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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Strategi Komunikasi 

 2.1.1 Pengertian Strategi Komunikasi 

 Strategi dapat dipahami sebagai langkah-langkah yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan media tertentu. Roger dalam Cangara (2017, 

h.64) memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang 

dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui 

transfer ide-ide baru. Menurut Effendy (2017, h.32) strategi komunikasi merupakan 

panduan perencanaan (communication planning) dengan manajemen komunikasi 

(communication management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi 

komunikasi ini harus mampu menunjukkan  bagaimana operasionalnya secara praktis 

harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda 

sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi 

adalah keseluruhan perencanaan, taktik dan cara yang digunakan guna melancarkan 

komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 Seperti halnya strategi dalam bidang apapun, strategi komunikasi harus 

didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman 

yang sudah diuji kebenarannya. Banyak teori yang sudah dikemukakan oleh para 

ahli, tetapi untuk strategi komunikasi teori yang dapat dijadikan pendukung salah 

satunya ialah apa yang dikemukakan oleh Harold D. Laswell (Effendy dalam 

Nurkholis, 2020, h. 21). 
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 Harold D. Laswell dalam (Effendy, 2013, h.301-302) menyatakan bahwa cara 

terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan 

“who, says what, in which channel, to whom, with what effect?”. Untuk mantapnya 

strategi komunikasi, maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan komponen-

komponen yang merupakan jawaban dalam rumus Laswell tersebut. 

1. Who? (Siapakah komunikatornya?) 

2.   Says what? (Pesan apa yang dinyatakannya?) 

3.   In which channel? (Media apa yang digunakannya?) 

4.   To whom? (Siapa komunikannya?) 

5.   With what effect? (Efek apa yang diharapkan?). 

 Rumus Laswell ini tampaknya sederhana. Tetapi jika kita kaji lebih jauh, 

pertanyaan “efek apa yang diharapkan”, secara implisit mengandung pertanyaan lain 

yang perlu dijawab dengan seksama. Pertanyaan tersebut ialah : 

a.  When? (Kapan dilaksanakannya?) 

b.  How? (Bagaimana melaksanakannya?) 

c.  Why? (Mengapa dilaksanakan demikian?) 

 Tambahan pertanyaan tersebut dalam strategi komunikasi sangat penting, 

karena pendekatan (approach) terhadap efek yang diharapkan dari suatu kegiatan 

komunikasi bisa berjenis-jenis, yakni : 

1) Menyebarkan informasi. 

2) Melakukan persuasi. 

3) Melaksanakan instruksi. 
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2.1.2 Tujuan Strategi Komunikasi 

  Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam 

Effendy (2017, h.32), tujuan sentral strategi komunikasi adalah: 

1.  To Secure Understanding: untuk memastikan bahwa komunikan mengerti 

pesan yang diterimanya. 

2.  To Establish Acceptance: andaikata komunikan sudah menerima pesan maka 

penerimaan itu harus dibina. Hal ini agar pesan tersebut disadari 

kebenarannya oleh penerima. 

3.  To Motive Action: kegiatan dimotivasikan. Setelah komunikan mengerti dan 

sadar akan pesan yang diberikan komunikator maka pesan haruslah 

memotivasi komunikan dalam bertindak atau berperilaku. 

2.1.3 Langkah-Langkah Strategi Komunikasi 

 Effendy (2017, h.35) dalam buku “Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek” 

menuliskan bahwa dalam rangka menyusun strategi komunikasi harus 

memperhatikan komponen-komponen komunikasi serta faktor pendukung dan 

penghambat komunikasi, antara lain: 

1. Mengenali Sasaran Komunikasi 

Sasaran atau komunikan merupakan pihak yang menjadi penerima pesan. 

Sasaran komunikasi bergantung pada tujuan komunikasi, apakah agar 

komunikan hanya sekedar mengetahui (dengan metode informatif) atau agar 

komunikan melakukan tindakan tertentu (metode persuasif atau instruktif). 

Apapun tujuannya, metodenya, dan banyaknya sasaran, pada diri komunikan 

perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 
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a. Faktor Kerangka Referensi 

   Kerangka referensi seseorang dapat terbentuk berdasarkan hasil dari 

pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, 

ideologi dan cita-cita.  

b. Faktor Situasi dan Kondisi 

Faktor situasi di sini ialah situasi komunikasi pada saat komunikan 

akan menerima pesan yang disampaikan. Sedangkan kondisi yang 

dimaksud di sini ialah state of personality komunikan, yaitu keadaan 

fisik dan psikis komunikan pada saat ia menerima pesan komunikasi. 

2.   Pemilihan Media Komunikasi 

Media yang dimaksud disini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan 

pesan dari sumber kepada penerima (Cangara, 2019, h.32). Untuk mencapai 

sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari 

beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan 

disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. Media komunikasi dapat 

berupa media tradisional hingga modern. 

3.   Pengkajian Pesan Komunikasi 

  Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang 

harus diambil, apakah teknik itu informasi, teknik persuasi, atau teknik 

instruksi. Selain itu, dalam melancarkan komunikasi harus menghindari kata-

kata yang mengandung makna konotatif. Hal ini untuk menghindari 

kesalahan interpretasi. 
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4.   Peranan Komunikator dalam Komunikasi 

 Komunikator atau pengirim merupakan pihak yang menyampaikan pesan. 

Pengirim pesan dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang 

berperan mengalihkan (transferring) pesan (Liliweri, 2018, h.17). Adapun 

faktor penting dalam diri komunikator, yaitu: 

a. Daya Tarik Sumber 

Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu 

mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme 

daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa ada kesamaan antara 

komunikator dengannya. 

b. Kredibilitas Sumber 

  Faktor kedua yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil ialah 

kepercayaan komunikan pada komunikator. Kepercayaan ini banyak 

berhubungan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang 

komunikator (Effendy, 2017, h.39). 

2.2 Deskripsi Komunikasi Persuasif 

 2.2.1 Pengertian Komunikasi Persuasif 

 Secara etimologi persuasi bersumber dari bahasa Latin, persuasio. Kata 

kerjanya adalah persuader, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) persuasi berarti “ajakan kepada 

seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya 

atau bujukan halus”. Hendri (2019, h. 52) mengutip pendapat Kevin Hogan dalam 

bukunya yang berjudul “The Psychology of Persuasion” mendefinisikan persuasi 

sebagai kemampuan memberikan pengenalan, keyakinan, dan nilai pada diri orang 
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lain dengan memengaruhi pemikiran dan tindakan mereka melalui strategi yang 

spesifik.  Effendy (2013, h. 55) mengungkapkan bahwa komunikasi persuasif adalah 

salah satu dari empat teknik komunikasi manusia, selain komunikasi informatif, 

komunikasi koersif dan hubungan manusia (human relation). 

 Secara spesifik Burgon & Huffner dalam (Maulana & Gumelar, 2020, h.8) 

meringkas beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi komunikasi 

persuasif sebagai berikut: 

1. Proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat 

orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Proses 

komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lain dengan tujuan 

mengubah sikap, keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator. 

2.  Pada definisi ini “ajakan” atau “bujukan” adalah tanpa unsur ancaman atau 

paksaan. Maka komunikasi persuasif termasuk pola komunikasi yang asertif, 

yaitu kemampuan komunikasi yang mampu menyampaikan pendapat secara 

luas kepada orang lain (komunikan) namun tidak melukai atau menyinggung 

secara verbal maupun non verbal. 

 DeVito dalam (Hendri, 2019, h.67) menjelaskan tiga alat utama untuk 

melakukan komunikasi persuasif, yaitu: 

1. Memperkuat argumen dan bukti. Argumen merupakan proses membentuk 

kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Penalaran memerlukan bukti-bukti 

pendukung yang kuat, baru, dan netral (tidak memihak). 

2.  Daya tarik psikologis. Daya tarik psikologis dipusatkan pada motif untuk 

menyemangati seseorang untuk mengembangkan, mengubah, atau 

memperkuat sikap atau cara perilaku tertentu. Motif tersebut dapat berupa 
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rasa takut, kekuasaan, kendali, pengaruh, pengakuan, hingga ekonomi 

(keuangan). 

3. Daya tarik kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada kualitas daya persuasi 

persuader. Beberapa karakter yang dapat menjadi daya tarik persuader antara 

lain humoris, terbuka, serius, santai, sopan, ramah, dan berempati. 

2.2.2 Unsur-Unsur Komunikasi Persuasif 

  Pada dasarnya unsur-unsur dalam komunikasi persuasif tidak adanya bedanya 

dengan unsur komunikasi pada umumnya. Namun menurut Soemirat dan Suryana 

(2020, h. 2.25), unsur-unsur yang ditekankan dalam komunikasi persuasif antara lain: 

1. Persuader, adalah orang dan atau sekelompok orang yang menyampaikan 

pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku 

orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. 

2. Message (pesan), adalah komponen proses komunikasi berupa paduan dari 

pikiran dan perasaan seseorang menggunakan bahasa atau lambang lain yang 

disampaikan kepada orang lain. Menurut Cangara (2019, h. 142) ada 

beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang  bersifat 

persuasif, yaitu: 

a. Fear Appeal, ialah cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan 

menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. 

b. Emotional Appeal, ialah cara penyusunan atau penyampaian pesan 

dengan menggugah emosional khalayak. 

c. Motivational Appeal, ialah cara penyusunan dan penyampaian pesan 

untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka 

mengikuti pesan-pesan itu. 
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d. Reward Appeal, ialah cara penyusunan dan penyampaian pesan dengan 

menawarkan janji-janji kepada khalayak. 

e. Humorious Appeal, ialah cara penyusunan pesan yang disertai humor, 

sehingga khalayak tidak merasa jenuh.  

3. Channel (saluran), adalah sarana dimana pesan mengalir antara sumber dan 

penerima. Saluran dalam komunikasi persuasif dapat berupa interaksi tatap 

muka dan interaksi menggunakan media massa. 

4. Persuadee, adalah penerima pesan, yang biasa disebut dengan beberapa 

istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, audience atau receiver. 

5. Efek, adalah perubahan yang terjadi pada diri komunikan sebagai akibat dari 

diterimanya pesan melalui proses komunikasi. 

6. Umpan balik, adalah jawaban atau reaksi yang datang dari komunikan atau 

datang dari pesan itu sendiri. 

7. Lingkungan, merupakan konteks situasional untuk terjadinya proses 

komunikasi. Konteks tersebut berupa kondisi latar belakang dan fisik ketika 

tindakan komunikasi persuasif itu dilakukan. 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Komunikasi Persuasif 

  Menurut Ilahi dalam (Unnisa, 2019, h.53) terdapat beberapa bentuk 

komunikasi persuasif, antara lain: 

1. Sosialisasi 

Sosialisasi adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan 

untuk menyerukan nilai-nilai dalam bermasyarakat dari generasi ke generasi. 

Sosialisasi sendiri dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Pertama, 

sosialisasi primer ditujukan ke keluarga, dan kedua sosialisasi sekunder 
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ditujukan kepada masyarakat yang dapat kita jumpai di dalam ruang lingkup 

bermasyarakat. 

2. Seminar 

Tema yang dibawakan biasanya bersifat khusus dalam membahas topik yang 

akan dibawakan. Dalam konteksnya para audien hadir dalam seminar pada 

dasarnya orang-orang memiliki ketertarikan lebih pada topik yang dibahas 

dan sehingga pada seminar berlangsung terjadi komunikasi antara pembicara 

dan audien. 

3. Penyuluhan 

Penyuluhan adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif. Secara umum 

penyuluhan ini sejenis dalam pendidikan, hanya saja bersifat non-formal. 

Penyuluhan memiliki topik khusus dan sasarannya dalam setiap kegiatannya. 

4. Iklan 

Iklan adalah salah satu bentuk komuikasi persuasif. Secara umum iklan 

digunakan untuk bagian dari promosi sebuah produk. Iklan biasanya dipakai 

untuk kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menarik banyak orang 

dengan memanfaatkan barang ataupun jasa. 

5. Dakwah 

Dakwah adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif. Dakwah 

menawarkan pemahaman yang fleksibel pada makna pesan-pesan yang 

dikemukakan. 

2.2.4 Teori Strategi Komunikasi Persuasif 

  Melvin L. DeFleur dan Sandra J. Ball Roseach dalam Hendri (2019, h. 290) 

mengemukakan tiga strategi komunikasi persuasif, yaitu: 
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1. Strategi Psikodinamika 

Strategi ini fokus pada faktor emosional atau faktor kognitif manusia. Salah 

satu asumsi yang mendasarinya adalah faktor-faktor kognitif yang sangat 

berpengaruh besar pada perilaku manusia. Pesan yang efektif akan mampu 

mengubah psikologis individu dengan cara-cara tertentu, dimana sasaran akan 

merespon secara terbuka dengan bentuk perilaku seperti yang diinginkan 

persuader. Dengan kata lain, komunikasi persuasif yang efektif terletak pada 

tentang belajar mengenai hal yang baru, dengan dasar informasi yang 

diberikan oleh persuader. Asumsi tersebut akan mengubah struktur internal 

psikologis individu, seperti kebutuhan, rasa takut, sikap, dan lain-lain yang 

hasilnya tampak pada perilaku yang terlihat. 

2. Strategi Sosiokultural 

Strategi persuasif sosiokultural menjelaskan bahwa perilaku manusia 

dipengaruhi oleh kekuatan luar dari individu. Ini merupakan salah satu 

strategi yang digunakan persuader dalam memengaruhi orang yang 

dipersuasif. Perilaku dari orang yang dipersuasi dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan 

sesama teman maupun lingkungan kerja. Faktor lingkungan seperti ini harus 

dapat diperhatikan persuader sebelum mempersuasif orang yang dipersuasif 

tersebut. 

3. Strategi the Meaning Construction 

Strategi ini menekankan pada permainan kata. Bahasa sebagai medium 

penyampai kata-kata persuasi dimodifikasi sedemikian rupa hingga menarik 
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perhatian persuadee. Dalam iklan, tagline atau slogan merupakan bentuk 

strategi ini. 

2.2.5 Hambatan Komunikasi Persuasif 

  Menurut Maulana dan Gumelar (2020, h.62) hambatan komunikasi terdiri 

dari: 

1. Hambatan Sosiologis 

Proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional, yang berarti 

bahwa komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi 

dilangsungkan, sebab situasi amat berpengaruh terhadap kelancaran 

komunikasi. Masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan lapisan, yang 

menimbulkan perbedaan dalam situasi sosial, agama, ideologi, tingkat 

pendidikan, tingkat kekayaan, dan sebagainya, yang semuanya dapat menjadi 

hambatan bagi kelancaran komunikasi. 

2. Hambatan Fisik 

Hambatan fisik terjadi disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses 

berlansungnya komunikasi, jadi datangnya dari lingkungan. Contoh hambatan 

fisik adalah riuh orang-orang atau kebisingan lalu lintas, suara hujan atau 

petir dan lain-lain pada saat komunikator sedang menyampaikan pesannya. 

3. Hambatan Mekanis 

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang digunakan dalam melancarkan 

komunikasi. Contoh yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti 

ketikan huruf yang buram pada surat, suara yang hilang muncul pada pesawat 

radio, berita surat kabar yang susah dicari sambungan kolomnya, gambar 

yang meliuk-liuk pada pesawat televisi, dan lain-lain. 
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4. Hambatan Fisiologis 

Hambatan fisiologis mengacu pada gangguan yang berpusat pada kondisi 

proses mental manusia yang melakukan proses komunikasi, baik sebagai 

pengirim atau penerima pesan. Hal ini disebabkan oleh kondisi tubuh yang 

tidak sedang berada pada kemampuan terbaiknya, dimana terjadi 

ketidakseimbangan metabolisme tubuh, seperti kondisi mengantuk, lelah, 

sakit, lapar atau haus, gangguan pendengaran, gangguan berbicara dan 

gangguan penglihatan. 

5. Hambatan Psikologis 

Hambatan psikologis meliputi perbedaan nilai-nilai serta harapan yang 

berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi akan sulit berhasil 

apabila komunikan sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa, iri hati, 

dan kondisi psikologis lainnya, juga jika komunikan menaruh prasangka pada 

komunikator. 

6. Hambatan Semantik 

Hambatan semantik menyangkut bahasa yang digunakan komunikator 

sebagai “alat” untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada 

komunikan. Salah ucap atau salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian 

atau salah tafsir. 

2.3 Deskripsi Sosialisasi 

2.3.1 Pengertian Sosialisasi 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016), sosialisasi adalah 

proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati 
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kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Sosialisasi juga berarti upaya 

memasyarakatkan sesuatu sehingga dikenal, dipahami, dihayati, oleh masyarakat. 

 Bruce J. Cohen berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses-proses manusia 

mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat atau (ways of life in society, 

untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya sehingga dapat 

berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok). 

Sedangkan menurut Robert M.Z. Lawang pengertian sosialisasi adalah proses 

mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan 

untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (Kurniawati, 

2018, h.7). 

 Soerjono Soekanto dalam Kurniawati (2018, h.7) juga mengemukakan 

pengertian sosialisasi adalah proses dimana anggota masyarakat yang baru 

mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana ia menjadi anggota.  

2.3.2 Tujuan Sosialisasi 

  Tujuan sosialisasi menurut Kurniawati (2018, h.9) dapat dibagi menjadi lima, 

yaitu: 

1. Agar setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakatnya. 

Seseorang dapat hidup dengan baik di masyarakat apabila menghayati nilai 

dan norma dalam kehidupan.  

2.   Agar setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan 

masyarakat. Setiap masyarakat memiliki budaya masing-masing yang bersifat 

mengikat warganya. Oleh karena itu, seorang individu hendaknya dapat 

menyesuaikan diri dengan budaya itu. 
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3. Agar setiap orang dapat menyadari keberadaannya dalam masyarakat. Warga 

masyarakat yang menyadari keberadaannya senantiasa mampu berperan aktif 

dan positif dalam kehidupan sehari-hari.  

4.   Agar setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna 

bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat sehingga keberadaannya di 

masyarakat tidak menjadi beban atau pengganggu. 

5. Agar masyarakat tetap utuh. Keutuhan masyarakat dapat terjadi bila diantara 

warganya saling berinteraksi dengan baik didasari peran masing-masing tanpa 

menyimpang dari nilai dan norma umum yang berlaku.  

2.3.3  Agen Sosialisasi 

Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Dalam 

buku “Sosialisasi Kepribadian”, Kurniawati (2018, h.32) menuliskan beberapa agen 

atau media sosialisasi, yaitu: 

1. Keluarga 

Keluarga dikatakan agen sosialisasi yang pertama. Karena keluarga adalah 

langkah awal seseorang mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitar. Pada tahap ini seorang anak belajar berkomunikasi lewat 

pendengaran, penglihatan, perasa, dan sentuhan fisik. Selain itu, keluarga 

merupakan wadah pembentukan watak, kepribadian, budi pekerti agar anak 

dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh 

masyarakat setempat. 

2.   Kelompok Bermain 

Agen kedua dalam sosialisasi adalah kelompok bermain. Kelompok bermain 

akan membentuk karakter pribadi manusia. Pemilihan kelompok bermain 
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yang tepat akan menjadikan perkembangan pribadi seseorang menjadi lebih 

baik. 

3. Lembaga Pendidikan atau Sekolah 

Lembaga pendidikan atau sekolah sebagai jalur pendidikan formal atau 

kelompok belajar mengajarkan hal-hal baru yang tidak diajarkan di keluarga 

maupun dengan interaksi dengan kelompok bermain. Selain mengajarkan 

pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan mengembangkan intelektual 

anak, kelompok belajar atau sekolah juga membekali peserta didik dengan 

kemandirian, tanggung jawab dan tata tertib. 

4.   Media Massa 

Media massa berperan besar sebagai media sosialisasi. Media massa meliputi 

media cetak yaitu surat kabar, majalah atau tabloid, dan media elektronik, 

antara lain radio, televisi, internet dan film. Dalam hal ini, media massa 

mampu memberikan manfaat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan atau 

membuka wawasan seseorang melalui berbagai informasi. 

5.   Agen-Agen Lain 

 Agen-agen lain yang menjadi pendukung sosialisasi antara lain: institusi,  

agama, tetangga, organisasi, lingkungan pekerjaan dan lain-lain. 

2.3.3 Fungsi Komunikasi dalam Sosialisasi 

 Adapun fungsi komunikasi dalam sosialisasi (Barzam, 2017), sebagai berikut: 

1. Menjadi sarana eksistensi diri, artinya seseorang akan memiliki hubungan 

sosial yang baik apabila bisa menerapkan komunikasi interpersonalnya 

dengan baik. Kemampuan bersosialisasi dapat dilihat dari cara seseorang 

berkomunikasi. 
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2. Mengenalkan informasi baru, sebab informasi baru tidak dapat tersampaikan 

tanpa adanya komunikasi. 

3. Menjadi sarana bertukar informasi, terutama ketika interaksi antar individu 

terjadi pemindahan pesan dari satu kepada yang lainnya. 

4. Menghubungkan individu, artinya komunikasi dapat membuat individu saling 

berinteraksi.  

5. Mempererat kerja sama, kerja sama dibangun dengan saling mempererat 

hubungan komunikasi antar individu. 

6. Membangun jaringan, artinya komunikasi akan membangun suatu jaringan 

komunikasi tersendiri yang di dalamnya masing-masing pihak saling 

terhubung satu sama lain. 

7. Memperkuat informasi, artinya dengan adanya komunikasi, informasi yang 

disosialisasikan kepada khalayak akan menjadi lebih kuat. 

8. Menjadi sarana promosi, penawaran terhadap suatu informasi baru bisa 

menjadi pilihan menarik bagi setiap individu, yang terlibat dalam proses 

komunikasi. Beberapa orang memanfaatkan fungsi ini untuk mengembangkan 

bentuk komunikasi bisnis mereka. 

2.4 Deskripsi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

2.4.1 Pengertian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

  Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan 

yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya 

mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif 

dalam aktivitas masyarakat. PHBS pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk 

menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat. Hal tersebut dapat melalui 
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individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai 

media berbagi informasi (Kementrian Kesehatan, 2016).  

  PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak 

mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan 

kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Adapun beberapa 

tatanan PHBS, yaitu: 

1. PHBS di Rumah tangga 

Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat 

dijadikan acuan, yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, 

pemberian ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita secara berkala, mencuci 

tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan air bersih, menggunakan 

jamban yang sehat, memberantas jentik nyamuk, mengonsumsi buah dan sayur, 

berolahraga, dan tidak merokok di dalam rumah.  

2. PHBS di Sekolah 

Adapun contoh PHBS di sekolah meliputi, mencuci tangan dengan sabun 

sebelum dan sesudah makan, mengonsumsi jajanan sehat, olahraga secara 

teratur, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, membuang sampah pada 

tempatnya, serta melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. 

3. PHBS di Tempat kerja 

Indikator PHBS di tempat kerja meliputi, mencuci tangan dengan air bersih dan 

sabun sesering mungkin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang sehat, tidak 

merokok beraktifitas fisik minimal 30 menit dalam sehari, membuang sampah 

pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya, meminimalkan penggunaan 

kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan botol minum 
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yang dapat digunakan berulang kali, dan mematikan komputer jika telah 

digunakan untuk menghemat pemakaian listrik, serta manfaatkan kembali kertas 

bekas yang ada.  

4. PHBS di Sarana kesehatan 

Indikator PHBS di institusi kesehatan meliputi, menggunakan air bersih, 

menggunakan jamban yang bersih, membuang sampah pada tempatnya, tidak 

merokok di institusi kesehatan, tidak meludah sembarangan serta memberantas 

jentik nyamuk. 

5. PHBS di Tempat umum 

Ada beberapa indikator yang menjadi ukuran PHBS di tempat-tempat umum, 

yaitu menggunakan air bersih, menggunakan jamban yang bersih, membuang 

sampah pada tempatnya, tidak merokok di tempat umum, tidak meludah 

sembarangan, serta memberantas jentik nyamuk (Kementrian Kesehatan, 2012). 

 2.4.2  Manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi Masyarakat 

1. Masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat. 

2. Mencegah penyebaran penyakit. 

3. Masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang ada. 

4. Mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat 

(Kemenkes, 2012). 

 2.4.3 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Islam 

  Islam merupakan agama yang banyak mengajarkan tentang kebersihan dan 

kesehatan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Bahkan Islam memandang 

kebersihan dari dua sisi, jasmani dan rohani. Begitu pentingnya kebersihan menurut 
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Islam, sehingga orang yang membersihkan diri dicintai oleh Allah SWT. Hal ini 

sebagaimana firman-Nya: 

رِ ين ِ ه  َطَ ت ُم بُّ الْ ُِح ي يَن َو ابِ َّوَّ الت بُّ  ُِح َ ي  إِنَّ َّللاَّ

  Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan  

menyucikan/membersihkan diri” (QS. Al-Baqarah [2]: 222). 

  Dalam Islam, kebersihan badan atau jasmani tidak dapat dipisahkan dengan 

kebersihan rohani. Setiap ibadah harus dilakukan dalam keadaan badan bersih, 

misalnya dalam pelaksaan ibadah shalat. 

ْم  كُ يَ ِد َيْ أ ْم َو كُ ُجوهَ ُوا ُو ل ِس َاغْ ةِ ف ََل َى الصَّ ل ُمْ إِ ت ُْم ا ق ذَ ُوا إِ ن يَن آَم ِذ ا الَّ هَ َيُّ ا أ يَ

ۚ ِن  يْ َ ب عْ كَ ى الْ لَ ِ ْم إ كُ لَ جُ َْر أ ْم َو كُ وِس ءُ ُر وا بِ ُح سَ اْم افِقِ َو رَ  َم لْ لَى ا  إِ

  Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah 

kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki” (QS. Al-Maidah [5]: 

6). 
  Kebersihan pakaian juga dipandang penting, mengingat pakaian melekat pada 

badan yang berfungsi menutup aurat, melindungi badan dari kotoran dan penyakit 

serta memperindah menampilan.  Maka ajaran Islam menyatukan antara kebersihan 

badan dan kebersihan pakaian (Majelis Ulama Indonesia, 2015, h. 51). 

ْجَز فَاْهُجْر  ْر )4( َوالرُّ ث ُِر )1( قُْم َفأَْنِذْر )2( َوَربََّك فََكب ِْر )3( َوثِيَابََك فََطه ِ يَا أَيَُّها اْلُمدَّ

)5( 

  Terjemahan: “Wahai orang yang berselimut! bangunlah dan berikanlah 

peringatan, agungkan Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah 

perbuatan dosa” (QS. Al- Muddassir [74]: 1-5). 

  Adapun tentang kebersihan makanan, ajaran Islam menyatukan aspek 

kebersihan dari segi kesehatan (thayyiban), dan kebersihan dalam arti makanan yang 

halal. Makanan yang halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan menurut 
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hukum agama. Sedangkan thayyiban adalah makanan dan minuman yang baik 

menurut kesehatan seperti bergizi, berprotein, dan bersih dari kuman-kuman 

penyebab penyakit. 

اِت  َو طُ عُوا ُخ َّبِ َت ًَل ت ا َو با ِ ي  ََلًلا طَ ِض َح َْر اْْل ا فِي  مَّ ُوا ِم ل َّاُس كُ ا الن هَ َيُّ ا أ يَ

ين   بِ وٌّ ُم دُ ْم عَ كُ هُ لَ َّ ن اِن ۚ إِ طَ يْ  الشَّ

  Terjemahan: “Hai sekalian manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, 

setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah [2]: 168). 

  Selain memperhatikan kebersihan diri dan makanan, Islam mengajarkan 

pentingnya menjaga kebersihan tempat umum atau lingkungan sekitar. Dalam 

pelaksanaan ibadah shalat, diharuskan terlebih dahulu membersihkan tempat. Masjid 

sebagai tempat yang suci, harus dipelihara kebersihan dan kesuciannya, karena 

ibadah shalat tidak sah jika dikerjakan di tempat yang kotor. 

ينَ  ِر ِ ه  طَّ ُم بُّ  الْ ُِح ُ ي َّللاَّ وا ۚ َو ُر هَّ َطَ ت َْن يَ وَن أ بُّ ُِح ال  ي َج يهِ ِر  …فِ

  Terjemahan: ’’… Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan 

diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih” (QS. At-Taubah [9]: 108). 

2.5  Penelitian Relevan 

  2.5.1 M. Rizki Arfan (2021) 

M. Rizki Arfan merupakan alumni jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Penelitian dalam skripsinya berjudul ”Strategi 

Komunikasi Persuasif Unit Transfusi Darah PMI Pekanbaru dalam Meningkatkan 

Jumlah Donor Darah Sukarela di Tengah Pandemi Covid-19”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi persuasif UTD PMI Pekanbaru 

dalam meningkatkan jumlah donor darah sukarela di tengah pandemi Covid-19. 



 

27 

 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi komunikasi persuasif 

dilakukan dengan strategi psikodinamika yaitu melibatkan faktor dari dalam 

individu, seperti menyusun pesan-pesan yang dibuat sedemikian rupa agar 

menyentuh emosional masyarakat. Selain itu, strategi sosiokultural dengan 

melibatkan faktor luar individu, yaitu lingkungan dan orang-orang terdekat 

masyarakat seperti teman, kerabat atau pihak yang mempunyai otorisasi yang dapat 

menjadi perpanjangan tangan UTD PMI Pekanbaru dalam mengajak mereka untuk 

berdonor (sosiokultural). Serta strategi the meaning construction, dengan pemberian 

pengetahuan melalui sosial media dan sosialisasi dialogis dengan masyarakat.  

 2.5.2 Isna Ayu Arista Suliyastuti (2020)  

Isna Ayu Arista Sulistyastuti merupakan alumni jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian dalam skripsinya 

berjudul ”Strategi Komunikasi Persuasif Gojek dalam Menarik Minat Pelanggan 

(studi kasus Gojek di wilayah Ponorogo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

strategi komunikasi persuasif yang dilakukan Gojek dalam menarik minat pelanggan 

dan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Gojek bagi masyarakat 

di wilayah Ponorogo.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang terjadi 

antara pengemudi Gojek dengan pelanggan terbentuk adanya suatu tindakan yang 

secara nyata ditunjukkan dengan tindakan pengemudi Gojek yang ramah, sopan dan 

tidak mengecewakan pelanggan. Faktor pendorong pelanggan untuk menggunakan 

Gojek di wilayah Ponorogo antara lain adalah sangat mudah diakses dan sangat 

membantu pelanggan dalam hal pemesanan makanan maupun dalam hal berpergian, 

serta tarif yang ditawarkan lumayan murah. Sedangkan faktor penghambat bagi 
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pelanggan Gojek adalah pembatasan wilayah yang tidak dapat diakses oleh Gojek 

dan terkadang pengemudi Gojek tergesa-gesa dalam berkendara. 

 2.5.3 Syifa Unnisa (2019) 

Syifa Unnisa merupakan alumni jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian dalam skripsinya 

berjudul ”Komunikasi Persuasif Pendamping pada Program Keluarga Harapan (Studi 

di Desa Argawana Kecamatan Puloampel Serang-Banten)”. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui bentuk komunikasi persuasif yang diterapkan pendamping pada 

program PKH, dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk komunikasi persuasif pada 

PKH di Desa Argawana yaitu melalui sosialisasi untuk mengajak peserta PKH 

mengikuti program yang sudah berjalan. Faktor pendukungnya yaitu mudah 

dikumpulkan ketika ada koordinasi, keadaan pendamping PKH yang semangat, dan 

proses sosialisasi yang menarik. Faktor penghambat meliputi gangguan 

semantik/bahasa, suasana yang tidak mendukung, serta keterbatasan waktu dalam 

bersosialisasi. 

 Distingsi penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada 

unit analisisnya, yang berfokus pada strategi komunikasi relawan Covid-19 dalam 

sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tetewua, Kecamatan Dangia, 

Kabupaten Kolaka Timur. Dalam penelitian ini, relawan menjadi subjek penelitian, 

dimana berusaha mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan 

sehat meskipun mereka bukan dari tenaga kesehatan.  
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2.6 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitan mendeskripsikan alur berfikir peneliti dalam 

melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, Relawan di Desa Tetewua terus 

berupaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan 

perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun teknik komunikasi yang digunakan yaitu 

komunikasi persuasif. Maka perlu dirumuskan strategi komunikasi yang tepat demi 

mencapai tujuan yang maksimal. Secara sederhana kerangka berfikir dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut : 

Gambar 1. 

Kerangka Pikir 
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