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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Persuasif 

 Menurut Effendy (dalam Nurhayani, 2016) Komunikasi Persuasif adalah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain agar berubah sikap, opini dan tingkah 

lakunya dengan kesadaran sendiri. 

2.2 Tujuan Komunikasi Persuasif 

 Menurut Sendjaja (dalam Ritongah, 2011:20) bahwa tujuan persuasi di sini identik 

dengan menginginkan efek, hasil, atau akibat yang terjadi pada khalayak sasaran secara umum 

akibat atau hasil persuasi mencakup tiga aspek yaitu : 

A. Aspek kognitif, yaitu menyangkut kesadaran dan pengetahuan. 

Contohnya menjadi sadar dan ingat, menjadi tahu dan kenal. 

B. Aspek afektif, yaitu menyangkut sikap, perasaan serta emosi. Dalam hal ini 

contohnya sikap setuju / tidak setuju, perasaan sedih, gembira, benci dan 

menyukai. 

C. Aspek konatif, yaitu menyangkut perilaku ataupun tindakan misalnya berbuat 

sesuatu seperti yang diinginkan, disarankan, atau yang tidak disarankan. 
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2.3 Hambatan Komunikasi Persuasif 

 Menurut Effendi (2013:36), hambatan komunikasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

hambatan mekanik dan sematik. Hambatan mekanik adalah hambatan berupa suara-suara 

kegaduhan yang membuat komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan 

hambatan sematik menyangkut isi pesan yang disampaikan berupa pemakaian kata-kata, istilah 

yang menimbulkan salah paham dan salah pengertian. 

2.4 Strategi Komunikasi Persuasif 

 Menurut Soemirat, dkk (dalam Firdaus, 2016), strategi komunikasi persuasif merupakan 

paduan antara perencanaan komunikasi dalam aspek dengan manajemen komunikasi untuk 

mencapai tujuan persuasi. 

 Menurut Mardikanto (dalam Firdaus, 2016) dalam memilih metode persuasif ada tiga 

pendekatan yang digunakan berdasarkan media, yaitu sifat hubungan antara persuader dengan 

sasarannya, dan pendekatan psikososial. Berdasarkan media yang digunakan, komunikasi 

persuasif dapat dilakukan dengan media lisan, media cetak, dan media elektronik.  

 Menurut Soemirat (dalam Firdaus, 2016) berdasarkan sifat hubungan persuader dengan 

sasarannya, metode yang digunakan berupa komunikasi langsung maupun tidak langsung, 

sedangkan berdasarkan keadaan psikososial sasarannya, metode yang dilakukan berupa 

pendekatan perorangan, kelompok, dan massal.  

 Melvin L. De Fleur dan Sandra J. Ball-Roceach (dalam Firdaus, 2016) mengemukakan 

beberapa strategi komunikasi persuasif : 
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A. Strategi Psikodinamika 

 Strategi ini dipusatkan pada faktor emosional dan atau faktor kognitif 

dengan pesan persuasi. Dalam hal ini menggunakan pesan persuasi untuk 

menyatakan emosi, selain itu dapat pula menghubungkan pembangkit emosi 

dengan bentuk-bentuk perilaku tertentu. Salah satu asumsinya adalah bahwa 

faktor-faktor kognitif berpengaruh besar pada perilaku manusia. Oleh karena 

itu, apabila faktor-faktor kognitif dapat diubah, maka perilaku pun dapat 

diubah. Pandangan psikodinamika tentang perilaku menekankan pada aspek 

kekuatan pengaruh pada faktor-faktor perilaku, kondisi, pernyataan, dan 

kekuatan dalam diri individu yang membentuk perilaku. Dalam penekanan ini 

memungkinkan menggunakan media massa untuk mengubah struktur tersebut 

seperti perubahan perilaku. Esensi dari strategi psikodinamika untuk persuasif 

adalah pesan yang efektif mampu mengubah psikologis individual dengan 

berbagai cara sehingga mereka akan merespon secara terbuka dengan bentuk 

perilaku seperti yang diinginkan persuader. Asumsi ini akan mengubah 

struktur internal psikologis individu seperti kebutuhan, rasa takut, sikap dan 

lain-lain yang hasilnya akan tampak pada perilaku yang nyata. 

 

B. Strategi Persuasi Sosiokultural 

 Asumsi pokok dari strategi persuasi sosiokultural adalah bahwa perilaku 

manusia dipengaruhi oleh kekuatan luar diri individu. Esensi strategi ini 

adalah bahwa pesan harus ditentukan dalam keadaan konsensus (dorongan 

yang besar) bersama. Oleh karena itu, pesan seharusnya ditunjukkan dan 
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didukung oleh kelompok yang relevan. Strategi ini sering sekali digunakan 

bersama dengan tekanan antarpesona untuk kompromi yang maksudnya 

kombinasi antar pesan melaui media dan individu dapat bertukar. 

C. Strategi The Meaning Construction 

 Berawal dari konsep bahwa hubungan antara pengetahuan dan perilaku 

dapat dicapai sejauh apa yang diingat. Pengetahuan merupakan pengertian 

bagi objek realitas dunia yang telah membentuk individu melalui proses 

sosialisasi. Orang belajar untuk menerima pengertian melalui simbol-simbol, 

untuk berbagai kejadian di alam dan hubungan sosial. Kini, media 

menyediakan saluran yang cepat untuk penduduk dengan tujuan yang 

disengaja untuk membentuk pengertian. Saluran digunakan untuk memberikan 

informasi yang hendak membentuk, memonitor, atau memodifikasi pengertian 

pengalaman orang, mulai produk komersial sampai kebijaksanaan politik. 

Asumsi utama strategi ini bahwa pengetahuan dapat mengubahperilaku. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa strategi ini dicirikan oleh belajar-

berbuat (learn-do).  

 Penggunaan pengertian dalam kampanye, periklanan, dan lainnya dicoba 

secara terus menerus dalam persuasi. Berdasarkan defenisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa strategi komunikasi persuasif merupakan suatu rencana 

terpilih yang bersifat teliti dan hati-hati atau serangkaian rencana yang telah 

dirancang untuk membentuk tanggapan, memperkuat tanggapan dan 

mengubah tanggapan yang diharapkan oleh pihak persuader. Strategi persuasif 

memiliki tiga pendekatan, yakni pendekatan berdasarkan sifat hubungan pada 
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faktor emosional antara persuader dan sasarannya. Pendekatan sosialkultural 

adalah perilaku manusia dipengaruhi oleh kekuatan luar diri individu, dan 

pendekatan The Meaning Contrastraction adalah pengetahuan dapat 

membentuk perilaku. 

2.5 Teknik-teknik Komunikasi Persuasif 

 Teknik komunikasi persuasif menurut Soemirat adalah cara-cara tertentu yang bisa 

digunakan agar persuasif berjalan dengan efektif (dalam Firdaus, 2016). Teknik komunikasi 

persuasif yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan William S. Howell (dalam Firdaus, 

2016) terdapat sepuluh teknik persuasif, yaitu : 

A. The Yes-Respons Technique  

Teknik persuasi ini bertujuan untuk mengarahkan sasaran persuasi 

(persuadee) pada pembentukan pendapat, sikap atau perilaku tertentu dengan 

cara mengemukakan pertanyaan dan atau pernyataan yang saling berhubungan 

B. Putting It Up To You 

Dalam teknik persuasi ini, persuader berusaha untuk mejalin hubungan 

secara psikologis dengan sasaran. Cara yang dilakukan yaitu dengan berulang 

kali menanyakan kejelasan, kesetujuan, ketidaksetujuan, pendapat, penilaian, 

dan lain-lain dari topik yang dibicarakan. Dengan memancing pertanyaan-

pertanyaan yang pendek, maka persuader akan memperoleh masukan yang 

sangat berharga untuk strategi persuasinya. Dengan cara ini, persuader akan 

memahami kearah mana keinginan dari persuader serta perbaikan komunikasi 

yang bagaimana yang perlu dilakukan. 
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C. Simulated Disinterest 

Melalui teknik persuasi ini, persuader berupaya untuk menekan perasaan 

cemas dan sikap memaksa sasaran untuk mengikuti keinginannya. 

D. Transfer 

 Yang dimaksud dengan transfer adalah lingkungan yang terasa 

berpengaruh pada hasil persuasi yang dilakukan. 

E. Bandwagon Technique 

 Teknik Bandwagon bertujuan untuk membujuk sasaran dengan cara 

mengemukakan bahwa setiap orang menyetujui gagasan yang dikemukakan, 

atau orang lain telah mengerjakan hal tersebut, atau membeli produk yang 

ditawarkan. 

F. Say It with Flowers 

 Melalui teknik persuasi “Say It with Flowers”, kita berusaha mengambil 

hati persuade/sasaran dengan cara memuji kelebihan, kecakapan, kemampuan, 

atau kepandaian mereka, dan tidak dilakukan secara berlebihan. 

G. Don’t Ask If, Ask Which 

 Teknik persuasi “don’t ask if, ask which” dilakukan dengan cara 

memberikan berbagai penawaran kepada sasaran yang terdiri dari banyak 

pilihan tentang sesuatu, dan menghindarkan penawaran sesuatu yang tidak 

berarti apa-apa. Maksudnya adalah membujuk sasaran tertarik pada objek 

yang dipasarkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, 

sehingga sasaran memaknai pesan sejelas mungkin, dan didalamnya 

mengandung banyak pilihan. 
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H. The Swap Technique 

 Teknik The Swap dilakukan dengan cara barter, baik barter barang 

maupun informasi. 

I. Reassurance 

 Melalui teknik Reassurance, persuader menjalin hubungan secara 

psikologis dengan sasaran persuasi. Hal ini dilakukan setelah persuader 

memberi persuasi pada persuadee tentang apa saja, maka jangan biarkan 

hubungan yang telah terjalin terputus begitu saja. Usahakan persuader 

menghubungi mereka kembali baik melaui surat, telepon, bahkan 

memungkinkan langsung datang ke rumah atau tempat kerja mereka. 

J. Technique of Irritation 

 Teknik persuasi ini dilakukan dengan cara membujuk sasaran agar 

membeli produk. Jika gagal, teknik ini cukup membahayakan, dalam arti 

persuader akan dianggap sebagai tukang paksa. 

2.6 Personal Selling (Penjualan Langsung) 

 Menurut Morissan (dalam Firdaus, 2016) personal selling atau penjualan langsung yaitu 

suatu bentuk komunikasi langsung antara seorang penjual dengan calon pembelinya (person to 

person communication).  

 Menurut Machfoedz (dalam Firdaus, 2016) personal selling adalah membujuk konsumen 

dengan cara menyampaikan informasi agar membeli produk melalui komunikasi pribadi. Dengan 

personal selling, pemasar mempunyai keleluasaan untuk menyesuaikan pesan agar memenuhi 

kebutuhan konsumen pada informasi. Dibandingkan dengan metode promosi lainnya, personal 



 

14 
 

selling merupakan upaya paling tepat yang memungkinkan pemasar untuk fokus pada prospek 

penjualan yang menjanjikan. 

 Personal selling berfungsi sebagai penerimaan permintaan, pencari permintaan/pesanan, dan 

penghimpun pesanan. Menyusun strategi dan teknik tertentu perlu diterapkan dalam proses 

penjualan langsung agar tujuan dari persuader tercapai. Dengan personal selling akan 

menghemat biaya karena tidak banyak menggunakan bauran promosi. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Perbedaan Komunikasi Persuasif dari Penelitian Terdahulu 

No. Indikator Perbedaan 

1. Judul Strategi Komunikasi Persuasif 

Presenter (Staf Pemasaran) 

dalam Merekrut Calon 

Mahasiswa Baru di Politeknik 

LP31 Jakarta 

Kemampuan Persuasif Staff 

Marketing CV. Inco Pratama 

Perkasa 

2. Disusun 

oleh 

Syamsurizal R.Danny Mardianto Widodo 

3. Pembahasan Strategi komunikasi persuasif 

menggunakan presenter (staf 

pemasaran), proses komunikasi 

persuasif presenter, dan 

perubahan perilaku yang 

terjadi di calon mahasiswa 

Meningkatkan dan membekali 

kemampuan komunikasi 

persuasif staff marketing dengan 

tujuan meningkatkan omzet 

penjualan perusahaan 
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4. Kesimpulan Strategi presenter untuk 

meyakinkan mahasiswa baru 

melalui emosi komunikasi 

persuasif dan pendekatan 

personal 

Praktek komunikasi persuasif 

yang dilakukan staff marketing di 

perusahaan penerapannya dapat 

dinyatakan baik. Hal ini 

ditunjang dengan peningkatan 

daya beli konsumen terhadap 

perusahaan dari waktu ke waktu 

walaupun ditengah persaingan 

yang cukup ketat diantara 

perusahaan sejenis 

 

Dari kedua penelitian diatas, peneliti melihat ada beberapa keterkaitan antara penelitian 

di atas dengan penelitian peneliti yang membahas tentang komunikasi persuasif sehingga bisa 

menjadi refrensi peneliti. Perbedaan kali ini yaitu peneliti ingin mengetahui teknik komunikasi 

persuasif  yang diberikan karyawan Piranha Vapestore terhadap konsumennya agar timbul 

kepercayaan terhadap produk-produk rokok elektrik yang ditawarkan Piranha Vapestore. 

Permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana teknik komunikasi persuasif yang digunakan 

karyawan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk rokok elektrik di 

Piranha Vapestore. 

 

 


