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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Media massa pada dasarnya merupakan alat yang sangat efektif dalam 

menyampaikan sebuah pesan yang bersifat informatif kepada khalayaknya secara 

menyeluruh. Sebagai kontrol sosial, media massa mempunyai pengaruh yang 

cukup dominan terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Hal tersebut sudah 

terlihat dalam realita sosial kehidupan masyarakat saat ini. Contoh singkatnya 

adalah ketika kita diberikan pertanyaan tentang siapakah nama presiden republik 

indonesia saat ini? Kita akan menjawab Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut 

serupa dengan jawaban orang lain, yang mana jika diberikan pertanyaan yang 

sama dengan kita. Dan dari manakita bisa mengetahui nama presiden republik 

Indonesia, setiap orang akan mengetahuinya dari televisi, radio, koran dsb. Yang 

mana semua itu tak luput dari peran media massa yang memberikan informasi 

kepada khalayaknya.  

Seperti yang kita ketahui jika media komunikasi terpopuler dan digemari 

manusia saat ini adalah televisi. Di saat televisi menjadi institusi kapitalis yang 

menjual jasa informasi, maka iklan televisi komersial adalah produk dalam 

kategori komersial. Iklan televisi adalah sumber pendapatan utama bagi sebuah 

perusahaan pertelevisian. Iklan sendiri merupakan kegiatan yang dibuat dalam 

rangka mempromosikan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, 

pada dasarnya tujuan suatu iklan adalah mengubah atau mempengaruhi sikap-

sikap khalayak. Televisi menggantungkan hidupnya untuk mengait sebanyak-
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banyaknya sumber dari periklanan atau acara yang dapat diiklankan. Sebaliknya, 

dunia periklanan melihat televisi adalah media yang paling ideal untuk 

penyampaian ide-ide iklan, karena televisi adalah media yang memiliki 

kemampuan maksimal sebagai media audiovisual yang murah dan dimiliki secara 

umum atau mudah dijangkau oleh mayoritas masyarakat dari berbagai golongan. 

Dengan kata lain, televisi adalah media massa yang merakyat dengan kemampuan 

publikasi yang maksimal, sehingga televisi juga disebut sebagai saluran budaya 

massa. Melihat dua sisi kebutuhan ini, maka periklanan dan pertelevisian saat ini 

adalah dua bidang yang sulit dipisahkan. Karena kedua bidang itu memiliki 

hubungan simbiosemutualistis, dimana keduanya saling menguntungkan 

(Bungin,2008:66). 

Mengenai penggunaan televisi sebagai media iklan politik, televisi 

memiliki peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan iklan politik. Oleh karena 

itu, televisi merupakan media yang paling banyak meraup keuntungan dari 

kampanye politik dan membesarkan sebagai bisnis penyiaran. Iklan politik 

melalui media massa khususnya televisi merupakan salah satu alternatif yang 

sering dipilih Parpol dan calon-calon pemimpin politik dalam pelaksanaan 

kampanye Pemilu. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan mereka 

memutuskan menggunakan media komunikasi politik itu biasanya adalah faktor 

keunggulan media televisi dalam menjangkau khalayak yang sangat luas dan 

faktor peluang menyampaikan pesan-pesan politik dengan berbagai pilihan 

strategi komunikasi. Kampanye melalui iklan dalam media televisi tampaknya 
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memang menimbulkan efek tertentu pada persepsi yang ditunjukkan masyarakat 

dalam Pemilu.  

Efek komunikasi politik tersebut bisa berupa perubahan-perubahan opini, 

persepsi, sikap atau perilaku, bersifat mikro terjadi secara individual atau makro 

terjadi secara menyeluruh pada suatu sistem sosial, bersifat langsung atau 

kondisional, karena isu media tertentu saja atau secara umum, dan bersifat alterasi 

(perubahan) atau stabilisasi. Apa dan bagaimana pun bentuk dan sifatnya, 

komunikasi politik tersebut dapat menimbulkan efek tertentu pada masyarakat. 

Dari semua peristiwa komunikasi yang dilakukan, termasuk kampanye politik 

mempunyai tujuan, yakni memengaruhi target sasaran. Pengaruh atau efek ialah 

perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima 

sebelum dan sesudah menerima pesan (Stuart dan Jamias dalam Cangara, 2007).  

Dalam tulisan Bruce I. Newman dan Richard M. Perloff tentang Political 

Marketing; Theory, Research, and Application yang dikutip oleh Prigunanto 

(2008) dari Handbook of Political Communication Research, pemasaran politik 

didefinisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik 

yang beraneka ragam individu, organisasi, prosedur-prosedur, dan melibatkan 

analisis, pengembangan, eksekusi, dan strategi manajemen kampanye oleh 

kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, kelompok-kelompok tertentu yang 

bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik terhadap ideologi mereka. 

Dari konteks aktivitas politik, pemasaran politik dimaksudkan 

penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai, dan program yang dilakukan 

oleh aktor-aktor politik (komunikator) melalui saluran-saluran komunikasi 
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tertentu yang ditujukan kepada segmen (sasaran) tertentu dengan tujuan 

mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai 

dengan keinginan pemberi informasi.  

Berhubungan dengan hal tersebut menjelang adanya pemilu tahun 2014 

mendatang, beberapa partai sudah gencar mengiklankan diri ditelevisi demi 

mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu yang akan datang. Salah satunya 

adalah Partai Nasional Demokrat atau yang sering kita dengar dengan sebutan 

Partai NasDem. Partai Nasional Demokrat merupakan partai yang  resmi didirikan 

pada tanggal 26 juli 2011 oleh Surya Paloh pemilik media massa swasta Metro 

TV dan beberapa tokoh politisi yang sebelumnya bergerak didalam ORMAS 

(Organisasi Masyarakat) Nasional Demokrat. Adapun ketua umum dari partai ini 

adalah Patrice Rio Capella (Nasional Demokrat, Wikipedia). 

Seperti yang terlihat dibeberapa media televisi, akhir-akhir ini partai 

NasDem sudah terlebih dulu melakukan Publikasi pada Media massa 

dibandingkan partai politik yang lainnya. Meskipun Partai Nasional Demokrat 

merupakan partai baru dijagad perpolitikan, tetapi partai ini sudah banyak menyita 

perhatian masyarakat indonesia. Hal ini terbukti dari penelitian terbaru LSI 

(Lembaga Survey Indonesia) yang memberikan informasi jika partai Nasional 

Demokrat berada di posisi keempat di bawah Partai Golkar, PDIP, dan Demokrat. 

Sebagai partai baru, adanya Pro dan Kontra ditengah-tengah masyarakat 

merupakan fenomena biasa dalam dunia politik. Namun yang menjadi Pro dan 

Kontra bagi beberapa politisi yang menentang partai Nasional Demokrat adalah 

hadirnya iklan partai NasDem dibeberapa media televisi yang mencuri start dari 
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lawan-lawan partai politik yang lain. Yang mana Iklan tersebut memberikan 

asumsi negatif bagi sebagian orang, terhadap partai NasDem yang melakukan 

Kampanye secara curang dengan mendahului partai-partai politik yang lainnya. 

Bersangkutan dengan iklan tersebut, tidak menutut kemungkinan jika Surya Paloh 

yang mana sebagai orang yang memiliki media massa akan memanfaatkan 

medianya untuk melakukan promosi secara terus menerus. Sebab secara tidak 

langsung, Metro TV sebagai salah satu media massa yang dimilikinya, juga akan 

gencar memberitakan persoalan Partai Nasional Demokrat dengan berbagai isu 

kepada masyarakat. Disamping itu juga fenomena iklan partai Nasional Demokrat 

yang lebih mendominasi dari pada iklan politik lainnya di media televisi. 

Seperti iklan televisi pada umumnya, iklan partai Nasional Demokrat juga 

terdapat enam elemen iklan yaitu heard word and sound effect, music, seen word, 

picture, colour, and movement. Karena pada dasarnya Iklan merupakan stimulus 

atau pesan yang disampaikan kepada khalayak untuk membujuk agar tertarik 

dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan iklan-iklan di media yang 

menarik sehingga audience mudah dipengaruhi apa lagi ditambah janji-janji manis 

yang terdapat di iklan tersebut sehingga audience semakin terpengaruhi untuk 

memilihnya. 

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa media massa mempunyai 

pengaruh besar terhadap pilihan dan juga persepsi masyarakat tentang iklan 

politik yang disiarkan oleh media televisi. Jadi ketika iklan politik partai Nasional 

Demokrat menerpa pemirsa televisi, maka akan ada persepsi yang timbul dari 

masyarakat tersebut. Inti dari persepsi tersebut adalah pandangan positif atau 
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negatif masyarakat terhadap partai Nasional Demokrat. Kemampuan media massa 

untuk mendistribusikan informasi, merupakan kekuatan untuk membentuk opini 

publik. Opini publik sendiri sangat ditentukan oleh seberapa besar informasi yang 

diberikan kepada masyarakat. Ketika semua pemberitaan media massa tentang 

suatu partai politik bersifat politik, maka masyarakat cenderung melihat 

keberadaan partai tersebut sebagai sesuatu yang positif. Begitu juga sebaliknya, 

ketika media massa beramai-ramai memberitakan keburukan partai politik atau 

kandidat, maka masyarakat cenderung menilainya negatif (Firmanzah,2007:131). 

Dalam penelitian ini, masyarakat Desa difokuskan sebagai populasi dan 

juga sampel untuk penelitian, hal tersebut dikarenakan masyarakat desa 

merupakan mayoritas khalayak televisi yang awam dalam menanggapi berbagai 

macam informasi, maka dari itu mereka akan mudah diarahkan ke suatu tujuan. 

(Onong Uchjana Effendy,2002:61) Dengan tingkat pendidikan yang rendah, 

mereka akan mudah terpengaruh adanya informasi yang disampaikan oleh media 

televisi, begitu juga ketika diterpa iklan partai politik partai Nasional Demokrat di 

media massa. Disamping itu juga karakteristik masyarakat desa yang senantiasa 

lebih bersifat kolektif dalam memberikan opini politik.  

Berkaitan dengan topik yang diangkat, maka peneliti tertarik ingin 

mengkaji tentang dampak terpaan iklan Partai politik partai Nasional Demokrat 

terhadap persepsi masyarakat desa tentang Partai Nasional Demokrat. Oleh karena 

itu, penelitian ini penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan 

partai politik terhadap sudut pandang masyarakat desa. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari judul “Pengaruh Terpaan Iklan TV Partai 

Nasional Demokrat Terhadap Persepsi Masyarakat,” maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh terpaan iklan TV partai Nasional Demokrat terhadap 

persepsi masyarakat Dusun Geneng tentang partai Nasional Demokrat? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan iklan TV partai Nasional Demokrat 

terhadap persepsi masyarakat Dusun Geneng tentang partai Nasional 

Demokrat? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terpaan iklan TV partai Nasional 

Demokrat terhadap persepsi masyarakat tentang partai NasDem. 

2. Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruhterpaan iklan TV partai 

Nasional Demokrat terhadap persepsi masyarakat NasDem. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

 Manfaat Akademis 

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat tentang 

wawasan dan pengetahuan iklan politik pada masyarakat. Selain itu juga 
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untuk menambah perbendaharaan kepustakaan bagi jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammdiyah Malang. 

 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

partai Nasional Demokrat pada masyarakat. 

2. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan masyarakat tentang 

dunia periklanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


