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ABSTRAK 

 

 Kajian kampanye komunikasi secara teoritis bertujuan untuk memberi informasi 
dan mempengaruhi masyarakat merupakan bagian yang dikenal dan tidak dapat 
dipisahkan dari program pelayanan masyarakat, tampak berbagai poster, pemberitaan 
majalah, iklan di televisi, radio, berbicara dengan pemuka masyarakat, dan selebaran-
selebaran mengenai , kampanye kesehatan reproduksi remaja, kampanye keluarga 
berencana dan sebagainya.  
 
 Kampanye komunikasi itu mempunyai tujuan untuk memberitahu, membujuk dan 
memotivasi perubahan perilaku khalayak. 

Kesimpulan dari makalah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye sangat 
berpengaruh dalam merubahan sikap khalayak . 
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ABSTRACT 

 

Study of communications Campaign theoretically aim to to give the information 
and influence the society represent the shares recognized and inseparable the than 
program of society service, visible various poster, magazine news, advertisement in 
television, radio, talking with the prominent society, and handout of concerning , 
adolescent reproduction health campaign, campaign of family berencana etcetera. 

  
that Communications campaign have a purpose to inform, to persuading and 

motivating behavioral change of audience. 
 
Result of writing  indicate that the campaign have an effect on big to attitude 

audience 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Kampanye bersangkut paut dengan perilaku yang cukup dilembagakan. Perilaku 

itu cenderung sejalan dengan norma dan nilai yang ada. Kampanye seringkali 

menyangkut soal pengarahan, pemerkuatan dan penggerakan kecenderungan yang ada 

kearah tujuan yang diperkenankan secara sosial seperti pemungutan suara, pembelian 

barang-barang, pengumpulan dana peningkatan kesehatan dan keselamatan,dan 

sebagainya. 

 Oleh karena itu cakupan bagi kemutakhiran dampak atau perubahan besar secara 

intrinsik seringkali terbatas dan media dimanfaatkan untuk membantu kekuatan lembaga 

lainnya. Tentunya hampir seluruh penelitian dan teori tentang kampanye yang tersedia 

bagi kita telah dilaksanakan dalam lingkungan seperti itu dan secara relatif sedikit 

banyaknya kita sudah mengetahui hal ikhwal kampanye, sepanjang keberadaannya, untuk 

mempromosikan tujuan yang tidak biasa atau baru.  

 Menurut Rice dan Paisley kampanye adalah keinginan seseorang untuk 

mempengaruhi opini individu dan publik, kepercayaan, tingkah laku, minat, serta 

keinginan audiensi dengan daya tarik komunikator yang sekaligus komunikatif. 

Sedangkan  William Albig mendefinisikan komunikasi dalam berkampanye 

merupakan proses pengoperan lambang-lambang yang bernama antar individu” suatu 

lambang yang sama-sama dimengerti. 

Pengoperan lambang tersebut berupa ide, pikiran, dan perasaan. Pikiran 

merupakan gagasan , info, penmgetahuan dan sebagainya, sedangkan perasaan bisa 

berupa perasaan bahagia, sedih, marah, bingung, dan bimbang. 

 

 

 

 

 



Kampanye menggunakan interaksi simbolis artinya pengoperan symbol-simbol 

atau lambang-lambang komunikasi yang mempunyai makna tertentu dalam 

berkampanye. Lambang komunikasi itu sendiri bisa berupa bahasa, baik tulisan maupun 

lisan, tanda (sign), gambar-gambar, isarat tertentu yang telah dirumuskan sedemikian 

rupa sehingga dapat menarik perhatian sekaligus berpengaruh terhadap pesan yang 

disampaikan dan pada akhirnya akan menimbulkan efek atau hasil sesuai yang telah 

direncanakan oleh komunikator. 

Dengan lambang-lambang tersebut komunikan termotivasi untuk melakukan 

sesuatu dengan senang hati apa yang dimaksudkan oleh komunikator. Dalam  hubungan 

dengan interaksi simbolik tersebut maka kegiatan kampanye bersifat psikologis.   

Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, pendekatan persuasife merupakan 

kegiatan penting, karena di sini membahas upaya merubah perilaku individu dan massa. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat makalah, 

dengan perumusan Masalah sebagai berikut : “ Bagaimana Kampanye dalam Merubah 

Sikap khalayak “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Kampanye Komunikasi 

 Kampanye sebagai suatu kegiatan komunikasi yang didefinisikan oleh beberapa 

ahli sebagai suatu kegiatan penyampaian informasi yang terencana, bertahap dan 

terkadang memuncak pada suatu saat yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat dan 

opini seseorang atau massa. 

 Herbert Siemens menyebutkan campaign is organized of people throught a series 

of messages . Selanjutnya William Paisley menyebutkan ‘campaign or communication 

campaign are only means of influencing public knowledge, attitude, and behavior’.(Rich 

& Paisley, 1981:23) 

 Kampanye bersangkut paut dengan perilaku yang dilembagakan. Perilaku itu 

cenderung sejalan dengan nilai yang ada. Kampanye seringkali menyangkut soal 

pengarahan, pemerkuatan, dan penggerakan kecendeungan kearah tujuan yang 

diperkenankan secara sosial. 

 Kampanye merupakan salah satu metode komunikasi (persuasi), karena di sini juga 

membahas tentang upaya mempengaruhi massa, baik dalam tingkah laku maupun dalam 

bentuk opini. 

Sejarah penelitian kampanye sebagian besar diwarnai dengan upaya untuk 

mengungkapkan fakta bahwa masyarakat tidak sebegitu mudah dipilah menjadi bagian-

bagian yang sangat kecil dan sukar diindividualkan seperti yang semula diperkirakan para 

juru kampanye . Ada tidaknya kesetiaan kelompok mengandung konsekuensi yang kuat 

atau apakah pesan itu diperhatikan dan kemudian diterima atau ditolak.  

Kondisi saringan menentukan struktur publik yang dijangkau dan keberhasilan 

kampanye akhirnya bergantung pada kesesuaian nalar antara komposisi publik target 

yang direncanakan dan publik yang terjangkau secara aktual. Akhirnya entri untuk  

dampak dalam model tersebut mengingatkan tentang banyaknya ragam kemungkinan 

dampak. Yang sebagian di antaranya diinginkan dan yang lain tidak, sebagian berjangka 

pendek dan sebagian lainnya berjangka panjang.  



Keberhasilan atau keefektifan kampanye akan bergantung pada kecocokan antara 

dampak yang direncanakan dan dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, kriteria 

keefektifan  harus ditetapkan oleh pengirim tetapi evaluasinya juga perlu 

memperhitungkan dampak sampingan yang harus dibobotkan dalam keseluruhan 

keseimbangan. 

kampanye akhirnya harus berfungsi melalui individu-individu yang menerima dan 

menaggapi pesan dan karenanya banyak syarat dampak yang telah diuraikan juga berlaku 

bagi kampanye.(Mc Quail, 1987 :  242) 

 

2.2 Kampanye Komunikasi dan Perubahan Sikap 

 Kegiatan kampanye secara umum merupakan kegiatan persuasif (komunikasi 

Persuasif) yang bertujuan mempengaruhi pola berpikir, bersikap, dan berperilaku orang 

lain seperti yang diharapkan.Sebagai salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang secara 

umum berarti suatu kegiatan psikologis, yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku, 

yang dilakukan secara halus dan lebih mengandung unsur manusiawi. 

 Kampanye komunikasi secara teoritis ialah untuk memberi informasi dan 

mempengaruhi masyarakat merupakan bagian yang dikenal dan tidak dapat dipisahkan 

dari program pelayanan masyarakat, melalui berbagai poster, pemberitaan majalah, iklan 

di televisi, radio, berbicara dengan pemuka masyarakat, dan selebaran-selebaran 

mengenai keluarga berencana, hemat energi, kampanye anti rokok dan kampanye 

kesehatan reproduksi. Kampanye komunikasi itu mempunyai tujuan untuk memberitahu, 

membujuk dan memotivasi perubahan perilaku khalayak, dalam arti sempit dan luas. 

 Hovland dan Weis berpendapat , bahwa perubahan sikap seseorang lebih besar 

pengaruhnya jika disebabkan oleh komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh 

karenanya komunikator memegang peranan penting dalam kampanye. .(Tan,1981 : 116) 

  

 

2.3 Sikap 

 Sikap adalah konsep yang paling penting dalam psikologi sosial dan yang paling 

banyak didefinisikan. Ada yang menganggap sikap hanyalah sejenis motif sosiogenis 

yang diperoleh melalui proses belajar (Rakhmat, 1998: 39). Ada pula yang menganggap 



bahwa sikap adalah kebiasaan saraf (neural setting) sebelum memberikan respon, seperti 

yang dikutip Mar’at (1984: 9) dari pendapat tradisional, Allport mendefinisikan sikap 

sebagai berikut : A mental and neural state of readiness, organized trough expertence, 

exerting a directive or dynamic influence up on individual’s response to all objects and 

situations with which it is related.  

Sastropoetro (1987: 41) mengutip pendapat Cutlip dan Center (1956), 

menyebutkan bahwa suatu sikap atau attitude adalah kecenderungan untuk memberikan 

respon terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Selanjutnya, Natawijaya (1985: 66), 

mendefinisikan sikap sebagai kesediaan mental individu yang mempengaruhi, mewarnai, 

bahkan menentukan kegiatan individu yang bersangkutan dalam memberikan respon 

terhadap objek atau situasi yang mempunyai arti baginya. 

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu 

sebagai penghayatan terhadap objek tersebut (Mar’at, 1994 : 12 ). Sedangkan Azwar 

mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan yang relatif stabil, yang dimiliki seseorang 

dalam mereaksi (baik reaksi positif maupun reaksi negatif) terhadap dirinya sendiri, 

orang lain, benda-benda, situasi dan kondisi sekitarnya (Azwar, 2000: 4 ) 

Sikap memerlukan objek, baik berupa benda, kehidupan, situasi, kondisi atau 

lingkungannya. Sedangkan sikap yang diberikan ada tiga macam yaitu sikap positif, sikap 

netral dan sikap negatif. 

Newcomb, Turner dan Converse mengemukakan bahwa sikap positif 

mencenderungkan orang yang bersangkutan kepada pendekatan terhadap objek. 

Sedangkan sikap-sikap negatif mencenderungkan kepada penghindaran dan sikap-sikap 

netral mendekatkan seseorang untuk tidak mengemukakan sikap. Newcomb berpendapat 

bahwa sikap merupakan suatu kesatuan kognisi yang mempunyai valensi dan akhirnya 

berintegrasi ke dalam pola yang lebih luas.(Mar’at, 1984 :25) 

Allport berpendapat bahwa pengertian sikap sebenarnya sangat banyak.  sebelas 

pengertian sikap dari pengertian-pengertian yang dirangkum Allport sebagai berikut: 

a. Attitudes are learned, yang berarti sikap tidaklah merupakan sistem fisiologis 

ataupun diturunkan, tetapi diungkapkan bahwa sikap dipandang sebagai hasil 

belajar diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang terus-menerus dengan 

lingkungan. 



b. Attitudes have referent, yang berarti bahwa sikap selalu dihubungkan dengan 

objek seperti manusia, wawasan, peristiwa ataupun ide. 

c. Attitudes are social learning, yang berarti bahwa sikap diperoleh melalui interaksi 

dengan manusia lain, baik di rumah, sekolah, tempat ibadah ataupun tempat 

lainnya melalui nasehat, teladan atau percakapan. 

d. Attitudes have readiness to respond, yang berarti adanya kesiapan untuk bertindak 

dengan cara-cara tertentu terhadap objek. 

e. Attitude are affective, yang berarti bahwa perasaan dan afeksi merupakan bagian 

dari sikap, akan tampak pada pilihan yang bersangkutan, apakah positif, negatif 

atau ragu. 

f. Attitudes are very intensive, yang berarti bahwa tingkat intensitas sikap terhadap 

objek tertentu kuat atau juga lemah. 

g. Attitudes have a time dimension, yang berarti bahwa sikap tersebut mungkin 

hanya cocok pada situasi yang sedang berlangsung, akan tetapi belum tentu sesuai 

pada saat lainnya. Karena itu sikap dapat berubah tergantung pada situasi. 

h. Attitude have duration factor, yang berarti bahwa sikap dapat bersifat relatif 

“konsisten” dalam sejarah hidup individu. 

i. Attitudes are complex, yang berarti bahwa sikap merupakan bagian dari konteks 

persepsi ataupun kognisi individu. 

j. Attitudes are evaluation, yang berarti bahwa sikap merupakan penilaian terhadap 

sesuatu yang mungkin mempunyai konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan. 

k. Attitudes are inferred, yang berarti bahwa sikap merupakan penafsiran dan 

tingkah laku yang mungkin menjadi indikator yang sempurna, atau bahkan yang 

tidak memadai. (Mar’at 1984: 20-21) 

Pengertian-pengertian mengenai sikap yang diuraikan di atas,dapat disimpulkan 

beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai ciri dari sikap. Hal-hal tersebut, adalah sebagai 

berikut: 

(1) Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam 

menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. 



Objek sikap dapat berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau 

kelompok. 

(2) Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap bukan sekedar rekaman 

masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap 

sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan, 

mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus dihindari  

(3) Sikap relatif lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan bahwa sikap politik 

kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami perubahan. 

(4) Sikap mengandung aspek evaluatif : artinya mengandung nilai menyenangkan  

atau tidak menyenangkan, sehingga Bem  memberikan definisi sederhana : 

“Attitudes are likes and dislikes”. 

(5) Sikap timbul dari pengalaman; tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil 

belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah. (Rakhmat 1998: 39-40), 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PEMBAHASAN 

Para ahli menekankan bahwa persuasi adalah kegiatan psikologis yang bertujuan 

mengubah sikap dan perilaku. Pendekatan yang dilakukan dengan cara yang halus dan 

lebih manusiawi. Sedangkan akibat dari tindakan tersebut adalah kesadaran, kesukarelaan 

disertai perasaan senang. 

Secara umum berbagai kegiatan kampanye merupakan kegiatan persuasife yang 

bertujuan mempengaruhi pola pikir, pola bersikap dan pola berprilaku orang lain seperti 

yang diharapkan. Dengan adanya tujuan kegiatan itu untuk mempengaruhi tersebut maka 

kampanye dapat dikelompokkan sebagai kegiatan persuasi. 



Untuk memahami pesuasi , sebelumnya kita lihat definisi tentang persuasi dari 

Bettinghouse , seperti yang dikutip oleh Djamaludin, merumuskan persuasi sebagai suatu 

proses komunikasi antar manusia yang dirancang untuk mempengaruhi orang lain dengan 

upaya mengubah sikap, perilaku dan keterpercayaan mereka. 

Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Burke ialah penciptaan bersama dari 

suatu pernyataan identifikasi atau kerja sama antara sumber dengan penerima pesan yang 

diakibatkan oleh pengguna symbol-simbol. 

Dari kedua definisi tersebut terdapat dua orientasi pragnmatis dimana yang 

pertama lebih menekankan pada orientasi sumber, kecenderungan ini melihat kegiatan 

persuasi sebagai model komunikasi linier. Sedangkan definisi kedua lebih berorientasi 

pada upaya menciptakan upaya saling pengertian antar sumber dengan penerima pesan. 

Menurut William J Mc Guire Komponen-komponen komunikasi dalam proses 

kampanye ialah : 

1. Sumber 

 Variabel-variabel sumber komunikasi persuasife yang mengacu pada karakteristik, 

tidak begitu banyak orang yang secara actual mengkontruksikan pesan namun individu 

yang dirasakan daripadanya saat muncul. Maka apa yang kita perhatikan di sini adalah 

karakteristik individu yang seolah-oleh menghadirkan pesan bagi publik, lebih dari 

sekedar karakteristik orang dalam dewan, pelayanan kehutanan atau pelaku yang 

secara nyata menghasilkan pesan, 

2. Pesan 

 Pesan-pesan lebih berguna bagi komunikator diantara berbagai variabel pesan ini 

daripada kelompok faktor-faktor masukan lain. 

3. Channel 

 Variabel-variabel ini harus dilakukan dengan medium yang melaluinya pesan 

dialihkan, misalnya, melalui modalitas indra atau media massa yang mencapai publik. 

Berkaitan dengan efektifitas relatif dari media massa, para komunikator publik harus 

sadar bahwa beberapa media massa seperti  surat kabar, radio dan TV memberikan 

tanggapan yang berubah-ubah terhadap kredibilitas yang dirasakan, kemampuan dan 

pemahaman dan lain-lain dari pesan-pesan yang datang melalui mereka. Terlalu sering 

, medium yang dipilih secara tunggal pada basis sejumlah orang, tercapai tanpa 



tanggapan tentang faktor-faktor penting dari persepsi, pemahaman dan perbedaan 

penerimaan dari media itu. 

 Umumnya ketika komunikasi seseorang terhadap publik agak sederhana sehinggga 

pemahaman pesan tidak dapat diapresiasi dengan cemas, maka pesan-pesan yang 

diberikan secara progresif cenderung lebih persuasife  ketika kita beralih dari media 

cetak ke radio dan dari radio ke TV, sehingga apabila pesan itu rumit , maka 

pemahaman dan persuasi yang lebih yang dihasilkan ketika dipresentasikan dalam 

media cetak daripada media elektronik. 

4. Faktor-faktor penerima 

 Kelompok-kelompok variable ini meliputi banyak karakteristik tentang perubahan 

populasi target, misalnya factor-faktor kapasitas seperti umur, pendidikan dan 

inteligensi khalayak yang dimaksudkan , karakteristik demografis seperti gender dan 

etnisitas dan perbedaan-perbedaan individual dalam kepribadian, gaya hidup, 

psikografis. Mc Guire memberikan tinjauan tentang bagaimana kemampuan persuasife 

dipengaruhi oleh karakteristik penerima yang beranekaragam ini. Dengan definisi, 

komunikasi publik diarahkan pada suatu kelompok orang, sehingga tidak terfokus 

secara ekslusif pada sub polulasi dan karakteristik spesial. 

 

5. Tujuan 

 Kita mengelompokkan variable-variabel yang harus dikerjakan sehubungan dengan 

tipe perilaku target sasaran dimana komunikasi ditujukan, misalnya, dimana pada 

perubahan sementara atau perubahan yang lama, perubahan yang ada atau resistensi 

melawan kontraargumen berikutnya dan lain-lain. Para komunikator publik harus 

sadar bahwa beberapa tipe komunikasi persuasife menghasilkan efek-efek perbuatan 

yang tertunda berhubungan dengan tipe-tipe lainnya sehingga ukuran-ukuran yang 

segera mungkin menunjukkan efektifitas yang rendah dalam waktu yang lama, 

dampak persuasife yang berlanjut bahkan setelah bahan-bahan persuasi awal tidak 

diingat kembali, pesan mempunyai dampak pada persoalan-persoalan yang 

berhubungan yang tidak disebutkan dalam pesan sebagaimana pada persoalan 

eksplisit, adalah bijaksana untuk disebutkan daripada mengabaikan konterargumen 



yang mungkin melawan posisi seseorang sejak hal ini mempertinggi resistensi 

individual terhadap konterargumen yang berikutnya.    

kampanye akhirnya harus berfungsi melalui individu-individu yang menerima dan 

menaggapi pesan dan karenanya banyak syarat dampak yang telah diuraikan juga berlaku 

bagi kampanye. Akan tetapi, sifat kampanye yang terorganisasi dan berskala besar 

mendorong perlunya menggambarkan model pengaruh kampanye secara garis besar .  

 

sumber       Beberapa   Banyak    Kondisi  Variabel       Dampak 

Kolektif     Saluran    Pesan      Saringan  jangkauan  

       Publik 

           Perhatian                   Kognitif 

           Persepsi                                  Afektif 

           SituasiKelompok                       Berprilaku 

 

Gambar. Model Proses Pengaruh Kampanye 

Dennis Mc. Quail : 242 

 

Model tersebut mengarahkan perhatian terhadap beberapa ciri proses yang 

penting. Pertama, pencetus kampanye hampir selamanya bersifat kolektif dan bukan 

perorangan seperti : partai politik, pemerintah, gereja, badan amal, kelompok penekan, 

peruahaan dan sebagainya. Dikenalnya posisi sumber dalam masyarakat akan sangat 

mempengaruhi peluang keberhasilannya dalam suatu kampanye. 

Kedua , kampanye biasanya terdiri atas banyak pesan yang didistribusikan 

melalui beberapa media dan peluang untuk menjangkau sasaran dan timbulnya dampak 

akan bervariasi sesuai dengan sifat saluran dan isi pesan.  

Ketiga ada seperangkat kondisi saringan atau hambatan potensial yang 

memperlancar arus pesan kepada publik tertentu yang ditetapkan sebelumnya atau publik 

secara keseluruhan. Beberapa diantaranya telah di bahas dan dalam kadar tertentu cara 

kerjanya dapat diperkirakan, sekalipun sangat umum. 



Dicantumkannya perhatian karena tanpa hal ini tidak akan timbul dampak, hal itu 

tergantung pada kepentingan dan relevansi isinya bagi penerima, pada motif dan 

pradisposisi, serta pada erbagai factor yang berkaitan dengan saluran.  

Persepsi dicantumkan karena pesan terbuka bagi adanya penafsiran lain dan 

keberhasilan kampanye dalam kadar tertentu bergantung pada kesamaan penafsiran pesan 

seperti yang diinginkan . Penelitian telah menunjukkan terjadinya dampak bumerang , 

misalnya dalam upaya memodifikasi prasangka dan para juru kampanye dagang dan 

politik sangat berusaha menghindarkan dampak berlawanan yang akan membantu pihak 

oposisi. 

Telah banyak tulisan tentang peran yang dimainkan kelompok dalam mengantarai 

dampak kampanye dan masih banyak yang akan dikemukakan tentang pengaruh pribadi . 

Disini kita hanya perlu memperhatikan bahwa kampanye biasanya timbul dari luar 

kebanyakan kelompok tempat orang-orang bergabung , yang didasarkan atas usia, 

lingkungan hidup, pekerjaan, kebertetanggaan, minat, agama dan sebagainya. 

Dengan demikian , sebagian besar sejarah penelitian kampanye media diwarnai 

dengan upaya untuk mengungkapkan fakta bahwa masyarakat tidak sebegitu mudah 

dipilah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil dan sukar diindividualkan seperti yang 

semula diperkirakan para juru kampanye media. Ada tidaknya kesetiaan kelompok 

mengandung konsekuensi yang kuat atau apakah pesan itu diperhatikan dan kemudian 

diterima atau ditolak.  

Kondisi saringan ini menentukan struktur publik yang dijangkau dan keberhasilan 

kampanye akhirnya bergantung pada kesesuaian nalar antara komposisi publik target 

yang direncanakan dan publik yang terjangkau secara aktual. Akhirnya entri untuk  

dampak dalam model tersebut mengingatkan tentang banyaknya ragam kemungkinan 

dampak. Yang sebagian di antaranya diinginkan dan yang lain tidak, sebagian berjangka 

pendek dan sebagian lainnya berjangka panjang.  

Sekali lagi, keberhasilan atau keefektifan kampanye akan bergantung pada 

kecocokan antara dampak yang direncanakan dan dampak yang dihasilkan. Dengan 

demikian, kriteria keefektifan  harus ditetapkan oleh pengirim tetapi evaluasinya juga 

perlu memperhitungkan dampak sampingan yang harus dibobotkan dalam keseluruhan 

keseimbangan. 



Model tersebut mengingatkan kita tentang kerumitan kampanye dan mudahnya ia 

menyimpang. Sangat banyak literature tentang kampanye politik dan tentang jenis 

kampanye lainnya, tetapi tidak mungkin mengulas hasilnya kecuali menyatakan bahwa 

sebagian tampaknya memang berhasil dan sebagian gagal, umumnya hampir seluruh 

literature penelitian mengungkapkan adanya kegagalan dan keberhasilan dan barangkali 

demikian juga halnya dalam kenyataan. Meskipun keberhasilan dan kegagalan biasanya 

dapat diuraikan dalam hubungannya dengan berbagai kondisi yang telah disebut, penting 

artinya memberi komentar tambahan. 

Pertama , dalam banyak bidang kehidupan, khususnya dalam bidang politik dan 

dagang, kampanye telah sangat dilembagakan dan telah memperoleh sesuatu yang 

bersifat ritual. Pertanyaan yang kemudian timbul, bukan apakah kampanye akan 

menghasilkan keuntungan atau tidak, tetapi apakah akan mungkin untuk tidak 

bekampanye tanpa dampak merusak. 

Kedua Para juru kampanye biasanya tidak mengendalikan realitas situasi atau 

laporan tentang hal itu dan keadaan dapat menggangu atau merusak atau tidak 

menyahihkan pesan kampanye. Akan tetapi semakin besar pengaruh untuk memanipulasi 

realitas, semakin perlu pengendalian hasil kampanye.  

Ketiga , hampir seluruh kampanye yang telah ditelaah berlangsung dalam kondisi 

persaingan . Agak terlalu banyak teori yang kita miliki telah dipengaruhi oleh keadaan itu 

dan kita relatif mengetahui sedikit saja tentang pengkampanyean tujuan yang tidak 

diperbandingkan dalam kondisi yang mempersukar upaya menghindari sumber media 

yang tidak dapat dipercaya. Keadan itu memang tidak timbul secara luas, tetapi dapat 

terjadi, terutama di luar konteks barat yang bercorak industri dan bukti tentang keadaan 

itu dapat memodifikasi teori yang ada. 

Akhirnya penting ditekankan bahwa kampanye akhirnya memang agak sangat 

bergantung pada hubungan pengirim dengan penerima dan ada beberapa cara untuk 

menciptakan hubungan yang menopang keberhasilan kampanye. Beberapa aspek telah 

dibahas dalam kaitannya dengan dampak pada tingkat individu, tetapi perlu diperhatikan 

wewenang dan kredibilitas media dan sumber.             Yang sangat penting adalah kaitan 

moral atau afektif antara keyakinan audiens dan media terhadap obyektifitas dan 

kenetralan sumber. Akan tetapi ada konflik bawaan antara obyektifitas dan apa yang 



menurut definisi merupakan aktivitas partisan. Ini mengandung dua konsekuensi : yaitu 

fakta bahwa media lain mungkin berupaya menentang kampanye, dan bahwa tujuan 

kebanyakan para juru kampanye adalah untuk memastikan publisitas atau liputan yang 

menguntungkan dalam media yang obyektif, khususnya dalam berita. Kemampuan 

melakukan hal ini berkaitan dengan posisi kekuasaan umum dalam masyarakat. 

Sebuah kampanye cenderung mengandung beberapa karakteristik berikut : 

memiliki tujuan khusus dan jelas serta memiliki rentang waktu terbatas dan karenanya 

terbuka kemungkinan untuk menilai keefektifannya, memiliki sponsor yang berwenang 

dan tujuannya cenderung sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan lembaga yang mapan. 

Hovland dan Weis berpendapat , bahwa perubahan sikap seseorang lebih besar 

pengaruhnya jika disebabkan oleh komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh 

karenanya komunikator memegang peranan penting dalam kampanye. .(Tan,1981 : 116) 

 kampanye tidak hanya menekankan perhatian dan kredibilitas komunikator saja, 

tetapi juga kepada faktor bentuk dan pengemasan pesan, serta faktor evaluasi terhadap 

sasaran , diantaranya : karakter sosial budaya, ekonomi, serta tingkat intelegensia sangat 

memberikan pengaruh pada kegiatan kampanye komunikasi. 

 

Pesan dalam sebuah kampanye harus dirancang sedemikian rupa , sehingga 

menghasilkan perubahan sebesar mungkin dalam jangka waktu sesingkat mungkin. 

Dalam merancang pesan yang efektif, tentu saja harus memperhatikan berbagai faktor 

yang erat kaitannya dengan komunikan sebagai penerima pesan. Keefektifan sebuah  

pesan dapat dinilai dari sejauhmana pihak yang menjadi sasaran pesan itu menangkap dan 

memahami isinya, menangkap faedah pesan, mengingat-ingat pesan dan bertindak sesuai 

dengan pesan ( Rice and Paisley, 1981 : 47). 

 Pengemasan isi pesan, isi pesan harus disajikan semenarik mungkin, tentunya tanpa 

menghilangkan ,makna dan tujuan pesan itu sendiri, mengenai pentingnya pengemasan 

isi pesan dalam kegiatan persuasi ini, sebagaimana yang dikemukakan berikut : 

“ The effectiveness of persuasion communication depends not only on the choice of 

motivating appeals, but also upon the organization of the arguments used in support as 

position advocated “( Hovland, Janis, Kelley, 1953: 99). 



Efektifitas komunikasi persuasif tergantung tidak hanya pada penentuan 

pendekatan komunikasi, tetapi juga kepada upaya pengemasan isi pesan,yang digunakan 

untuk memberikan keadaan yang menguntungkan ( Hovland, Janis, Kelley, 1953: 99). 

 Komunikasi sebagai objek sasaran berkampanye, perlu juga mendapat perhatian 

komunikator, karena itu ide gagasan pesan persuasi yang akan disampaikan hendaknya 

diakomodasikan sesuai dengan apa yang dikutip Roekomy dari pendapat Graves and 

Bowman, bahwa : 

“ gagasan yang hendak diajukan dalam proses persuasi harus disesuaikan dengan sikap 

yang dimiliki oleh komunikan, sikap yang terbentuk karena pengalaman dan pendidikan, 

besar sekali pengaruhnya dalam menentukan perhatian serta tanggapan terhadap 

persuasi.” .”(Roekomy,1992:26) 

 Faktor intelegensia komunikan mempengaruhi terhadap proses persuasi yang 

dilakukan , karena sebagai mana yang dikemukakan mar’at bahwa :” faktor intelegensia, 

pada orang yang memiliki intelegensia rendah akan mudah diterapkan proses persuasi 

dibanding orang yang memiliki kemampuan intelegensia tinggi (Mar’at, 1984 :72). 

 Proses pembentukan sikap dan perilaku, akan terjadi setelah individu mempelajari 

stimulan yang diberikan kepadanya, dalam hal ini stimulan berupa sajian informasi yang 

disampaikan melalui metode kampanye. Melalui pengkondisian atau pengolahan 

informasi yang dilakukan, kemudian mendorong adanya motivasi dalam dirinya untuk 

mengambil sesuatu keputusan menyetujui, menolak atau netral. 

 Kampanye akhirnya harus berfungsi melalui individu-individu yang menerima dan 

menanggapi pesan. Sifat kampanye yang terorganisir dan berskala besar mendorong 

perlunya menggambarkan revisi model pengaruh kampanye secara besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian dari bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan : 

Pelaksanaan kampanye sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku 

khalayak. Keberhasilan atau keefektifan kampanye akan bergantung pada kecocokan 

antara dampak yang direncanakan dan dampak yang dihasilkan. 
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