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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Komunikasi Secara Umum 

2.1.1. Definisi Komunikasi 

Komunikasi memiliki beragam pengertian atau definisi dari para pakar dan 

dalam konteks apa komunikasi dikaitkan. Salah satunya ialah istilah 

komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin 

communication, yang berasal dari kata communis yang berarti sama. Yang 

dimaksud dengan sama adalah sama makna (Effendy, 2011; 9). 

Selain itu, menurut Carl I. Hovland dalam Effendy (2011; 10) komunikasi 

ialah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas 

penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. 

Sedangakan menurut Harun dan Arianto (2011; 24-25) komunikasi 

memiliki empat pengertian pokok yakni; pertama, komunikasi adalah suatu 

proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan 

pesan. Keempat tindakan tersebut lazimnya terjadi secara berurutan. Kedua, 

pesan merupakan produk utama komunikasi. Ketiga, komunikasi dapat terjadi 

dalam diri seseorang, antara dua orang, di antara beberapa orang, atau banyak 

orang. Keempat, Komunikasi mempunyai tujuan tertentu. 

 

2.1.2. Saluran-Saluran Komunikasi 

Seiring dengan kemajuan teknologi, sampai saat ini sudah banyak macam 

dan jenis dari saluran atau media komunikasi. Dengan banyaknya pilihan 
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saluran atau media komunikasi tersebut, seorang komunikator dapat memiliki 

banyak opsi untuk menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan. Menurut 

Berger dkk (2014: 611) dalam menilai tiap-tiap opsi untuk penyaluran pesan 

tersebut harus mempertimbangkan keefektifitasan pesan kepada komunikan 

yang akan dituju.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan saluran atau media 

komunikasi menurut Berger dkk ialah : 

a. Jangkauan Komunikasi 

b. Kespesialisasian (Secara terbatas menjangkau subjek atau 

komunikan tertentu) 

c. Keintrusifan (Kapasistas untuk mengatasi pajanan selektif dan 

untuk menuntut perhatian) 

d. Keamanan 

e. Personalisasi 

f. Partisipasi komunikan 

g. Modalitas-modalitas makna (Ragam indra yang digunakan dalam 

menyampaikan pesan) 

h. Kemampuan komunikan untuk menguraikan sandi 

i. Penentuan agenda 

j. Keteraksesan 

k. Ekonomi 

l. Efisiensi 
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2.1.3. Konteks-Konteks Komunikasi 

Menurut Mulyana (2010; 77) secara luas konteks di sini merupakan semua 

faktor di luar komunikan dan komunikator, yang terdiri dari; pertama, aspek 

berupa fisik contohnya iklim, cuaca, suhu udara, penataan tempat duduk dan 

alat untuk menyampaikan pesan; kedua, aspek psikologis, seperti 

kecenderungan, sikap, prasangka, dan emosi; ketiga, aspek sosial seperti, 

norma, nilai sosial, dan budaya; keempat, aspek waktu. 

Sedangakan menurut Verderber dalam Mulyana (2010; 78) konteks 

komunikasi adalah konteks fisik, konteks sosial, konteks historis, konteks 

psikologis, dan konteks kultural. Indikator paling umum unutk mengklasifikasi 

komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta 

yang terlibat dalam komunikasi itu sendiri. Maka dikenallah komunikasi 

intrapribadi, komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi, komunikasi 

kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. 

Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa konteks-konteks 

komunikasi merupakan sesuatu hal diluar proses komunikasi yang secara 

langsung maupun tidak langsung ikut memberikan dampak kepada komunikan 

dan juga mempengaruhi efektivitas proses komunikasi itu sendiri. 

 

2.2. Komunikasi Massa dan Media Massa 

2.2.1. Definisi Komunikasi Massa 

Ada beberapa definisi mengenai komunikasi massa diantaranya yakni 

komunikasi massa (mass communication) merupakan proses menciptakan 
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kesamaan arti antar media massa dengan khalayak yang mereka tuju (Baran, 

2011; 7). 

Sedangakan menurut Nurudin (2007; 3) komunikasi massa adalah 

komunikasi yang dilakukan melalui media massa (media cetak dan elektronik). 

Sebab awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari 

pengembangan kata media of mass communication (media komunikasi massa). 

 

2.2.2. Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Menurut Nurudin (2007; 19-32), terdapat 7 ciri-ciri komunikasi massa, 

antara lain; 

a. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

b. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 

c. Pesannya bersifat umum 

d. Komunikasi bersifat satu arah 

e. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan pada komunikan 

f. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis, serta 

g. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. 

 

2.2.3. Definisi Media Massa 

Menurut Laughey (2007) dan McQuail (2003) dalam Nasrullah (2017; 3) 

secara sederhama, media dapat dijelaskan sebagai alat komunikasi yang 

digunakan sebagaiman definisi yang selama ini diketahui. Semetara itu, 

McLuhan dan Fiore (2001) dalam Nasrullah (2017; 4) menyatakan bahwa “The 

Medium is the Message” yang menjelaskan bahwa medium juga dapat disebut 
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sebagai sebuah pesan yang bisa mengubah pola komunikasi, budaya 

komunikasi, hingga bahasa dalam komunikasi antarmanusia. 

Mengacu pada pernyataan McLuhan dan Fiore di atas, dalam upaya 

memahami kata “medium” itu sendiri, guna memahami bagaimana media 

beroperasi, Meyrowitz (1999) dalam Nasrullah (2017; 4) menyatakan tiga 

ungkapan untuk melihat medium atau media, yakni :  

a. Medium sebagai saluran (Medium as Vessel/Conduit) yang mana 

menjelaskan bahwa media diibaratkan sebuah saluran yang 

membawa air sebagai pesannya. Saluran tersebut akan membawa air 

tersebut sesuai dengan alur yang sudah disiapkan. 

b. Medium sebagai bahasa (Medium as Language) yang bermakna 

media memiliki sesuatu yang unik yang dapat mewakili sesuatu atau 

mengandung pesan. 

c. Medium sebagai lingkungan (Medium as Environment) yang mana 

menjelsakan bahwa media tidak bisa dipandang pada teks semata, 

tetapi juga harus dilihat dalam segi konteks itu sendiri. 

Sedangkan media massa sendiri adalah alat-alat dalam komunikasi yang 

bisa menyebarkan pesan secara serempak kepada audience yang luas dan 

heterogen. Selain itu media massa tidak akan terhambat oleh ruang dan waktu 

(Nurudin, 2007; 9) 

Dari semua definisi di atas sama-sama memiliki kecenderungan yang sama 

bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu 

adalah sarana disertai dengan teknologinya. Dalam hal ini teknologi dalam 
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media massa menentukan seberapa luas pesan tersebut dapat disampaikan dan 

tidak terhambat oleh ruang dan waktu. 

 

2.3. Efek Komunikasi Massa 

2.3.1. Jenis-Jenis Efek Komunikasi Massa 

Menurut Keith R. Stamm dan John E. Bowes dalam Nurudin (2007; 206) 

efek komunikasi dibagi kedalam dua bagian dasar. Pertama, efek primer yang 

meliputi terpaan, perhatian, dan pemahaman. Kedua, efek sekunder yang 

meliputi perubahan tingkat kognitif (pengetahuan dan sikap) dan perubahan 

perilaku (menerima dan memilih). 

 

2.3.2. Efektivitas Komunikasi  

Menurut Baran (2011; 5) dalam bentuk sederhana, komunikasi 

(communication) adalah pengiriman pesan dari sumber ke penerima. Namun 

cara terbaik untuk mendeskripsikan komunikasi adalah dengan menjawab 

pertanyaan; Siapa? Mengatakan apa? Melalui saluran apa? Kepada siapa? 

Dengan efek seperti apa? (Model Harold Lasswell) 

 

Gambar 2.1 

Efek Komunikasi 
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 (Sumber : Baran, Stanley J. 2011.  Pengantar Komunikasi Massa, Literasi Media dan Budaya. Jakarta. 

Salemba Humanika.) 

 

Dari bagan dan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mencapai komunikasi yang efektif harus memiliki keempat aspek tersebut, 

yakni sumber pesan, media, penerima dan efek yang ditimbulkan. 

Sedangkan menurut Berger dkk (2014: 605) ada tiga bentuk pesan 

komunikasi dasar yang dapat menggerakkan khalayak menuju respon yang 

diinginkan dengan kata lain membuat proses komunikasi massa menjadi 

efektif. Ketiga proses komunikasi dasar tersebut adalah : 

a. Kesadaran 

Pesan-pesan kesadaran memberi tahu orang apa yang harus 

dilakukan, menetapkan terperinci siapa yang harus melakukannya, 

dan memberikan petunjuk tentang kapan dan dimana hal tersebut 

harus dilakukan. Pesan ini terkesan dangkal namun memancing 

khalayak untuk mencari tau lebih dalam. 

b. Instruksi 

Pesan-pesan instruksi menyajikan informasi tentang bagaimana 

melakukan suatu hal tersebut. Pesan instruksi ini luas dan terperinci. 

Dengan kata lain pesan instruksi merupakan bentuk tindak lanjut 

dari pesan kesadaran. 

c. Persuasi 

Pesan-pesan persuasi berisi tentang alasan-alasan persuasif mengapa 

khalayak atau audiens perlu melakukan atau menghindari tindakan 
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yang dianjurkan oleh komunikator. Peran dari pesan persuasi lebih 

mudah, yakni menguatkan kecenderungan yang sudah ada, 

menguatkan sikap positif, mendukung konsolidasi pasca perilaku, 

dan memotivasi seiring waktu. 

 

2.3.3. Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Efek Komunikasi Massa 

Komunikasi massa tentunya juga memiliki efek atau feedback yang terjadi 

pada komunikannya. Bentuk efek tersebut bisa dalam wujud tiga hal, yakni; 

efek kognitif (pengetahuan), efek afektif (emosional atau perasaan), dan efek 

behavioral (perubahan perilaku). Namun pada dasarnya munculnya efek 

tersebut tidak lepas dari beberapa faktor yang ikut terlibat dan mempengaruhi 

proses penerimaan. Faktor-faktor tersebut ialah faktor pribadi dan sosial 

(Nurudin, 2007; 228). Faktor pribadi yang dimaksud di sini ialah faktor-faktor 

yang berasal dari dalam diri individu seperti sifat dan pengalaman akan 

sesuatu. Sedangkan faktor sosial adalah faktor yang berasal dari lingkungan 

individu tersebut, seperti keadaan politik, isu yang sedang hangat dan lain 

sebagainya. 

Menurut Gunther dan Storey (dalam Berger, dkk, 2014: 376) pengaruh 

media yang dirasakan tidak fokus pada bagaimana sebenarnya media 

mempengaruhi sikap, kepercayaan atau perilaku komunikan, namun lebih 

kepada persepsi terhadap komunikan tersebut. Selain itu peranan emosi dalam 

terpaan efek media yang dirasakan oleh komunikan atau audien. Emosi yang 

ada entah itu dari komunikator, komunikan, maupun yang dibangun dari suatu 

media komunikasi akan mempengaruhi struktur atau ini pesan-pesan media 
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dam respon emosi serta saling mempengaruhi antara emosi dan kognisi dalam 

berbagai konteks media (Berger, dkk, 2014: 380) 

 

2.3.4. Audiens 

Audiens atau juga disebut khalayak merupakan bagian penting dalam suatu 

proses komunikasi, tidak terkecuali juga pada proses komunikasi massa. 

Menurut Nasrullah (2017; 85) dalam kajian media, khalayak atau audiens 

sering kali digunaka untuk menandakan masyarakat, baik itu kelompok 

maupun individu. Namun setiap kelompok maupun individu tidak dapat seta-

merta dianggap sebagai audiens. Dalam hal ini, kelompok maupun individu 

yang bisa disebut sebagai audiens merupakan sekelompok orang atau individu 

yang secara sadar memposisikan diri mereka sebagai audiens untuk mengakses 

informasi dari sebuah peristiwa. 

Audiens juga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah; 1) 

audiens cenderung merupakan individu yang sering berbagi pengalaman dan 

pada sisi lain terpengaruhi oleh individu lain dalam berbagi pengalaman, 2) 

audiens bersifat heterogen, serta 3) audiens cenderung tersebar di beberapa 

wilayah sasaran (Nasrullah, 2017; 87) 

Namun di sisi lain, menurut Biocca (1988) dan Littlejohn (1999) dalam 

Nasrullah (2017; 88) menyatakan bahwa audines adalah individu atau 

kelompok yang terpisah dari komunikator atau pembuat pesan. Dalam teori ini  

menjelaskan tidak ada keterlibatan audiens dalam media dan sebaliknya 

audiens juga tidak aktif dalam produksi media. 
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Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa audiens atau khalayak 

merupakan kelompok atau individu yang terpisah dari komunikator atau 

pembuat pesan itu sendiri. 

 

2.3.5. Makna yang Dikode oleh Audiens 

Menurut Bungin (2011; 179) makna yang dikode oleh pemirsa 

(komunikan) terjadi dalam runag yang berbeda-beda atau terjadi pada individu 

yang berbeda-bedaberdasarkan pada kemampuan kognitif pemirsa maupun 

emosinya. Makna yang dikode oleh pemirsa tersebut, tergantung pada 

bagaimana individu tersebut melakukan dekonstruksi terhadap pesan yang 

disampaikan. 

Makna yang dikode oleh pemirsa, berhubungan dengan beberapa 

kategorisasi pemirsa, yakni : kelas sosial, gaya hidup, usia individu dan 

kemampuan intelektual, perbedaan gender, kebutuhan terhadap pesan yang 

disampaikan, dan kesan individu terhadap pesan. 

Selain itu, menurut Berger, dkk (2014: 482), pengelolaan informasi dari 

dalam diri setiap individu atau audiens juga mempengaruhi apa makna yang 

akan dikode oleh audiens itu sendiri. Menurutnya tidak hanya pembukaan diri 

akan segala pesan untuk seorang audiens saja yang akan turut serta dalam 

proses mengkode namun juga penghindaran topik terkait pesan tersebut. 

 

2.4. Iklan dan Fungsi Iklan 

Iklan merupakan alat utama dari IMC atau Integrated Marketing 

Communication yang membutuhkan pengolahan manajemen yang baik agar dapat 



19 
 

mencapai tujuan dari pembuat iklan itu sendiri. Menurut Shimp (2014; 192) iklan 

adalah sebuah bentuk komunikasi berbayar dan termidiasi dari sumber yang jelas, 

didesain untuk mempengaruhi penerima agar melakukan sesuatu sekarang atau di 

masa yang akan dating. Ungkapan sebagai komunikasi termediasi ini digunakan 

bertujuan untuk membedakan periklanan yang menyampaikan informasi melalui 

media elektronik atau media cetak dari komunkasi orang ke orang termasuk 

penjualan personal dan mulut ke mulut.  

Di sisi lain menurut The American Marketing Assosiation dalam Nasrullah 

(2017; 160) menyebutkan bahwa iklan dapat diartikan sebagai pengumuman atau 

pesan persuasif dalam suatu waktu atau ruang menggunakan media massa oleh 

institusi bisnis, organisasi non profit, pemerintah, maupun individu dengan maksud 

menginformasikan dan atau membujuk audiens terhadap barang, jasa, organisasi, 

atau ide-ide sebagai sasaran target pemasaran atau audiensi. Menurut Supriadi 

(2013; 64) menyatakan bahwa praktik periklanan merupakan bentuk kolaborasi dari 

beberapa ilmu, yakni ilmu sosiologi, ilmu psikologi, dan ilmu komunikasi. Pada 

aspek sosiologi dimaksud ialah tentang lingkungan pada jangkauan khalayak dari 

iklan yang akan dituju, tentunya iklan harus memberi gambaran sedekat mungkin 

dengan keadaan sosial yang ada di lingkungan masyarakat atau bahkan negara dari 

khalayak. Pada apek psikologi, iklan harus dapat mempersuasi atau mempengaruhi 

khalayak dari sisi psikologisnya agar dapat menerima pesan-pesan yang 

disampaikan melalui iklan. Dalam aspek komunikasi, iklan harus dapat komunikatif 

dengan khalayak yang dituju. Dalam hal ini iklan adalah sebuah media untuk 

menyampaikan pesan-pesan atau ideologi dari pembuat iklan kepada khalayak 

iklan. Tentu agar pesan tersebut samai dengan utuh kepada khalayak iklan harus 
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dapat menjadi media komunikasi yang efektif. Untuk lebih jelasnya lihat began 

dibawah ini; 

 

Gambar 2.2 

Kolaborasi Ilmu dalam Praktik Periklanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber :  Supriadi, Yadi. 2013. Periklanan, Perspektif Ekonomi Politik. Bandung. Simbiosa Rekatama 
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kesadaran masyarakat akan sesuatu, (4) menambah nilai, dan (5) membantu upaya 

lain untuk mencapai tujuan dari pembuat iklan itu sendiri. 

Dari teori-teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa iklan merupakan sebuah 

produk komunikasi yang bertujuan memberikan pesan persuasif untuk secara sadar 

Sosiologi Psikologi Komunikasi 

Iklan 

Penelitian 

Kuantitatif 

& Kualitatif 



21 
 

maupun tidak sadar mempengaruhi audiens dengan pesan yang disampaikan dalam 

iklan melalui media massa.   

 

2.5. Jenis Iklan 

Seperti yang kita tahu, iklan merupakan salah satu produk komunikasi yang 

bertujuan untuk mempersuasi audiens yang dituju. Seiring perkembangan jaman 

dan teknologi komunikasi hingga saat ini media-media komunikasi 

umum/mainstream saat ini memiliki berbagai macam kesempatan untuk disisipi 

sebuah iklan. Tentu iklan dari setiap media tidak bisa disamakan dengan media lain. 

Hal ini bergantung pada keunggulan dan kekurangan media yang digunakan untuk 

beriklan. Berikut adalah jenis-jenis iklan menurut Supriadi :  

 

2.5.1. Jenis Iklan Berdasarkan Media 

Menurut Sobur (dalam Supriadi, 2013; 33) dalam komunikasi periklanan, 

iklan tidak hanya menggunakan bahasa sebagai alatnya, namun juga 

menggunakan alat komunikasi lainnya seperti gambar, warna, dan bunyi. 

Perpaduan alat komunikasi tersebut tidak lepas dari jenis media yang 

digunakan untuk beriklan. Penggunaan alat tersebut juga dapat digunakan 

untuk menekankan pesan apa yang ingin disampaikan lewat iklan. Secara garis 

besar, jenis iklan berdasarkan media yang digunakan dapat dibagi menjadi dua, 

yakni media cetak, seperti; surat kabar, koran, brosur dan media elektronik, 

seperti; televisi, radio dan internet. 

Namun menurut Madjadikara (dalam Supriadi, 2013; 34) jenis iklan 

berdasarkan media yang digunakan tidak hanya media cetak dan elektronik 
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saja. Media lain seperti spanduk, megatron, umbul-umbul dan billboard juga 

termasuk dalam jenis media yang lain selain kedua jenis media yang di 

sebutkan oleh Sobrun yakni jenis media iklan luar ruang.  

Menurut Supriadi (2013; 34) ia membagi jenis iklan berdasarkan media 

menjadi lima jenis iklan, yakni (1) iklan televisi, (2) iklan surat kabar, (3) iklan 

radio, (4) iklan internet dan (5) iklan Short Message Service (SMS). Pemilihan 

jenis iklan yang akan digunakan tentu mempertimbangkan audiens yang akan 

dituju sebagai komunikan dari iklan itu sendiri baru setelah itu iklan di desain 

menyesuaikan dengan media yang digunakan. 

 

2.5.2. Jenis Iklan Berdasarkan Isi Pesan 

Menurut Madjadikara (dalam Supriadi, 2013; 42 jenis iklan berdasarkan 

isi pesan dapat digolongkan menjadi tiga, yakni iklan komersil, iklan layanan 

masyarakat dan iklan politik. Iklan komersial adalah iklan yang sering kita lihat 

di televisi, maupun media cetak lainnya seperti koran, majalah dan surat kabar. 

Tujuan dari iklan komersial adalah untuk mempromosikan produk atau jasa 

dari perusahan atau penyedia barang dan jasa, memperkenalkan produk atau 

jasa, meningkatkan konsumen, hingga menanamkan loyalitas konsumen. 

Sedangkan iklan layanan masyarakat ialah iklam nonkomersial dengan 

maksud mengajak, mendidik, mengarahkan atau menghimbau audiensnya 

dalam hal ini masyarakat menjadi warga negaramaupun warga dunia yang baik 

(Supriadi, 2013; 42). Dalam Etika Pariwara Indonesia (2007; 32) disebutkan 

bahwa iklan layanan masyarakat sepenuhnya dilakukan oleh pamong atau 

Lembaga nirlaba yang memuat identitas pengiklan atau penyelenggara dengan 
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menampilkan logo maupun slogan. Namun jika lembaga komersil ikut andil 

dalam iklan layanan masyarakat, sesuai ketentuan hanya nama perusahaannya 

saja yang boleh ditampilkan. Selain itu menurut Advertising Council, iklan 

layanan masyarakat memiliki beberapa kriteria, seperti; tidak bersifat komersil, 

tidak bersifat keagamaan, nonpolitik, berwawasan nasional, ditujukan untuk 

seluruh lapisan masyarakat, diajukan atau diproduksi oleh organisasi yang 

sudah diakui, dapat diiklankan serta memiliki dampak dan kepentingan tinggi 

(Kasali dalam Supriadi, 2013; 42) 

Iklan politik bisa disebut sebagai media kampanye oleh partai politik yang 

bertujuan untuk kepentingan partai politik (Supriadi, 2013; 42). Biasanya iklan 

politik bertujuan untuk memperkenalkan partai baru, membangun citra, 

memperkenalkan program kerja partai.  

 

2.5.3. Jenis Iklan Berdasarkan Sasaran 

Menurut Supriadi (2013; 44) jenis iklan berdasarkan sasaran dibagi 

menjadi empat, yakni; orang tua (rumah tangga), dewasa, remaja dan anak-

anak. Hal tersebut dikarenakan pada komunikan keempat jenis iklan tersebut 

memiliki motif dan aspek-aspek yang berbeda dalam melihat sebuah iklan. Hal 

ini didukung dengan pendapat Khan (dalam Supriadi, 2013; 44) yang 

menyatakan bahwa di dalam sebuah keluarga, seorang ayah, ibu, anak, dan 

anggota keluarga lainnya memiliki motif dan tingkat kepercayaan yang 

berbeda-beda berkaitan dengan sebuah produk yang akan dikonsumsi. 

Terlebih lagi iklan yang ditujukan untuk anak-anak memiliki beberapa 

aturan yang lebih ketat lagi. Di Indonesia, aturan tersebut diatur dalam Dewan 
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Periklanan Indonesia, yang salah satunya berbunyi; (1) iklan tidak boleh 

menggunakan model anak-anak untuk produk yang tidak diperuntukkan untuk 

anak-anak, tanpa didampingi orang dewasa; (2) iklan tidak boleh 

memperlihatkan anak-anak dalam adegan berbahaya, menyesatkan, atau tidak 

pantas dilakukan oleh anak-anak; (3) iklan tidak boleh menampilkan anak-anak 

sebagai penganjur penggunaan produk yang bukan untuk anak-anak; dan (4) 

iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek 

(pester power) anak-anak dengan maksud memaksa para orang tua untuk 

mengabulkan permintaan anak-anak terkait dengan produk yang diiklankan 

(Dewan Periklanan Indonesia, 2007; 33). 

 

2.6. Iklan yang Efektif 

Sebuah iklan dapat dikatakan efektif jika iklan tersebut dapat menyelesaikan 

dan mencapai tujuan dari pembuat iklan (Shimp, 2014; 218). Definisi tersebut 

mengartikan efektivitas dari sisi output iklan yang didapat atau bagaimana 

penyelesaian dari iklan tersebut. Selain itu juga Shimp berpendapat akan lebih sulit 

untuk mendefinisikan iklan dari sisi input atau dari komposisi iklan itu sendiri. 

Membuat iklan yang efektif adalah tugas yang tidak mudah dan tidak murah. 

Oleh karena itu tingkat efektivitas dari sebuah iklan sangat menjadi perhatian dalam 

hal manajemen iklan. Iklan memegang pesan vital dalam meningkatkan ekuitas. 

Meskipun demikian, kekusutan (clutter) periklanan yang luas mewajibkan bahwa 

iklan harus memperoleh dan mempertahankan perhatian audiens serta 

menyampaikan butir-butir kunci dari naskah sebuah iklan (Shimp, 2002; 52). 
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Menurut Shimp (2014; 218) ada beberapa aspek yang harus dicakup oleh iklan 

yang efektif, yakni keterhubungan (connectedness), kesesuaian (appropriateness), 

dan kebaruan (novelty) atau biasa disingkat CAN. Selain itu secara umum ada 

beberapa kriteria yang dapat menjadikan sebuah iklan dikatakan efektif, yakni : 

1. Iklan yang merupakan perwujudan dari strategi pemasaran. 

2. Iklan berasal dari perspektif konsumen 

3. Iklan dapat menentukan jalan unik untuk menembus ledakan iklan 

4. Iklan yang efektif tidak akan menjanjikan sesuatu yang mustahil 

5. Mencegah ide kreatif yang berasal dari sesuatu yang tidak jelas 

 

2.7. Periklanan Internet 

Internet melakukan fungsi pemasaran multifaset, sebagai mekanisme untuk 

membangun permintaan, melakukan transaksi, memasukkan pesanan, 

menyediakan layanan pelanggan, dan menjadi media periklanan serba guna. Para 

pembuat iklan harus menyadari hal tersebut serta sadar bahwa internet adalah media 

periklanan yang masih akan berkembang pesat. Dapat dikatakan, internet sendiri 

merupakan media baru yang lebih murah, tidak berantakan, dan berpotensi lebih 

efektif daripada media mapan yang sudah ada. Selain itu internet diklaim sebagai 

media komunikasi yang lebih baik karena memiliki fleksibilitas dan keunggulan 

pada penargetan khalayak yang akan dituju. Bahkan saat ini beberapa pengamat 

juga menganggap bahwa periklanan tradisional sudah berada diambang kematian 

(Shimp, 2014; 414) 
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2.8. Film sebagai Media Komunikasi 

2.8.1. Unsur dalam Film  

Di dalam film umumnya terdiri atas dua unsur, yakni unsur naratif dan 

unsur sinematik. Kedua unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling 

mendukung, berinteraksi dan berkesinambungan satu dengan yang lain seperti 

pada bagan: 

 

Gambar 2.3 

Unsur-Unsur Dalam Film 

 

 

 

 

 (Sumber : Pratista, H. 2017. Memahami Film Edisi 2. Sleman. Montage Press) 

 

Pratista (2017: 24) menyebutkan bahwa unsur naratif berhubungan dengan 

aspek cerita film. Sedangakan unsur sinematik merupakan aspek teknis dalam 

produksi sebuah karya film. 

 

2.8.2. Jenis-Jenis Film 

Film secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis film dokumenter, fiksi, 

dan eksperimental. Pembagian jenis ini didasarkan atas cara bertuturnya yakni 

cerita dan non cerita. Film fiksi masuk dalam kategori film cerita sedangkan 

FILM 

UNSUR SINEMATIK UNSUR NARATIF 
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film dokumenter dan eksperimental dikategorikan dalam film non cerita. Film 

dokumenter memiliki konsep realisme (kenyataan) berada di kutub yang 

berlawanan dengan film eksperimental yang memiliki konsep formalism 

(abstrak). Sedangkan, film fiksi berada persis di tengah-tengah dua kutub 

tersebut (Pratista, 2017: 29). 

 

Gambar 2.4 

Jenis-Jenis Film 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Pratista, Himawan. 2017. Memahami Film Edisi 2. Sleman. Montase Press) 

 

a. Film Dokumenter 

Film dokumenter adalah suatu penyajian fakta. Film dokumenter 

berhubungan dengan tokoh, obyek, momen, peristiwa, serta lokasi 

yang nyata. Film jenis ini tidak menciptakan suatu peristiwa, namun 

merekam peristiwa yang benar-benar terjadi (otentik). Film jenis ini 

lazimnya tidak memiliki tokoh protagonist maupun antagonis serta 

penyelesaian konflik dalam cerita seperti halnya film fiksi. Struktur 

Dokumenter 

(Nyata) 

Eksperiment

al (Abstrak) 

Fiksi (rekaan) 
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dalam film dokumenter umumnya juga sederhana dengan tujuan 

agar memudahkan penonton mencerna dan mempercayai fakta-fakta 

yang disajikan. 

 

b. Film Fiksi  

Film jenis fiksi sangat terikat dengan plot. Film fiksi sering 

menggunakan cerita rekaan, serta memiliki konsep pengadeganan 

yang telah dirancang sejak awal. Struktur cerita film juga terikat 

dengan hokum kausalitas. Lazimnya film jenis ini memiliki tokoh 

protagonist dan antagonis, masalah atau konflik, penutupan, serta 

pola pengembangan cerita yang jelas. Dalam segi produksi, film 

fiksi relative lebih kompleks dibandingkan film dokumenter dan 

eksperimental 

 

c. Film Eksperimental 

Film jenis ini sangat berbeda dibandingkan dua jenis film 

sebelumnya. Para sineas film eksperimental biasanya bekerja di luar  

industry film mainstream. Mereka biasanya terlibat penuh sejak 

awal hingga akhir pembuatan film. Film eksperimental tidak 

memiliki plot namun tetap memiliki struktur yang sangat 

dipengaruhi oleh subjektifitas sineasnya seperti gagasan, ide, emosi 

serta pengalaman batin. Film eksperimental biasanya tidak bercerita 

tentang apapun bahkan kadang menentang kausalitas. Film 

eksperimental biasanya berbentuk abstrak dan tidak mudah 
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dipahami. Hal ini dikarenakan sineas film eksperimental 

menggunakan simbol-simbol personal yang mereka ciptakan 

sendiri. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa film 

eksperimental juga masuk dalam kategori film art. 

 

2.8.3. Film sebagai Media Massa  

Tidak dapat dipungkiri, film sudah tidak menjadi sekedar hiburan semata 

bagi masyarakat luas. Banyaknya kepentingan-kepentingan yang masuk dalam 

unsur naratif maupun sinematik di dalamnya membuat film memiliki nilai lain 

yang dapat dilihat, didengar maupun dirasakan oleh penontonnya. Menurut 

McQuail (2011: 36) banyak ditemukan adanya elemen propaganda ideologis 

yang terlihat samar di banyak film hiburan popule, bahkan dalam masyarakat 

yang cenderung bebasdari praktek politik. 

Walaupun adanya dominasi fungsi hiburan dalam sejarah film, film 

seringkali menampilkan kecenderungan pembelajaran atau propagandis. Film 

cenderung lebih rentan daripada media lain terhadap gangguan dari luar dan 

sering kali tunduk pada tekanan untuk seragam karena terlalu banyak modal 

yang terlibat. 

Selain itu, pemisahan antara film dengan bioskop merujuk pada banyak 

cara bagaimana film dapat ditonton, setelah pertunjukkan awal di bioskop. 

Perkembangan tersebut memiliki potensi dampak tertentu yaitu membuat film 

tidak lagi sebagai pengalaman publik bersama dan lebih kepada pengalaman 

pribadi (McQuail, 2011: 36). 
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2.9. Media Sosial dan Instagram 

Saat ini media memiliki berbagai macam jenis dan pilihan kegunaan seiring 

berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut memberikan 

peluang bagi setiap individu untuk menyesuaikan kebutuhan informasi dirinya, 

merancang sebuah pesan bahkan membuat sebuah medianya sendiri (Berger, dkk, 

2014: 381) 

Menurut beberapa ahli media sosial sendiri memiliki definisi, yakni; menurut 

Mandiberg (2012), media sosial adalah media yang mewadahi kerja sama di antara 

pengguna yang menghasilkan konten (User-Generated Content), Mike dan Young 

(2012) mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal 

dalam arti saling berbagi di antara individu (to be shared one-to-one) dan media 

public untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu, sedangkan 

Van Dijk (2013) berpendapat bahwa media sosial adalah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 

beraktivitas maupun berkolaborasi. Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan 

pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 

berkomunikasi, dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2017; 11)  

Salah satunya media sosial ialah Instagram. Nama Instagram berasal dari kata 

“instant” dan kata “telegram”, yang bertujuan untuk mengirimkan informasi secara 

cepat dengan foto. Instagram adalah aplikasi jejaring sosial yang dibuat untuk 

berbagi foto dan video dari smartphone. Saat pengguna Instagram mengunggah 

foto atau video dari akun pribadinya, maka akan dapat dilihat oleh followers 

(pengikut akun) pada beranda. Instagram merupakan versi sederhana dari 
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Facebook, dengan penekanan pada penggunaan mobile dalam berbagi visual 

maupun audio visual (Moreau, 2018). 

 

2.10. Etika Berkendara Menurut Kepolisian Republik Indonesia 

Menurut Polri ada 13 etika berkendara yang harus selalu diperhatikan, baik saat 

berkendara dengan kendaraan roda dua dan empat. Tujuan etika berkendara adalah 

untuk menghormati, menghargai dan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang 

lain. Saat ini, kebanyakan pemakai jalan jarang yang punya motto 'sedia payung 

sebelum hujan', biasanya kehujanan dulu baru pakai payung. Nah, demikian pula 

dengan pengendara sepeda motor yang belum beretika, kalau belum kejadian belum 

akan jera (facebook.com/DivHumasPolri, 2014). 

Ketigabelas etika berkendara tersebut adalah : 

a) Pastikan kondisi fisik dan jiwa yang sehat, lakukan pemanasan 

sedikit sebelum berangkat ke tujuan. 

b) Pastikan sepeda motor yang akan digunakan benar-benar siap  

selama dalam perjalanan, mulai dari kesiapan kondisi mesin  

kendaraan, ban, rem, kopling, oli, handle gas, lampu depan, lampu 

rem, sign, rantai, busi, bahan bakar dan surat-surat (SIM dan  

STNK). 

c) Gunakanlah helm full face atau helm standar (SNI) baik bagi  

pengemudi maupun pembonceng. Pakailah kacamata dengan UV 

(Ultra Violet) protection di siang hari agar tidak silau dan  

pandangan mata lebih jelas. 
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d) Menyangkut kemungkinan perubahan cuaca, pengendara sepeda  

motor harus mempersiapkan jaket, sepatu, body protector, sarung 

tangan, kacamata dan jas hujan. 

e) Bagi pembonceng wanita, sebaiknya tidak duduk menyamping  

melainkan menghadap ke depan. 

f) Untuk menyeberang, pastikan lalu lintas aman, barulah  

menyeberang. 

g) Untuk perjalanan di kota, kecepatan tidak boleh lebih dari 60 

km/jam, jangan berjalan dengan zig-zag, apalagi jika  

memboncengkan balita atau orang tua. 

h) Jangan membawa muatan yang melebihi ketentuan (lebih dari 2  

orang). 

i) Patuhilah rambu-rambu lalu lintas sepanjang rute perjalanan dan  

etika berlalu lintas. 

j) Tidak mengambil jalur khusus pejalan kaki / sepeda, apalagi  

sampai menaiki trotoar untuk pejalan kaki sangat tidak beretika. 

k) Nyalakan lampu utama pada siang hari dan gunakan lajur jalan  

paling kiri saat kecepatan bibawah 40 Km/jam. 

l) Tidak menggunakan varias / aksesoris sepedamotor yang  

membahayakan pengguna jalan lainnya & JANGAN  

menggunakan kenalpot racing / modifikasi dijalan raya, karena 

dapat mengganggu kenyamanan orang lain. 

m) Hal yang tak kalah penting adalah berdoa memohon keselamatan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum mengawali perjalanan. 
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2.11. EPIC Model AC Neilsen  

EPIC Model merupakan metode yang dikembangkan oleh AC Neilsen untuk 

mengukur efektivitas sebuah iklan. AC Neilsen sendiri merupakan Lembaga 

internasional yang bergerak dibidang periklanan dan rating untuk mengukur rating 

sebuah program televisi. Sedangkan, pada dasarnya iklan layanan masyarakat 

Zebra Boss adalah sebuah iklan layanan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk 

menghimbau masyarakat Kota Malang sadar akan keselamatan dan etika 

berkendara yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam ILM ini 

menggunakan bentuk film yang terdiri dari unsur naratif dan sinematik untuk 

mempersuasi penonton yang notabene adalah masyarakat Kota Malang. 

Dalam EPIC Model ini, AC Neilsen memisahkan empat dimensi kritis sebuah 

iklan yaitu Empathy, Persuasion, Impact, dan Communication untuk kemudian 

dianalisis  guna melihat efektivitas masing-masing dimensi tersebut secara terpisah 

sehingga dapat diketahui pada dimensi yang manakah sebuah iklan memiliki 

kelemahan dalam pencapaian tujuannya, serta selanjutnya dibuat strategi baru 

untuk memperbaikinya. Berikut  merupakan paparkan dimensi–dimensi dalam 

EPIC model (Yet, 2013). 

1. Dimensi Empati 

Dimensi pembangkit respon emosional (empathy) merupakan dimensi 

yang menginformasikan, apakah konsumen tertarik atau menyukai suatu 

iklan dan menggambarkan bagaimana audiens melihat hubungan antara 

suatu iklan dengan pribadi mereka. Hal tersebut berhubungan dengan emosi 

audiens 
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2. Dimensi Persuasi 

Dimensi persuasi (persuasion) merupakan dimensi   

menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu iklan untuk peningkatan 

kesadaran terhadap pesan yang ingin disampaikan. Persuasi (persuasion) 

adalah perubahan kepercayaan, sikap, dan keinginan berperilaku yang 

disebabkan satu komunikasi lewat media audio visual tersebut. 

 

2. Dimensi Impact 

Dimensi Impact menunjukkan, apakah suatu pesan dapat terlihat 

menonjol dalam sebuah karya audio visual tersebut bagi audiens. Dalam 

dimensi Impact ini yang diharapkan ialah bagaimana pesan dalam audio 

visual tersebut dapat memberikan efek atau feedback dalam bentuk apapun 

setelah melihat pesan dalam audio visual tersebut. 

 

3. Dimensi Komunikasi 

Dimensi komunikasi memberikan informasi tentang kemampuan 

konsumen dalam mengingat pesan utama yang disampaikan, pemahaman 

konsumen, serta kekuatan kesan yang ditinggalkan pesan tersebut. 

Perspektif pemrosesan kognitif adalah inti untuk mengembangkan strategi 

pemasaran yang berhasil yang merupakan permasalahan komunikasi. Proses 

dimulai ketika sumber komunikasi promosi menentukan informasi apa yang 

harus dikomunikasikan, kemudian meng-enkoding pesan tersebut dalam 

bentuk simbol-simbol yang paling tepat (menggunakan kata, gambar, atau 

tindakan). 
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2.12.      Definisi Konseptual 

Menurut Silalahi (2015: 303) konseptualisasi mengacu pada upaya  mengambil 

gagasan/konstruk abstrak dan menyempurnakannya dengan memberikan definisi 

konseptual atau teoritis. Definisi konseptual sendiri adalah pernyataan mengenai 

ide dalam bentuk kata-kata tertentu atau istilah teoritis yang berkaitan dengan ide-

ide atau konsep lain. Definisi yang baik memiliki satu arti yang jelas, spesifik, dan 

eksplisit atau tidak ada kemenduaan atau ambiguitas dan ketidakjelasan. 

Definisi konseptual dari penelitian ini hanya akan berlingkup pada efektivitas 

media massa dalam penyampaian pesannya terhadap khalayak. Dalam hal ini, 

media massa yang dimaksud adalah pos Instagram dari Satlantas Polres Malang 

dalam bentuk iklan layanan masyarakat Zebra Boss episode 1-4 dalam 

menyampaikan pesan etika berkendara.  

Selain itu, indikator efektivitas pesan dalam penelitian ini menggunakan empat 

aspek EPIC Model dari AC Neilsen yakni Emphaty, Persuassion, Impact, dan 

Communication. Dalam peneitian ini memiliki satu variable yakni efektivitas pesan 

dalam iklan layanan masyarakat Zebra Boss episode 1-4 itu sendiri. 

 

2.13     Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat 

petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan 

bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empirik (Silalahi, 

2015: 311). Dengan kata lain definisi operasional harus dapat menyatakan kondisi-

kondisi, bahan-bahan, dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk 

mengidentifikasi atau menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang 

didefinisikan. 
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Mengacu pada definisi konseptual di atas, definisi operasional dalam penelitian 

ini menggunakan empat aspek dalam EPIC Model dari AC Neilsen yakni Emphaty, 

Persuassion, Impact, dan Communication sebagai indikator efektivitas pesan etika 

berkendara dalam iklan layanan masyarakat Zebra Boss episode 1-4. Keempat 

aspek tersebut akan dipecah kembali menjadi beberapa pertanyaan kunci dan 

indikator yang nantinya akan ditanyakan kepada responden dan menentukan efektif 

atau tidaknya iklan layanan masyarakat tersebut. Beberapa pertanyaan kunci dan 

indikator tersebut yakni : 

 

Tabel 2.1 

Tabel Definisi Operasional 

 

No. Aspek Pertanyaan Kunci Indikator 

1. Emphaty Apakah anda merasa suatu 

kesan positif/negatif setelah 

menonton iklan layanan 

masyarakat Zebra Boss 

episode 1-4 selain di luar 

konteks etika berkendara? 

- Penonton memiliki 

kesan terhadap ILM 

Zebra Boss. 

- Penonton memiliki 

kesadaran terhadap 

brand Zebra Boss . 

2. Persuassion Apakah anda merasa 

tertarik untuk 

memperdalam pengetahuan 

anda terkait dengan etika 

- Penonton tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh 

tentang etika 

berkendara. 
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berkendara yang baik dan 

benar setelah menonton 

iklan layanan masyarakat 

Zebra Boss episode 1-4? 

- Penonton merasa diajak

untuk memperbaiki

etika berkendara.

3. Impact Apakah anda mulai 

memperbaiki etika 

berkendara anda terutama 

saat mengemudikan roda 

dua setelah menonton iklan 

layanan masyarakat Zebra 

Boss episode 1-4? 

- Penonton memperbaiki

etikanya saat 

berkendara setelah 

menonton. 

4. Communication Apakah anda memahami 

inti pesan yang disampaikan 

dalam ILM per episode 

maupun secara menyeluruh 

setelah menonton iklan 

layanan masyarakat Zebra 

Boss episode 1-4? 

- Penonton memahami

pesan apa yang ingin

disampaikan dari ILM

yang mereka tonton.

- Penonton memahami

untuk apa ILM tersebut

dibuat.

(Sumber : Data Peneliti) 


