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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Penting dalam sebuah penelitian yang disebut dengan uji validitas serta uji 

reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian kali ini peneliti laksanakan dengan 

cara melihat apakah alat ukur tersebut yang akan digunakan telah diterima oleh 

komunitas ilmiah atau tidak, dengan cara melihat buku dan jurnal. Peneliti telah 

melakukan beberapa telaah pustaka terkait dengan materi instrumen penelitian 

yang akan digunakan. Setelah melakukan uji validitas dengan mengkaji buku 

serta jurnal, instrumen penelitian yang telah disusun dinyatakan valid bila 

terbukti dengan adanya teori-teori terkait instrumen tersebut, atau dengan kata 

lain penelitian dapat dilanjutkan dengan instrumen yang telah dicapai 

kevalidannya dalam uji coba validitas. 

Langkah setelah menemukan hasil dari uji validitas adalah melakukan 

uji reliabilitas. Uji reliabilitas sendiri dilakukan guna melakukan pengujian 

terhadap sebuah reliabilitas antar-coder, peneliti menggunakan formula hosti 

dimana reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan berapa besar 

persentase persamaan antar-coder ketika menilai suatu isi. Rumus untuk 

menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑟 − 𝐶𝑜𝑑𝑒𝑟 =
2𝑀

𝑁1 + 𝑁2
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Keterangan: 

1. M = jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder). 

2. N1 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1. 

3. N2 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 2. 

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1. Dimana 0 berarti tidak ada satupun 

yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna diantara para 

coder. Formula holsti menunjukkan angka reliabilitas minimum yang ditoleransi 

adalah 0,7 atau 70%, dimana berarti jika hasil perhitungan menunjukkan angka 

reliabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur benar-benar reliabel.  

  Peneliti meminta bantuan kepada rekan mahasiswa Ilmu Komunikasi Unika 

Soegijapranata, Nicholas David Setiawan (koder 1), Kevin Wijaya (koder 2), 

dan Anastachia Nugroho (koder 3) guna memperoleh hasil dari uji reliabilitas, 

peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memberi penjelasan serta arahan terkait unit analisis dan kategorisasi 

yang telah peneliti susun. 

2. Ketiga koder memulai pengukuran pada minimal 10 persen dari Sampel 

yang telah ditentukan, yakni 8 berita bagi masing-masing koder. 

3. Peneliti melakukan perbandingan terhadap hasil pengukuran masing-

masing koder menggunakan formula holsti. 

 

 

 



 

41 
 

Penelitian melakukan uji reliabilitas terhadap 5 unit analisis yakni 

Tabel54.1. Unit Analisis Penelitian 

No Unit Analisis 

1 Syarat pesan persuasif 

2 Struktur pesan persuasif (message sidedness) 

3 Struktur pesan persuasif (order of presentation) 

4 Struktur pesan persuasif (conclusion drawing) 

5 Cara menyampaikan pesan persuasif 

 

Berikut merupakan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan oleh peneliti 

1. Hasil Uji Reliabilitas Unit Analisis Syarat Pesan Persuasif 

Jumlah koding yang disetujui oleh koder 1 dan 2 serta koder 1 dan 3 adalah 

6. Berdasarkan rumus reliabilitas dari holsti, maka diperoleh angka 0,75 dan 

0,75. 

2. Hasil Uji Reliabilitas Unit Analisis Struktur Pesan Persuasif (Message 

Sidedness) 

Jumlah koding yang disetujui oleh koder 1 dan 2 serta koder 1 dan 3 adalah 

7. Berdasarkan rumus reliabilitas dari holsti, maka diperoleh angka 0,88 dan 

0,88. 

3. Hasil Uji Reliabilitas Unit Analisis Syarat Pesan Persuasif Struktur Pesan 

Persuasif (Order Of Presentation) 

Jumlah koding yang disetujui oleh koder 1 dan 2 adalah 6 serta koder 1 dan 3 

adalah 7. Berdasarkan rumus reliabilitas dari holsti, maka diperoleh angka 

0,75 dan 0,88. 
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4. Hasil Uji Reliabilitas Unit Analisis Syarat Pesan Persuasif Struktur Pesan 

Persuasif (Conclusion Drawing) 

Jumlah koding yang disetujui oleh koder 1 dan 2 adalah 8 serta koder 1 dan 3 

adalah 6. Berdasarkan rumus reliabilitas dari holsti, maka diperoleh angka 1 

dan 0,75. 

5. Hasil Uji Reliabilitas Unit Analisis Cara Menyampaikan Pesan Persuasif 

Jumlah koding yang disetujui oleh koder 1 dan adalah 8 serta koder 1 dan 3 

adalah 6. Berdasarkan rumus reliabilitas dari holsti, maka diperoleh angka 1 

dan 0,75. 

Tabel64.2. Rekap Hasil Uji Reliabilitas 

Unit Analisis Reliabilitas koder 1x2 Reliabilitas koder 1x3 

1 0,75 0,75 

2 0.88 0.88 

3 0,75 0.88 

4 1 0,75 

5 1 0,75 

 

 Setelah melakukan uji reliabilitas dan semua hasil coefficient 

reliability melampaui angka 0,70 persen, maka instrumen penelitian yang 

disusun oleh peneliti sudah dianggap layak sehingga dapat dipergunakan 

untuk melakukan penelitian tahap selanjutnya. 

 Melalui hasil uji reliabilitas di atas, peneliti dapat menemukan 

beberapa hasil uji dengan angka temuan yang mendekati angka dari batas uji 

reliabilitas yakni 0,70 persen. Angka tersebut adalah 0,75 persen yang dimana 

terdapat pada unit analisis 1, 3, 4, dan 5. Temuan angka 0,75 persen pertama 

terdapat pada unit analisis syarat pesan persuasif antara koder 1 dan 2 serta 1 
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dan 3, dimana dalam unit analisis tersebut peneliti ingin melihat bagaimana 

pesan tersebut dikemas dengan cara memenuhi syarat pesan persuasif yang 

ada. Adapun dalam hal ini, unit analisis syarat pesan persuasif membawahi 

beberapa kategori yakni berisi kepentingan kedua belah pihak, tidak 

memaksa, tidak berisi kebohongan, serta memotivasi. Temuan angka 0,75 

persen kedua berada pada unit analisis ketiga yakni struktur pesan order of 

presentation, terhadap koder 1 dan 2. Temuan angka 0,75 persen berikutnya 

didapat pada unit analisis keempat terhadap koder 1 dan 3 yakni struktur 

pesan persuasif (conclusion drawing), dimana pada unit analisis ini peneliti 

ingin melihat bagaimana kesimpulan dari sebuah pesan persuasif 

disampaikan yang dalam hal ini dapat dilihat secara implicit maupun explicit. 

Temuan angka 0.75 persen yang terakhir berada pada unit analisis kelima 

terhadap koder 1 dan 3 yakni cara menyampaikan pesan persuasif. Terdapat 

5 kategori cara penyampaian yang berbeda dan sudah menjadi hal yang wajar, 

karena pandangan tiap koder terkait cara penerimaan pesan pastinya berbeda 

satu dengan yang lain. 

Temuan persentase reliabilitas yang lebih tinggi sebesar 0,88 persen 

ditemukan pada unit analisis 2 dan 3 yakni cara penyampaian pesan persuasif 

(message sidedness) dan cara penyampaian pesan persuasif (order of 

conclusion). Adapun pada unit analisis 2 peneliti ingin melihat apakah pesan 

yang disampaikan adalah pesan searah ataupun dua arah. Di lain sisi peneliti 

ingin melihat bagaimana penekanan kalimat disusun dalam sebuah paragraf 

persuasif disampaikan yang terangkum dalam unit analisis 3. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembahasan Unit Analisis Syarat Pesan Persuasif 

Peneliti melakukan analisis berdasarkan 4 kategori utama 

yang dimiliki oleh syarat pesan persuasif, serta melihat adanya 

peluang bila kategori tersebut muncul secara bersamaan atau dalam 

bentuk kolaborasi. Adapun penjabaran terkait hasil yang ditemukan 

berdasarkan kategorisasi tersebut, antara lain: 

Tabel 74.3. Persentase Koder Terhadap Unit Analisis 

Syarat Pesan Persuasif 

 
Kode Kategori Frekuensi Persentase 

1 
Kepentingan kedua belah 

pihak 
18 26% 

2 Tidak memaksa 8 11% 

3 Tidak berisi kebohongan 3 4% 

4 Memotivasi 10 14% 

5 1 dan 2 3 4% 

6 1 dan 3 5 7% 

7 1 dan 4 4 6% 

8 2 dan 3 1 1% 

9 2 dan 4 0 0% 

10 3 dan 4 1 1% 

11 1, 2, dan 3 4 6% 

12 1, 3, dan 4 3 4% 

13 1, 2, dan 4  2 3% 

14 2, 3, dan 4 0 0% 

15 1, 2, 3, dan 4 8 11% 

16 Tidak jelas 0 0% 

Total 70 100% 

 

 Berdasarkan temuan data tersebut, pembahasan akan 

dilakukan berdasarkan 2 sudut yakni pesan @bibit.id yang memuat 

salah satu syarat pesan persuasif dalam tiap unggahannya, serta 
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pesan @bibit.id yang memuat campuran syarat pesan persuasif. 

Pembahasan berdasarkan 2 sudut ini akan menjadi landasan sebuah 

pemikiran bahwa dalam upaya mempersuasi pasarnya, @bibit.id 

tidak secara monoton mengolah pesan-pesannya. 

Hasil analisis data menunjukkan, sebuah pesan yang memuat 

syarat pesan persuasif tunggal didominasi dengan jenis pesan yang 

memuat kepentingan kedua belah pihak. Bila diulas berdasarkan 

teori, pesan yang memuat penetingan kedua belah pihak adalah 

pesan yang tidak semata-mata memuat kepentingan penyampai, 

melainkan juga memuat apa yang penerima pesan butuhkan. 

Gambaran terkait syarat berisi kepentingan kedua belah pihak 

tercermin melalui caption unggahan berikut: 

 

 

 

 

 

 

Melalui caption tersebut, terdapat informasi utama yang 

ingin disampaikan yakni cara menghitung keuntungan reksadana. 

Informasi tersebut bukan semata-mata pesan yang memuat 

Gambar 14.1. Caption yang Memuat Kepentingan  

Kedua Belah Pihak 
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kepentingan penyampai pesan. Penyampai pesan yang dalam hal ini 

adalah @bibit.id berkewajiban memberikan edukasi terkait cara 

menghitung keuntungan reksadana. Mengingat tujuan utama dari 

reksadana adalah mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, 

maka pesan ini adalah pesan yang dibutuhkan pula oleh penerima 

pesan. Oleh karena itu, tergambar bahwa caption tersebut memuat 

kepentingan bagi kedua belah pihak. 

Bila dipandang secara lebih luas, pesan persuasif pada 

nyatanya dapat pula digunakan secara bersamaan dalam sebuah 

caption. Penggunaan secara bersamaan ini mencerminkan adanya 

kefleksibelan cara penyampaian pesan persuasif. Melalui persentase 

yang tergambar pada tabel, caption yang memuat bahkan keempat 

kombinasi syarat pesan persuasif pun memiliki angka persentase 

yang tergolong tinggi yakni 11% bila dibandingkan dengan 

persentase terendah pada kategori lain yakni 1% bahkan 0%. Berikut 

digambarkan melalui contoh konkrit terkait sebuah caption yang 

memuat kolaborasi keempat pesan persuasif: 

 

 

 

 

  
Gambar 4.2. Caption yang Memuat 

Keempat Syarat Pesan Persuasif 
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Empat syarat pesan persuasif mampu tergambar melalui 

caption tersebut. Tema caption adalah informasi yang perlu 

disampaikan oleh penyampai pesan sekaligus bersifat informatif dan 

berguna bagi penerimanya. Disampaikan dalam caption bahwa 

terdapat alternatif cara memanfaatkan uang recehan yang artinya tidak 

terdapat paksaan. Cara yang realistis dalam memanfaatkannya pun  

menjadikan pesan ini terkesan tidak mengandung kebohongan, 

sehingga pada akhirnya mampu memotivasi penerima pesan untuk 

melakukan hal yang sama atas dasar kebaikan pesan tersebut bila 

diikuti. 

 

4.2.2 Pembahasan Unit Analisis Struktur Pesan Persuasif (Message 

Sidedness) 

Proses pengolahan data unit analisis struktur pesan persuasif 

message sidedness dilakukan terhadap 70 caption unggahan 

@bibit.id. Berikut data tersebut peneliti sajikan dalam persentase: 

Tabel84.4. Persentase Koder Terhadap  

Unit Analisis Message Sidedness 
 

Kode Kategori Frekuensi Persentase 

1A One sided 21 30% 

1B Two sided 49 70% 

1C Tidak jelas 0 0% 

Total 70 100% 
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 Peneliti pada dasarnya membedakan pembahasan 

berdasarkan ketiga kategori tersebut, sesuai tertera dalam tabel. Hal 

ini dilandaskan pada alasan bahwa peneliti memandang satu caption 

unggahan @bibit.id sebagai sebuah kesatuan tema meskipun 

adapula yang terbagi ke dalam beberapa paragraf. Pembahasan ini 

bertujuan melihat struktur pesan apa yang dominan digunakan oleh 

@bibit.id serta adanya korelasi antara kedua kategori dengan unit 

analisis lainnya. 

 Penyampaian pesan secara one sided menggambarkan 

bahwa pesan tersebut mengandung kepentingan bagi penyampai 

pesan saja atau dalam hal ini adalah @bibit.id. Pesan yang 

digambarkan berstruktur one sided dapat dicontohkan melalui salah 

satu caption berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak melalui caption di atas pesan yang ingin disampaikan 

adalah ucapan rasa terima kasih @bibit.id atas kepercayaan yang 

telah diberikan oleh masyarakat sehingga @bibit.id menjadi aplikasi 

Gambar 4.3. Caption Berstruktur One Sided 
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reksadana dengan unduhan terbanyak serta menempati peringkat 

tertinggi. Informasi dapat dikatakan sebagai struktur pesan one sided 

karena ucapan terima kasih tersebut bersifat satu arah. 

 Berikutnya adalah pesan dengan struktur two sided. Pesan 

dengan struktur ini mendapat angka persentase yang cukup tinggi 

yakni sebesar 70%. Pesan two sided merupakan pesan yang 

disampaikan secara dua arah, dimana pesan tersebut berisi 

kepentingan penyampai pesan serta berisi kepentingan yang 

diperlukan penerima pesan. Pesan berstruktur two sided ini sendiri 

dapat dicontohkan melalui caption berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Caption tersebut memuat informasi tentang pengumuman pemenang 

sebuah undian kejutan yang diselenggarakan oleh @bibit.id. 

Informasi tersebut adalah informasi yang dibutuhkan oleh penerima 

pesan terutama bagi penerima pesan yang turut bergabung dalam 

kegiatan undian tersebut. Dikatakan sebagai pesan dengan struktur 

two sided adalah ketika menjadi tanggung jawab @bibit.id untuk 

Gambar 4.4. Caption Berstruktur Two Sided 
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menyampaikan informasi tersebut serta menjadi hak juga bagi 

audiens @bibit.id untuk mengetahuinya. Tidak hanya itu, selain 

memuat informasi pemenang yang dibutuhkan penerima pesan, pada 

akhir caption @bibit.id juga masih menyampaikan kepentingannya 

untuk mengajak penerima pesan bergabung dalam sebuah grup 

komunikasi @bibit.id. 

Setelah memahami hasil olahan data, peneliti ingin melihat 

lebih dalam terkait hubungan message sidedness dengan unit 

analisis lain. Message sidedness sendiri mampu dihubungkan 

dengan unit analisis syarat pesan persuasif (bagian “memuat 

kepentingan kedua belah pihak”) serta struktur pesan persuasif order 

of presentation. Hubungan message sidedness dengan syarat pesan 

persuasiflah yang menjadi temuan unik pada bagian kali ini. 

Message sidedness memuat dua jenis pesan yakni pesan one sided 

serta pesan two sided. Kedua jenis message sidedness tersebut, 

secara lebih dalam memiliki hubungan dengan dengan syarat pesan 

persuasif poin memuat kepentingan kedua belah pihak baik sebagai 

kategori tunggal, maupun kategori kombinasi. Pesan persuasif yang 

tidak memenuhi syarat memuat kepentingan kedua belah pihak, 

akan layak digolongkan sebagai jenis pesan one sided. Disisi lain, 

pesan yang memenuhi syarat memuat kepentingan kedua belah 

pihak, akan layak digolongkan sebagai jenis two sided. 
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Adapun temuan unik keterkaitan dua unit analisis ini dapat 

tercermin sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak dalam grafik, pesan yang disampaikan oleh 

@bibit.id melalui caption telah berhasil sampai secara tepat pada 

penerima pesan. Hal ini terbukti dari angka persentase yang tertera 

pada tabel, dimana angka persentase pesan ditafsirkan secara selaras 

nilainya lebih tinggi dari pada yang ditafsirkan secara kurang tepat. 

Terhitung 62% caption one sided terbilang sebagai pesan yang 

memuat kepentingan 1 pihak dan sebesar 80% pesan two sided 

terbilang sebagai pesan yang berisi kepentingan kedua belah pihak. 

Hal ini dapat menggambarkan secara garis besar bahwa dalam 

0%
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50%

60%
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80%

90%

One Sided Two Sided

Perbandingan Message Sidedness dengan 

Salah Satu Syarat Pesan Persuasif

Kepentingan 1 pihak Kepentingan 2 pihak

Grafik 4.1. Perbandingan Message Sidedness 

dengan Salah Satu Syarat Pesan Persuasif 
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penyampaian pesannya, struktur pesan @bibit.id dapat 

tersampaikan dengan baik. 

4.2.3 Pembahasan Unit Analisis Struktur Pesan Persuasif (Order of 

Presentation) 

Proses pengolahan data unit analisis struktur pesan persuasif 

order of presentation dilakukan terhadap 70 caption unggahan 

@bibit.id. Berikut data tersebut peneliti sajikan dalam persentase: 

Tabel94.5. Persentase Koder Terhadap 

Unit Analisis Order of Presentation 
 

Kode Kategori Frekuensi Persentase 

2A Climax 10 14% 

2B Anticlimax  9 13% 

2C Regency 18 26% 

2D Primary 33 47% 

2E Tidak jelas 0 0% 

Total 70 100% 

 

Mengulas hasil olahan data berikut, peneliti akan membaginya ke 

dalam beberapa bahasan yakni mengulas terkait persentase tertinggi 

yang menandakan kategori paling kerap muncul. Disisi lain, peneliti 

juga ingin melihat adanya kemungkinan unit analisis order of 

presentation berhubungan dengan unit analisis lainnya dimana 

berdasarkan pengertiannya pada teori hal ini memungkinkan untuk 

terjadi. 

 Order of presentation merupakan salah satu struktur pesan 

persuasif yang hendak melihat pada bagian mana inti sebuah pesan 
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persuasif diletakkan. Berdasarkan data pesan berstruktur primary 

adalah pesan yang paling kerap muncul dibanding lainnya dengan 

persentase sebesar 47%. Primary sendiri adalah pesan yang berisi 

kepentingan kedua belah pihak dan kalimat utamanya berada pada 

awal paragraf atau kalimat. Adapun dapat tergambar caption dengan 

struktur primary melalui contoh caption tersebut: 

 

 

 

 

 

Terlihat melalui caption di atas, terdapat kepentingan kedua belah 

pihak serta inti dari pesan yakni terkait penyampaian cara kerja 

Robo Advisor sudah langsung tampak pada awal kalimat. Kedua 

alasan tersebut menjadikan caption di atas valid terdata sebagai 

caption yang memuat struktur pesan primary. Struktur pesan 

primary membawa keuntungan bagi penyampai pesan dimana inti 

pesan dapat ditangkap secara lebih jelas tanpa basa-basi yang 

mampu mengerucutkan fokus penerima sejak awal membaca. 

 Di lain sisi, berdasarkan teori peneliti mendalami adanya 

kaitan antara struktur pesan persuasif order of presentation dengan 

unit analisis lain yakni struktur pesan message sidedness. 

Berdasarkan teori, climax dan anticlimax pada order of presentation 

Gambar 4.5. Caption Berstruktur Primary 
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harus memiliki syarat message sidedness yakni one sided. Inti pesan 

climax berada di akhir kalimat, sedangkan inti pesan anticlimax 

berada di awal kalimat. Begitupun juga, primary dan regency yang 

harus memenuhi syarat message sidedness yakni two sided, dimana 

primary memiliki inti pesan di awal kalimat sedangkan regency 

memiliki inti pesan di akhir kalimat. Berikut grafik yang mampu 

menjelaskan keterkaitan terhadap kedua hal tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak dalam grafik, 76% caption climax dan anticlimax 

terbilang sebagai pesan dengan struktur one sided dan sebesar 94% 

pesan primary maupun regency terbilang sebagai pesan yang berisi 

kepentingan kedua belah pihak. Hal ini dapat menggambarkan 

secara garis besar bahwa dalam penyampaian pesannya, struktur 

pesan @bibit.id dapat tersampaikan dengan baik. 
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Grafik 4.2. Perbandingan Order of Presentation  
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4.2.4 Pembahasan Unit Analisis Struktur Pesan Persuasif 

(Conclusion Drawing) 

Conclusion drawing merupakan salah satu unit analisis yang 

mampu menggiring peneliti terhadap sebuah penemuan terkait cara 

penyampaian kesimpulan sebuah pesan dilakukan. Dalam hal ini 

penyampaian kesimpulan yang akan ditelaah berasal dari 70 caption 

Instagram @bibit.id. adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.610. Persentase Koder Terhadap Unit Analisis 

Conclusion Drawing 

Kode Kategori Frekuensi Persentase 

3A Implicit 20 29% 

3B Explicit 50 71% 

3C Tidak jelas 0 0% 

Total 70 100% 

 

Sebuah pesan pada dasarnya pasti memiliki sebuah inti yang ingin 

disampaikan. Inti dari sebuah pesan dapat dikemas dengan berbagai 

cara supaya pesan dapat sampai dengan baik ke penerimanya.  

Pada struktur pesan persuasif conclusion drawing, kategori 

implicit sendiri menggambarkan sebuah pesan yang intinya 

disampaikan secara tersirat. Penerima pesan dibiarkan untuk 

menarik kesimpulan sendiri dari pesan yang ada. Jenis penyampaian 

inti pesan seperti ini sedikit digunakan oleh @bibit.id yang 

tercermin dari persentase sebesar 29%. Adapun salah satu contoh 

dari pesan @bibit.id yang disampaikan secara implicit antara lain: 
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Sebuah caption yang diakhiri dengan kalimat “yakin?” sebagai 

pertanyaan menggantung, menjadikan penerima pesan berpikir, 

serta mendorong penerima pesan untuk berfikir secara mandiri 

menjadikan pesan ini dapat digolongkan ke dalam kategori implicit. 

  Berbeda dengan penyampaian inti pesan secara implicit, 

penyampaian inti pesan secara explicit justru mengharuskan 

penerima pesannya mendapat informasi secara jelas. Cara 

penyampaian ini mendapat persentase lebih tinggi yakni sebesar 

71% sehingga mampu menggambarkan bagaimana sebagian besar 

@bibit.id mengemas inti pesannya. Berikut merupakan salah satu 

gambaran bagaimana @bibit.id menyampaikan pesannya secara 

explicit: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Caption dengan Pesan Implicit 

Gambar 4.7.  Caption dengan Pesan Explicit 
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Melalui caption tersebut, secara lugas @bibit.id menyampaikan 

informasi terkait perubahan jadwal buka Bursa Efek Indonesia. 

Menyampaikan inti pesan meskipun secara explicit, tidak lantas 

menjadikan @bibit.id berinteraksi dengan penerima pesannya secara 

kaku. Pesan yang explicit, yang identiknya disampaikan secara 

direct, tetap dikemas @bibit.id dengan cara santai yang tampak 

dalam kalimat pembuka caption tersebut. Begitu juga dengan 

beberapa inti dari pesan lain yang disampaikan secara explicit, tidak 

menjadikan @bibit.id meninggalkan citranya sebagai brand ramah 

anak muda yang tercermin melalui gaya berkomunikasinya yang 

tidak kaku. 

 

4.2.5 Pembahasan Unit Analisis Cara Menyampaikan Pesan 

Persuasif 

Adakalanya cara penyampaian sebuah pesan dilakukan 

secara beragam menyesuaikan dengan penerimanya maupun isi 

pesan itu sendiri. Unit analisis cara menyampaikan pesan persuasif 

ini lantas mendorong peneliti untuk melihat bagaimana sebuah  

pesan persuasif @bibit.id diolah penyampaiannya secara emosi. 

Berdasarkan kategori yang peneliti tentukan, baik kategori cara 

menyampaikan pesan persuasif secara tunggal maupun cara 

penyampaian pesan persuasif secara kombinasi, akan mendorong 
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peneliti untuk melihat bagaimana @bibit.id melakukan pendekatan 

terhadap audiens-nya. 

Olah data unit analisis ini dilakukan terhadap 70 caption 

@bibit.id dengan menggunakan 30 kategori yang terdiri dari 

kategori tunggal dan kombinasi, yang pada akhirnya menemukan 

hasil seperti tertera pada tabel berikut:  

Tabel11 4.7. Persentase Koder Terhadap Unit 

Analisis Cara Menyampaikan Pesan Persuasif 

Kode Kategori Frekuensi Persentase 

1 Fear arrousing 10 14% 

2 Emotional appeal  15 21% 

3 Reward appeal 17 24% 

4 Motivational appeal 15 21% 

5 Humorous appeal 3 4% 

6 1 & 2. 0 0% 

7 1 & 3 0 0% 

8 1 & 4 1 1% 

9 1 & 5 0 0% 

10 2 & 3 1 1% 

11 2 & 4 4 6% 

12 2 & 5 1 1% 

13 3 & 4 3 4% 

14 3 & 5 0 0% 

15 4 & 5 0 0% 

16 1, 2, & 3 0 0% 

17 1, 2, & 4 0 0% 

18 1, 2, & 5 0 0% 

19 1, 3, & 4 0 0% 

20 1, 3, & 5 0 0% 

21 1, 4, & 5 0 0% 

22 2, 3, & 4 0 0% 

23 2, 3, & 5 0 0% 

24 2, 4, & 5 0 0% 

25 3, 4, & 5 0 0% 

26 1, 2, 3 & 4 0 0% 

27 1, 2, 3 & 5 0 0% 
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28 2, 3, 4 & 5 0 0% 

29 1, 2, 3, 4 & 5 0 0% 

30 Tidak Jelas 0 0% 

Total 70 100% 

 

Mengamati dari hasil oleh data yang muncul, angka persentase 

tertinggi yang muncul adalah pesan persuasif yang disampaikan 

dengan cara reward appeal dengan temuan persentase sebesar 18%. 

  Reward appeal sendiri adalah cara menyampaikan pesan 

persuasif dimana ketika penerima pesan membaca pesan tersebut, 

maka terdapat sebuah keuntungan yang akan pembaca dapatkan. 

Melalui caption yang mengandung reward appeal, @bibit.id memberi 

keuntungan yang masih berkaitan dengan kegiatan utama @bibit.id 

itu sendiri sebagai sebuah platform reksadana. Berikut adalah contoh 

dimana pesan persuasif @bibit.id dikemas dengan cara penyampaian 

reward appeal: 

 

 

  

Gambar 4. 8. Pesan yang Disampaikan 

dengan Reward Appeal 
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Tampak dalam caption di atas, @bibit.id telah melakukan upaya 

menyampaikan pesan persuasif dengan pendekatan reward appeal. 

Caption yang menandakan diadakannya sebuah kontes berhadiah atau 

kerap disebut sebagai giveaway tersebut akan membawa keuntungan 

bagi penerima pesan bila mengikutinya. Reward appeal berdasarkan 

pendapat peneliti adalah salah satu cara yang tepat untuk menciptakan 

sebuah rasa percaya penerima pesan terhadap pemberi pesan. 

Perasaan diuntungkan, seperti diberi hadiah atau penghargaan, serta 

perasaan bahagia dari penerima pesan yang tercipta melalui reward 

yang ia terima setelah membaca pesan dapat menciptakan relasi yang 

baik dalam hal ini antara audiens dengan @bibit.id itu sendiri. 

  Melalui captionnya, @bibit.id jarang mengeluarkan pesan 

dengan cara menyampaikan yang berkombinasi. Cara menyampaikan 

yang berkombinasi itu sendiri merupakan gabungan cara utama dalam 

menyampaikan pesan persuasif. Peneliti menelaah, bahwa caption 

@bibit.id yang cenderung disampaikan tidak bertele-tele, 

menjadikannya berfokus pada pemakaian satu emosi dalam upaya 

merangkul penerima pesannya.  

  


