanya. Mesin politik 

ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kedua pasangan. 

"Kekuatan mesin politik tidak juga dapat dikecilkan, karena 

jika mesin politik ini dimaksimalkan dapat mendulang 

suara. Seperti pada Pilpres 2004, Megawati-Hasyim 

hampir 50% parpol mendukung, namun pada akhirnya 

SBY-JK sebagai sosok figur dapat memenangkan Pilpres," 

kata peneliti LSI Ade Mulyana di Kantor LSI di 

Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (30/5/2014).  

Selain mesin politik dari partai, kedua pasangan capres juga 

disokong oleh kekuatan dana. Bila dibandingkan, dana kampanye koalisi 

partai pengusung Prabowo-Hatta lebih besar dari pada Jokowi-JK.  

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/31/kpu-tetapkan-prabowo-hatta-dan-jokowi-jk-pasangan-capres-cawapres-2014
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/31/kpu-tetapkan-prabowo-hatta-dan-jokowi-jk-pasangan-capres-cawapres-2014
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/31/kpu-tetapkan-prabowo-hatta-dan-jokowi-jk-pasangan-capres-cawapres-2014
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"Prabowo-Hatta didukung oleh koalisi yang ketika 

kampanye Pileg 2014, total dananya lebih dari Rp 900 

miliar, sementara Jokowi-JK didukung koalisi partai yang 

total dananya di atas Rp 700 miliar. Belum diketahui 

berapa dana yang akan masing-masing pasangan habiskan 

di Pilpres 2014. Namun jika berkaca dari Pileg, 

kemampuan dana koalisi partai Prabowo-Hatta lebih 

besar," paparnya. 

Persaingan kedua pasangan ini juga diwarnai dukungan dari media. 

Dukungan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai mesin politik menuju 

Pilpres. 

"Banyak stasiun TV dukungan sebagai mesin politik. Hasil 

survei kita 90% masyarakat sudah punya televisi dan 

hampir 70% memiliki akses berita dari televisi. Jadi minat 

membaca koran atau mendengar radio lebih kurang 

dibanding media televisi. Seperti kita ketahui belakangan 

Prabowo-Hatta mendapat dukungan dari Golkar yang 

notabene dengan TV One. Belum lama ini bos besar MNC 

Group juga bergabung. Ini menjadi tambahan amunisi, 

dengan banyak televisi pendukung Prabowo-Hatta. 

Sementara Jokowi-JK didukung oleh pemilik satu stasiun 

TV yakni Metro TV," ucap Ade.  

Sumber:news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/30/173107/2595

736/1562/mesin-politik-prabowo-hatta-vs-jokowi-jk-siapa-lebih-

kuat?992204topnews 

Tribunnews.com, Jakarta - Namun Saat ini setelah Jokowi-JK 

membuka rekening donatur untuk melakukan kampanye politiknya, 

menurut tribunnews.com, Jakarta - Jumlah dana sumbangan gotong royong 

untuk kampanye pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah melebihi 

Rp 61 miliyar. Sumbangan tersebut berdasar dari dua kategori, yaitu 

perseorangan dan perusahaan. 
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Ketua Tim Media Center Jokowi-JK, Zuhairi Misrawi, di Kantor 

Media Center JKW4P menyampaikan, total dana terkumpul ke tiga 

rekening Jokowi-JK per 25 Juni 2014 adalah Rp61.390.025.928. 

"Total yang masuk untuk sumbangan gotong-royong 

Rp61.390.025.928," ungkap Zuhairi Misrawi di Kantor 

Media Center JKW4P, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta 

Pusat, Rabu (25/6/2014) 

Sumber: http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/26/sumbangan-

untuk-jokowi-jk-tembus-rp61-miliar 

Dari berita diatas terlihat jelas Setelah mendapat dana dari 

masyarakat untuk melakukan kampanye politik rekening Jokowi tembus 

61 Miliyar yang artinya, dana kampanye Jokowi lebih besar dari pada 

Prabowo. 

Iklancapres.org menjelaskan bahwa dana kampanye Jokowi-JK 

lebih besar dari pada Prabowo-Hatta, dan belanja iklan Jokowi-JK saat ini 

lebih banyak dari pada Prabowo-Hatta, Iklan Jokowi-JK tayang 3,188 kali 

di televisi sedangkan iklan Prabowo-Hatta tayang 2,993 kali di televisi 

dengan demikin terlihat frekuensi penayangan iklan Jokowi-JK di televisi 

pun lebih besar. Namun berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk 

mengeluarkan iklan di Televisi, Besar belanja iklan Prabowo sampai saat 

ini (29/8) menurut iklancawapres.org mencapai 59,44M sedangkan Jokowi 

57,59 M dan berdasarkan frekuensi penayangannya dapat dipersentasekan 

lebih besar Jokowi 52% sedangkan Prabowo 48%.  

Sumber: http://www.iklancapres.org/iklan 
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Gambaran visual yang muncul di televisi mampu membuat 

personal branding tokoh politik sebagaimana yang diharapkan dan 

periklanan politik seringkali digunakan untuk membujuk orang lain dalam 

memberikan suara mereka (Monle Lee & Carla Johnson, 2007:7). 

Khalayak (audience) menunjuk pada saluran dari banyak lapisan pembaca, 

pendengar dan penonton yang menerima konten media / merupakan target 

dari penyajian media. Keberadaan khalayak dikarenakan oleh adanya 

komunikasi massa dan khalayak memiliki peran dinamis membentuk 

aliran dan efek dari media massa (Nurudin, 2007), sehingga dapat 

dikatakan bahwa masyarakat dapat memberikan hasil dan efek dari pesan 

komunikasi yang diberikan media massa.  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas peneliti ingin 

mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan televisi kampanye 

politik Jokowi-JK terhadap tingkat keputusan memilih masyarakat dalam 

pemilu 2014, Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat umum yang 

mempunyai hak untuk memilih pada saat pemilu dan dianggap paling 

relevan untuk dijadikan subjek penelitian dari tingkat kedewasaan 

berfikirnya, dan peneliti akan mengambil obyek penelitian pada 

masyarakat Perumahan Puri Kartika Asri RT 02/RW 22, Kelurahan 

Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.  

I. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Peneliti merumuskan  

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 “Seberapa besarkah pengaruh terpaan iklan televisi kampanye 

politik Jokowi-JK terhadap tingkat keputusan memilih masyarakat dalam 

Pemilu 2014?” 

I. 3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh terpaan iklan televisi kampanye politik Jokowi-JK 

terhadap tingkat keputusan memilih masyarakat dalam Pemilu 2014. 

I. 4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Praktis 

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan informasi dan 

masukan bagi mahasiswa jurusan komunikasi untuk memberi 

gambaran empirik tentang media massa sebagai salah satu media 

informasi sehingga dapat mencapai komunikasi secara efektif dan 

menyeluruh. 

b. Penelitian ini mampu mengantarkan peneliti untuk melengkapi 

persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata-1. 

I.4.2 Manfaat Akademis 

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk karya 

ilmiah selanjutnya sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang 

komunikasi politik dalam media massa bagi peneliti pada khususnya 
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dan aktivitas akademik Universitas Muhammadiyah Malang pada 

umumnya.  

I. 5 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan uraian, analisis kritis dan evaluasi 

terhadap teks-teks yang relevan, baik saat ini maupun yang akan 

berkembang dengan pertanyaan riset atau topik penelitian (Daymon, 

2008:55) . 

 I.5.1  Komunikasi Politik 

Komunikasi Politik adalah komunikasi sebagai penyampaian 

ide, emosi, keterampilan dan lain-lain, melalui penggunaan simbol kata, 

gambar, angka, grafik dan sebagainya. Komunikasi mempunyai peran 

yang cukup penting dalam proses politik, oleh karena itu tidak jarang  

para penguasa untuk mengendalikan atau mengawasi “komunikasi” 

agar mereka mendapat dukungan untuk berkuasa (Henry, 2012:18) 

Dalam buku Suyuti (2003) yang berjudul Politik Komunikasi dapat 

diuraikan komunikasi politik adalah  

1. Politik (politics) adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem 

politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan 

dan pelaksanaan sistem tertentu. 

2. Politik selalu menyangkut tujuan tujuan dari masyarakat secara 

keseluruhan (public goals) dan bukan tujuan pribadi (private 

goals). 
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3. Politik adalah pengambilan keputusan secara umum 

menyangkut tindakan umum, terutama menyangkut kegiatan 

pemerintahan. 

4. Politik adalah pengambilan keputusan kolekif atau pembuatan 

kebijakan secara umum masyarakat secara menyeluruh. 

5. Politik adalah himpunan nilai, ide dan norma, kepercayaan atau 

keyakinan seseorang atau kelompok yang mendasari penentuan 

sikapnya terhadap suatu kejadian dan masalah politik yang 

dihadapinya dan menentukan tingkah laku politiknya (Suyuti, 

2003:1). 

Para wakil dan pemimpin rakyat atau kelompok kepentingan 

dalam  mengartikulasikan dan mengapresiasikan kepentingan tertentu 

senantiasa menggunakan komunikasi, misalnya dengan menyampaikan 

rekomondasi terhadap kebijakan yang akan ditempuh. Begitu pula para 

penguasa dan para pemerintahan (Henry, 2012:18). 

Menurut Lord Windlesham dalam buku Henry Subiakto dan 

Rachmah Ida yang berjudul Komunikasi, Politik, Media dan Demokrasi 

(2012) mengatakan bahwa “Political communication is the liberate 

passing of a political message by sender to a reciver with the itention of 

making the reciver behave in awy that might not other wise done”. 

Batasan ini berarti komunikasi politik sangat ditentukan oleh tujuan 

penyampaian pesan politik, yakni membuat penerima berperilaku 
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tertentu adapun menurut meadow dalam buku Henry Subiakto dan 

Rachmah Ida yang berjudul Komunikasi, Politik, Media dan Demokrasi 

(2012) menekankan konsekuensinya dalam sistem politik yakni “any 

excange of symbol or message that to a significant extent  have been 

shaped by, of have consequences for the functioning of political 

system”. 

Konsekuensi politik inilah yang merupakan unsur esensial yang 

membedakan komunikasi politik dengan komunikasi sosial. Suatu 

komunikasi yang tampaknya pesan atau isinya bukan pesan politik, 

namun apabila secara potensial dan aktual dapat berakibat atau 

mempunyai konsekuensi pada salah satu sistem politik, maka itu adalah 

komunikasi politik (Henry, 2012:19). 

1.5.2 Media Massa dan Proses Politik 

Bagi media massa tugas mereka adalah mensosialisasikan 

pentingnya penyelesaian politik melalui pembicaraan. Media massa 

dituntut secara demokratis memberikan liputannya sebagai representasi 

opini pada khalayak yang beragam. Kemampuan media 

mengungkapkan komunikasi politik verbal masyarakat berarti 

memberikan pula pemenuhan atas “people’s right to know” apa yang 

sesungguhnya terjadi, sekaligus menjadikan media sebagai wahana 

diskusi masyarakat. Jadi disini hak masyarakat untuk tahu, tidaklah 

hanya untuk peristiwa yang ditutup-tutupi oleh struktur kekuasaan, 

tetapi people’s right to know juga harus ditunjukan pada persoalan-
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peroalan yang diabaikan oleh media. Karena dianggap “kecil” sesuai 

dengan tuntutan ekonomi politik media (Henry, 2012:18). 

Peranan media massa dalam berbagai aspek kehidupan sosial 

masyarakat semakin besar. Hal itu tampak pada usaha penggunaan 

media massa untuk mempercepat proses perubahan sosial di negara-

negara berkembang, ataupun juga penggunaan untuk kampanye politik, 

advertensi dan propaganda.  

Penggunaan media massa untuk suatu kampanye tampaknya 

sangat esensial dalam kehidupan politik. Di sini tampak peranan 

kampanye melalui media massa sangat besar artinya bagi seorang 

kandidat.  Dalam buku Hendry subiakto mengkutip perkataan Dennis 

Mcquailn (2000), suatu kampanye kemungkinan berhasil jika ada 

kondisi tertentu yang mendukung pada situasi audience, pesan 

(message), dan sumber (source) 

Untuk audiensi: Pertama, kampanye itu harus dapat menjangkau 

khalayak yang luas. Kedua, audiensi yang dijagkau itu harus sesuai 

dengan sasaran kampanye. Ketiga, sifat khalayak yang dituju tidak 

mempunyai sikap antipati terhadap materi kampanye. Keempat, 

kampanye akan berhasil jika didukung komunikasi interpersonal yang 

sesuai dengan cara yang diharapkan. Kelima, audiensi benar-benar 

dapat memahami isi kampanye secara benar. Adapun pada kondisi 

pesan: Pertama pesan harus mempunyai makna ganda (ambigu) dan 

sesuai dengan khalayaknya. Kedua, kampanye yang bersifat informatif 
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akan lebih mudah berhasil dari pada kampanye untuk mengubah sikap. 

Ketiga, materi kampanye bukanlah hal yang asing bagi khalayak 

melainkan sesuatu yang sudah akrab bagi mereka. Keempat, perlu 

adanya repetisi atau pengulangan penyampaian agar lebih berpengaruh 

(Henry, 2012:94-95). 

Pada sumber; perlu adanya kondisi sebagai berikut: Pertama, 

usahakan adanya monopoli, yakni seluruh saluran komunikasi 

digunakan untuk menyampaikan pesan kampanye yang sama. Kedua, 

sumber mempunyai status yang tinggi di hadapan khalayak, mempunyai 

kepribadian yang menarik kerena sebagai bintang atau pahlawan di 

masyarakat. 

Ketiga, kondisi pada media yang digunakan: Pertama, media 

yang digunakan adalah media yang akrab dengan khalayak, kedua harus 

disesuaikan dengan sasaran yang dituju. Usaha satu media dengan 

media yang lain saling melengkapi (Henry, 2012:95). 

I.5.3 Fungsi Media Massa Dalam Komunikasi Politik 

Media massa di era reformasi telah mengubah dinamika 

masyarakat Indonesia kearah keterbukan dalam sistem informasi 

sekaligus menempatkan media sebagai kekuatan baru ditengah 

masyarakat (the power of  media). Pada realitas tertentu, media massa 

bahkan menjadi sistem sosial baru yang dominan  (Farid, 2013: 220). 
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Peristiwa politik, seperti pemilu presiden, pemilu legeslatif, 

pilkada, maupun peristiwa politik pemerintahan menjadi sangat dinamis 

dan terbuka serta dapat dinikmati oleh banyak pihak dengan cepat 

karena diantarkan oleh media massa dengan beragam cara. Begitu juga 

dengan peristiwa ekonomi, sosial-budaya, gaya hidup dan bahkan 

agama telah mengalami perubahan yang signifikasi dan menciptakan 

metode dan genre baru bagi masyarakat. Media massa dengan beragam 

jenis yang ada, telah menciptakan transformasi informasi yang begitu 

efektif, sehingga seakan tak ada lagi jarak ruang dan waktu bagi 

masyarakat dalam memperoleh informasi yang mereka kehendaki 

(Farid, 2013: 221). 

Media massa, terutama televisi, menurut aliran keritis telah 

menciptkan kekuatan berfikir pada masyarakat. Hal yang sama yang 

terjadi pada masyarakat Indonesia, yang cenderung menjadikan 

tontonan sebagai satu-satunya sumber informasi tanpa menelaah nilai 

ulang nilai-nilai rasionlitas yang terkandung didalamnya (Farid, 2013: 

227) 

I.5.4 Periklanan dan Jenis-Jenis Iklan 

Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang 

sebuah organisasi dan produk-produknya yang diteransmisikan ke suatu 

khalayak target melalui media yang bersifat massal seperti televisi, 

radio, koran dan majalah, direct mail  (pengeposan langsung), reklame 

luar ruang, atau kendaraan umum (Monle lee, 2007:3). Penyiaran iklan 



13 

 

dapat dilakukan dari berbagai media yang sengaja ditentukan agar 

pesan yang disampaikan tepat sasaran dan menghasilkan tujuan seperti 

yang diinginkan. Media yang digunakan antara lain media publik (non 

media massa), seperti: billboard, spanduk, pamfleat, media massa cetak 

dan media massa elektronik atau penyiaran (Observasi, 2007:3). 

Iklan lembaga penyiaran merupakan salah satu aspek yang 

diatur oleh undang undang  no 32 tahun 2002 tentang penyiaran. 

Menurut undang-undang penyiaran, siaran iklan adalah siaran informasi 

yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang kesediaan jasa, 

barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan khalayak dengan atau 

tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 

Undang-undang penyiaran jelas menyatakan bahwa jenis siaran 

iklan ada 2 (dua), yaitu: 

1. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan 

melalui penyiaran radio dan televisi dengan tujuan 

memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan 

barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi 

konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 

2. Siaran iklan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang 

disebarkan melalui radio atau teleisi dengan tujuan 

memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan 

gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainya kepada 
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masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat 

dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 

Didalam buku Rendra (2007) yang berjudul pengantar 

periklanan mengkutip perkataan Eriyanto menyatakan bahwa di 

Indonesia, masyarakat perik istilah periklanan Indonesia mengartikan 

iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu bentuk produk atau jasa 

yang disampaikan lewat suatu media dan ditunjukan kepada sebagian 

atau seluruh masyarakat. Sementara istilah periklanan diartikan sebagai 

keseluruhan proses yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan 

dan  pengawasan penyampaian iklan (Rendra, 2007). 

Secara umum pembagian menurut para praktisi periklanan, iklan 

dapat dikelompokan dalam dua katagori besar, yaitu iklan above the 

line dan iklan bellow the line iklan media above the line  adalah media 

yang bersifat massa. Massa yang dimaksud adalah khalayak yang 

jumlahnya besar, antara satu sama lain tidak saling kenal dan menerpa 

pesan iklan secara serentak (Rendra, 2007:76). 

Beberapa media yang termasuk katagori above the line yaitu; 

surat kabar, majalah, tabloid, televisi, film dan media interaktif internet. 

Sementara iklan bellow the line adalah iklan yang menggunakan media 

khusus  yaitu; pamflet, poster, spanduk, baliho, bus panel, point of 

purchase, stiker, shopsign, layers, haging display dan sebagainya.  
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1. Pengertian Iklan Cetak 

Yaitu iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik 

cetak, baik cetak dengan teknologi yang sederhana maupun 

teknologi yang tinggi dan iklan yang dibuat dengan teknik cetak ini 

pada akhirnya lebih popular disebut dengan bentuk dan format 

media cetak yaitu; iklan cetak; surat kabar iklan cetak majalah; 

tabloid; iklan cetak baliho; iklan cetak poster iklan pamflet iklan 

spanduk flyers kemasan produk; stiker; balon udara; bus panel; dan 

sebagai iklan cetak lainya. 

2. Pengertian Iklan Elektronik 

Karena media yang digunakan sebagai tempat dipasangnya pesan 

iklan adalah karena menggunakan media yang berbasis elektronik. 

Secara lebih Spesifik, iklan elektronik dapat dibagi menjadi 4 jenis, 

yaitu; iklan radio; iklan televisi; iklan film; serta iklan yang 

dipasang dalam media jaringan / internet.  

a. Pengertian Iklan Radio 

Iklan radio memiliki karakteristik yang khas, yaitu hanya dapat 

di dengarkan melalui radio (suara) saja. Suara dalam iklan 

radio yang dimaksud merupakan salah satu atau perpaduan dari 

kata-kata (voice), musik dan sound effect. Kata-kata adalah 

ucapan yang mengandung arti yang disampaikan oleh manusia. 

Voice adalah ucapan manusia yang teratur, semacam kata-kata 
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yang bertutur monolog maupun percakapan atau dialog. Musik 

adalah perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme 

tertentu dan harmonis sehingga enak di dengar baik dengan 

maupun tanpa syair lagu yang didengarkan oleh penyanyi. 

b. Pengertian Iklan Televisi 

Televisi merupkan salah satu media yang termasuk dalam 

katagori, above the line. Sesuai dengan karakternya, iklan 

televisi mengandung unsur suara, gambar dan gerak. Oleh 

karena itu, pesan yang disampaikan melalui media ini sangat 

menarik perhatian dan impresif (Rendra, 2007:91). 

3. Iklan Layanan Masyarkat 

Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi, mempersuasi atau mendidik khalayak 

dimana tujuan akhir bukan untuk mendapatkan keuntungan 

ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang 

dimaksud adalah munculnya penambahan pengetahuan, kesadaran 

sikap dan perubahan perilaku masyarakat terhadap  masalah yang 

di iklankan, serta mendapatkan citra baik dimata masyarakat. 

4. Iklan Politik  

Iklan politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, dan 

siasat) mengenai pemerintah negara terhadap negara lain. Politik 

juga sangat dekat dengan kekuasaan. Adapun iklan, sesuai yang 
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diuraikan sebelumnya merupakan bagian Dari media komunikasi 

yang bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang produk tertentu 

kepada publik dan masyarakat. Dari kedua suku tersebut setidaknya 

dapat disimpulkan bahwa iklan politik adalah suatu cara yang 

dilakukan dalam rangka membujuk khalayak ramai agar mau 

memilih produk (dalam hal ini tokoh) politik yang ditawarkan 

(Farid, 2013:227). 

I.5.5 Televisi dan Kekuatan Iklan Televisi 

Televisi merupakan media massa yang dapat menyampaikan 

pesan melalui gambar bergerak (video) sebagai kekuatan andalanya, 

suara (audio) sebagai kekuatan pendamping dan memapahkan tulisan 

ataupun gambar tak bergerak sebagai kekuatan pendukung. Dengan 

demikian televisi sesungguhnya memiliki kekuatan yang paling kuat 

dibandingkan  kedua “kakak”-nya yaitu media massa cetak (surat 

kabar/majalah/tabloid) dan radio. 

1. Daya jangkau luas penentrasi televisi dewasa ini sudah sangat 

luas, khususnya televisi yang bersiaran nasional, harga televisi 

yang semakin murah dan daya jangkau siaran semakin luas 

menyebabkan banyak orang yang sudah dapat menikmati siaran 

televisi. Daya jangkau siaran televisi yang sangat luas ini 

memungkinkan pemasar memperkenalkan dan mempromosikan 

produk barunya secara serentak dalam wilayah yang luas bahkan 

keseluruh wilayah suatu negara. Karena kemampuanya 



18 

 

menjangkau audiensi dalam jumlah besar, maka televisi menjadi 

media ideal untuk mengiklankan produk konsumsi masal  

(mass-consumption products) yaitu barang-barang yang menjadi 

kebutuhan sehari-hari misalnya makanan, minuman, 

perlengkapan mandi, pembersih, kosmetik, obat-obatan dan 

sebagainya. 

2. Wilayah tertentu atau Selektivitas dan fleksibilitas televisi sering 

televisi dianggap sebagai media yang sulit untuk menjangkau 

segment audiensi yang khusus atau tertentu, namun sebenarnya 

televisi  dapat menjangkau audiens tertentu tersebut karena 

adanya variasi komposisi audiensi sebagai hasil dari isi program 

waktu siaran dan cakupan geografis televisi. Stasiun televisi 

dapat juga menayangkan program siaran yang mampu menarik 

perhatian kelompok audiensi tertentu yang menjadi target 

promosi suatu produk tertentu. 

3. Waktu tertentu suatu produk dapat di iklankan di televisi pada 

waktu-waktu tertentu ketika pembeli potensialnya berada di 

depan televisi. 

4. Fokus Perhatian siaran iklan televisi akan selalu menjadi pusat 

perhatian audiensi pada saat iklan itu ditayangkan. Jika 

audiensi tidak menekan remote control-nya untuk melihat 

setasiun televisi lain, maka ia akan menyaksikan tayangan 

iklan televisi itu satu persatu. 
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5. Kemampuan Menunjukann Televisi merupakana media iklan 

yang paling ampuh dari pada yang lainya karena dapat 

menunjukan cara bekerjanya suatu produk pada saat produk itu 

digunakan. 

6. Sentuhan personal iklan yang di siarkan di televisi dapat 

mengunakan personalitas manusia untuk menjual produknya. 

7. Prestise perusahaan yang mengiklankan produknya di televisi 

biasanya akan menjadi sangat dikenal orang. 

8. Kemampuan menghibur pemasang iklan terkadang ingin 

menekankan pada aspek hiburan dalam iklan yang ditayangkan 

dan tidak ingin menunjukkan aspek komersial yang mencolok 

(Morissan, 2008). 

I.5.6 Keputusan Memilih  

Dalam kaitannya dengan politik yaitu keputusan pemilih yang 

disebut juga perilaku memilih atau voteing behavior merupakan 

perilaku seseorang atau kelompok masyarakat dalam responnya untuk 

ikut serta dalam kehidupan politik dengan memilih siapa yang berkuasa 

dalam lingkungan politik. Pada perilaku memilih, yang ditekankan 

adalah kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar 

belakang mereka melakukan pilihan itu (Sofiah, 2003: 18). 

Faktor yang diharapkan dari pengaruh media adalah upaya 

upaya untuk memberikan pendidkan politik kepada masyarakat. Hal ini 
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bisa dilakukan melalui sosoalisasi program para kandidat dalam rangka 

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. 

Kapabilitas individu dari kandidat yang dicalonkan juga mempengaruhi 

keputusan memilih sebab kapabilitas adalah satu-satunya kemampuan 

seseorang untuk mampu menarik simpati orang lain dan menaruh 

kepercayaan sehinga ia memilihnya (Cangara, 2009: 194). 

Efek dari pesan yang disebarkan oleh komunikator melalui 

media massa timbul pada komunikan sebagai sarana komunikasi oleh 

karena itu efek melekat pada khalayak sebagai akibat dari perubahan 

psikologis mengenai efek komunikasi yakni diklasifikasikan sebagai 

efek kognitif (cognitive effect) efek afektif (affective effect) atau efek 

konatif yang sering disebut efek behavioral (behavioral  effct). 

1. Efek kognitif berhubungan dengan pemikiran atau penalaran, 

sehingga khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak 

mengerti, yang tadinya binggung menjadi merasa jelas. 

2. Efek afektif berkaitan dengan perasaan akibat dari membaca 

surat kabar atau majalah, mendengarkan radio, menonton acara 

televisi ataupun bioskop, timbul perasaan tertentu pada khalayak 

dan perasaan yang ditimbulkan akibat terpaan terhadap media 

massa itu bermacam-macam. 

3. Efek konatif / behavior bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, 

usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. 

Karena berbentuk perilaku, seperti yang disinggung diatas efek 
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konatif sering disebut juga efek behavioral (Onong, 2003:318-

319).  

I.5.7 Teori S-O-R 

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus – Organisme - 

Response ini semula berasal dari psikologi. Kalau kemudian menjadi 

juga teori komunikasi, tidak mengherankan, karena objek material dari 

psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang 

jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, opini, prilaku, kognisi, 

afeksi dan konasi. 

Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah 

reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat 

mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi 

komunikan. Jadi unsur-unsur dalam model ini adalah: 

1. Pesan (Stimulus, S) 

2. Komunikan (Organism, O) 

3. Efek (Response, R) 

Dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap 

adalah  aspek “how” bukan “what” dan “why”. Jelasnya how to 

communicate, dalam hal ini how to change the attitude bagaimana 

mengubah sikap komunikan. Dalam proses perubahan sikap tampak 

sikap dapat berubah, hanya jika stimulus yang benar-benar melebihi 
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semula. Dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variable penting 

yaitu: 

1. Perhatian 

2. Pengertian 

3. Penerimaan 

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan 

mungkin diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung 

jika ada perhatian pada komunikan. Proses berikutnya komunikan 

mengerti. Kemanapun komunikan inilah yang melanjutkan proses 

berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka 

terjadilah kesediaan untuk merubah sikap (Onong, 2003:256-258). 

I.5.8 Definisi Konseptual  

Definisi Konseptual adalah batasan yang diberikan peneliti 

terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan 

digali datanya (Hamidi, 2010:141). 

1. Terpaan Iklan Televisi 

Terpaan menurut onong effendy adalah terpaan merupakan 

frekuensi kemunculan informasi yang dilihat seseorang yang 

diharapkan menghasilkan efek tertentu. Jadi terpaan iklan 

merupakan frekuensi kemunculan iklan pada media massa yang 

di dalamnya terdapat pesan komunikasi yang memberikan 
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informasi maupun hiburan kepada  seseorang yang diharapkan 

menghasilkan efek tertentu dari pesan yang di sampaikan. 

Keadaan terkena pada khalayak oleh pesan-pesan yang 

disebarkan oleh media massa, Terpaan adalah tingkat kosumsi 

khalayak terhadap program televisi dan dapat melalui dari durasi 

yaitu berupa lama konsumsi yang dilakukan oleh permirsa, 

frekuensi yaitu berapa kali permirsa mengkonsumsi serta 

pengetahuan akan isi program yang diteliti (Onong, 1989:124) 

Sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya metode 

penelitian komunikasi, Terpaan adalah hal yang disajikan 

berkali-kali (Rakhmat, 2002: 66). 

Tujuan iklan kampanye politik adalah mempersuasi dan 

memotivasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Untuk 

mencapai tujuan tersebut iklan politik tampil impresif dengan 

senantiasa mengkedepankan informasi tentang siapa kandidat 

(menonjolkan nama dan wajah kandidat), apa yang telah 

kandidat lakukan pengalaman dan track record kandidat, 

bagaimana posisinya terhadap isu-isu tertentu (issues position) 

dan kandidat mewakili siapa (group ties). Isi (content) iklan 

politik senantiasa berisi pesan-pesan singkat tentang isu-isu 

yang diangkat (policy position), kualitas kepemimpinan 

(character), kinerja (track record-nya) dan pengalamannya. 

Iklan politik, sebagaimana dengan iklan produk komersial yang 
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tak hanya memainkan kata-kata (word), tetapi juga, gambar, 

suara dan musik (Rahman, 2009). 

2. Keputusan Pemilih 

Dalam kaitannya dengan politik yaitu keputusan pemilih yang 

disebut juga perilaku memilih atau voting behavior merupakan 

perilaku seseorang atau kelompok masyarakat dalam responnya 

untuk ikut serta dalam kehidupan politik dengan memilih siapa 

yang berkuasa dalam lingkungan politik. Pada perilaku memilih 

yang ditekankan adalah kecenderungan memilih masyarakat, 

pilihan rakyat yang berdasarkan pertimbangan tertentu dalam 

pemilihan umum, serta latar belakang mereka melakukan pilihan 

itu (Sofiah, 2003: 18). 

3. Pemilu  

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu proses dimana  para 

pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan 

disini beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di 

bagian pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang 

lebih luas, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Dalam 

pemilu, para pemilih dalam pemilu disebut konsitituen, dan 

kepada mereka lah peserta pemilu menawarkankan janji-janji 

dan program-programnya pada masa kampanye. 
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Pemilu adalah cara yang sah untuk merebut kekuasaan dan 

pemilu juga merupakan ujian bagi mereka yang sedang 

berkuasa. Pemilu secara langsung pada dasarnya bukan sekedar 

memilih siapa yang akan menjadi angota DPR DPD dan DPRD 

tapi merupakan suatu proses pembelajaran kehidupan berpolitik 

dan berdemokrasi yang terwadahi dalam suatu koridor hukum 

yang benar (Fernita, 2009). 

I.5.9 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variable 

diukur (Hamidi, 2010:142). Dalam hal ini yang hendak di ukur adalah 

variable pengaruh terpakan iklan televisi kampanye politik calon 

presiden Jokowi-JK terhadap tingkat keputusan memilih masyarakat 

dalam pemilu 2014 bagi masyarakat perumahan Puri Kartika Asri RT 

02/RW 22 Kecamatan Blimbing Kelurahan Purwantoro Kota Malang,  

1. Variable bebas (x) = Terpaan Iklan Televisi Kampanye Politik  

a. Frekuensi merupakan tingkat keseringan masyarakat diterpa 

iklan politik yang ditayangkan di televisi. 

b. Intensitas merupakan tingkat perhatian masyarakat pada iklan  

partai politik yang ditayangkan di televisi. 
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Variabel X   Sub Indikator 

Terpaan Iklan 

Kampanye Politik 

Frekuensi - Tingkat keseringan masyarakat 

menyaksikan tayangan iklan 

kampanye politik Jokowi-JK  

 Tingkat 

perhatian  

- Masyarakat memperhatikan  iklan 

kampanye politik yang diberikan 

oleh calon presiden 

 

2. Variable Bebas (y) =  Tingkat Keputusan Memilih 

a. Efek kognitif: Berhubungan dengan pemikiran, sehingga 

khalayak menjadi tahu ataupun mengerti akan sesuatu. 

b. Efek afektif: Perasaan suka maupun tidak suka yang timbul 

pada khalayak akibat terpaan iklan. 

c. Efek konatif / Behavior: Berkaitan dengan upaya atau usaha 

yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. 

Variabel Y Indikator Sub Indikator 

Keputusan Memilih Efek Kognitif - Masyarakat terkena terpaan iklan 

kampanye politik Jokowi-JK 

 Efek afektif 

 

  

- Masyarakat merasa tertarik dan 

simpati terhadap isi iklan 

kampanye politik Jokowi-JK di 

televisi 

 

 Efek konatif / 

behavior 

- Masyarakat memberikan respon 

positif ataupun negative terhadap 

iklan  kampanye politik Jokowi-

JK di televisi 
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I.5.10 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah Hasil dari dari tinjauan pustaka atau proses 

rasional dari penelitian yang telah meperoleh kebenaran secara teoritik. 

Namun demikian kebenaran hipotesis masih harus di uji secara empirik 

(Hamidi, 2010) 

Ho: Ada pengaruh kecil antara pengaruh terpaan iklan televisi 

kampanye politik calon presiden Jokowi-JK terhadap tingkat 

keputusan memilih masyarakat dalam pemilu 2014. 

Hi: Ada pengaruh besar antara pengaruh terpaan iklan televisi 

kampanye politik calon presiden Jokowi-JK terhadap tingkat 

keputusan memilih masyarakat dalam pemilu 2014. 

I. 6 Metode Penelitian 

I.6.1 Pendekatan Penelitan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

penelitian Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian dilakukan 

dengan mengumpulkan data dan data penelitian berupa angka-angka 

dan dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2011:7).  

Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan 

menggunakan metode survey. Penelitian survey adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan 

tersebut Pada penelitian suvey Peneliti memilih sejumlah responden 

sebagai sample atas populasi untuk mewakili seluruh populasi, dan 
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kemudian menggunkan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang 

pokok (Sugiono, 2011). 

I.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat di wilayah 

Perumahan Puri Kartika Asri RT 02/RW 22, Kelurahan Purwantoro 

Kecamatan Blimbing Kota Malang Penelitian dilakukan pada hari 

selasa 8 Juli 2014 sampai selesai. 

I.6.3 Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2011:80) adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari, dan kemudian ditarik satu kesimpulannya. Adapun 

jumlah populasi yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam 

penelitian ini berjumlah 87 orang Perumahan Puri Kartika Asri RT 

02/RW 22, Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing yang 

terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilu. 

Perumahan Puri Kartika Asri ini terdari dari 24 RW dan di 

setiap RW terdiri dari 5-7 RT, alasan peneliti memilih RW 22 RT 

02 adalah karena masyarakat di perumahan ini pada saat bertemu di 

acara pertemuan warga, masyarakat sering berdebat tentang calon 
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presiden. Perbedaan pendapat anatar pendukung sangatlah 

mencolok, seiringnya mereka berdebat antara pendukung calon 

presiden masing-masing unggulan. sehingga disinilah alasan 

peneliti melakukan penelitian pada warga Perumahan Puri Kartika 

Asri RT02 RW22. 

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan 75 orang yang menyaksikan tayangan iklan kampanye 

politik Jokowi-JK di televisi sehingga sesuai untuk dijadikan 

subyek penelitian. Namun Pada saat pembagian kuesioner 

didapatkan 67 responden bersedia mengisi kuesioner tersebut 

sementara 8 orang lainya tidak bersedia menjawab angket sebagai 

masukan. 

b. Sample 

Sample adalah sebagian dari populasi yang dianggap 

mewakili karakteristik peneliti. Pengambilan sample harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sample (contoh) 

yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat 

mengambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Sugiono, 

2011:85).  

Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling total 

Sampling, dimana teknik pengambilan anggota sampling dari 

populasi dilakukan secara menyeluruh tanpa memperhatikan strata 
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dalam populasi itu (Sugiono, 2011:82). Jadi peneliti menggunakan 

67 responden sebagai sample untuk diteliti. 

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh 

atau mengumpulkan data, data bisa di peroleh melalui teknik 

wawancara, pengamatan, kuesioner serta dokumentasi (Hamidi, 

2010:131). 

a. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui 

pembuatan daftar pernyataan dengan jumlah pilihan jawaban 

yang telah ditetapkan oleh peneliti (Hamidi, 2010:140). 

kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien 

peneliti mengetahui secara jelas apa yang disyaratkan dan 

bagaimana mengukur variabel yang diminati. 

Penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert 

dikembangkan oleh Rensis Likert, dan sering disebut sebagai 

method of summated ratings, yang berarti nilai peringkat 

setiap  jawaban atau tanggapan itu dijumlahkan sehingga 

mencapai nilai total. Skala liket dalam penelitian ini 

menggunakan peringkat empat angka penilaian, yaitu; (a) 

sangat setuju, (b) setuju, (c) tidak setuju, dan (d) sangat tidak 

setuju. Urutan setuju atau tidak setuju dapat dibalik 
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urutannya, yaitu mulai dari sangat setuju hingga ke sangat 

tidak setuju (Ruslan, 2010:198). 

b. Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi maksudnya adalah cara pengumpulan 

data yang diperoleh dari catatan data yang telah tersedia atau 

telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 2010:140). Berupa 

keterangan responden pemilih tetap masyarakat perumahan 

Puri Kartika Asri RT 02/RW 22. 

I.6.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara peneliti memperoleh atau 

mengumpulkan data (Hamidi, 2010:140) Data yang telah terkumpul 

sebagai masukan atau input baik melalui angket dan dokumentasi 

yang selanjutnya diolah untuk menjawab masalah penelitian, maka 

Analisis data diperoleh dari hasil penelitian survei melalui kuisioner 

yang telah disebar kemudian diolah dengan menggunakan rumus 

kolerasi product moment setelah itu menggunakan teknik analisis 

regresi sederhana, dengan rumus yaitu: 

=  

kolerasi product moment (Sugiono, 2009:212) 

Kolerasi product moment digunakan untuk mengukur 

pengaruh antara tingkat pengaruh terpaan iklan televisi kampanye 



32 

 

politik Jokowi-JK dengan tingkat keputusan memilih masyarakat 

dalam pemilu 2014. 

 = a + b X 

  = Vaeiable dipendent 

   = Kostanta 

b  = Konfisien regresi untuk variable independent  

𝑋  = Variable independent penilaian tentang iklan 

Jokowi-JK (Sugiono, 2011:188) 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep statistik 

sebagai alat analisis data yang ada, yaitu uji statistik analisis regresi. 

Peneliti menggunakan uji statistik ini, karena merupakan analisis 

yang mencari seberapa tinggi nilai 1 variabel bebas terhadap 1 

variabel terikat.  

I.6.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas 

Pengujian validitas adalah ukuran yang menunjukan 

tingkatan-tingkatan kevalidan  atau kesaksian suatu  instrumen-

instrumen penelitian. Kuisioner yang valid adalah kuisioner 

yang sesuai dengan variable yang hendak di ukur. Menguji 

validitas kuisioner melalui analisis item. Perhitungan (analisis) 
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validitas item yang dilakukan dengan mengorelasikan skor tiap 

butir dengan skor total (Hamidi, 2007:150). 

Metode yang digunakan  

 

 

(Muhammad Idrus, 2012:58) 

Keterangan: 

X = Skor pertanyakan ke-n  

Y = Skor Total  

r = Koefisiensi Kolerasi   

N = Jumlah Responden 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ketepatan atau consistency atau 

dapat dipercaya. Artinya instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini memberikan hasil yang sama meskipun diulang-

ulang dan dilakukan oleh siapa dan kapan saja. Hasil penelitian 

ini dilihat menunjukan adanya ketepatan atau keseragaman dan 

instrument tersebut dinyatakan reliable. Uji Reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha Cronbach: 
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(Muhammad Idrus, 2012:143) 

keterangan:   

n = Banyak Butir Pertanyaan 

 =Varians skor tiap-tiap item  

 = Varians skor total 


