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Abstract 

At the beginning of 2020, Indonesia was surprised by the emergence of a new type 

of virus outbreak (SARS-CoV-2) whose disease is called Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) and has caused a pandemic that has not yet ended. Over time, 

the Indonesian government issued a new policy to be able to make peace and 

coexist with the Corona Virus, and it was called the new normal era. As an attempt 

to reduce these cases, there are a number of studies from several countries 

regarding the creation of a vaccine. The latest effort by the Indonesian 

government to reduce COVID-19 cases is to provide free vaccines to the public. 

The COVID-19 vaccination aims to create immunity against the SARS-CoV-2 

virus by forming an immune system, so that herd immunity will be created. 

However, not all ages could get the vaccine, especially children under the age of 

12. As the smallest unit in the community, this situation really validates family 

resilience, especially for families who have children under the age of 12 for whom 

vaccines are not yet available. 

This study aims to understand how a persuasive family communication model 

between parents and children in building health awareness messages in the new 

normal era. The methodology used in this study is a qualitative study approach 

with primary data sources are obtained from interviews, while secondary data are 

obtained from literature studies and previous research related to the topic of 

research problems. The analysis carried out in this study includes data reduction, 

data presentation, and drawing conclusions with a sampling technique named 

purposive sampling. The criteria for study participants are; parents who have 

children under 12 years old; children who have not received the vaccine; children 



who are already running face-to-face meeting schools; live in a densely populated 

area. 

According to the research results, it can be seen that the persuasive 

communication process that contains elements of Attention, Comprehension, 

Learning, Acceptance, and Retention forms a simple persuasive communication 

model. Which begins with the stage of understanding the message, encoding, 

decoding, and finally the evaluation stage. The process of family persuasive 

communication between parents and children in building health awareness 

messages in this study occurred two-way communication because of reciprocity 

when children sent responses to changes in attitudes and behavior, and creating 

the character in children, namely moral knowing, moral feeling, moral 

learning/behavior. This can be said to be effective in building health awareness 

of children in the new normal era in a densely populated environment. 

Keywords : Persuasive communication, Family, COVID-19, New normal, 

Densely populated neighborhood. 

 

Pendahuluan 

Awal tahun 2020 Indonesia dikejutkan dengan munculnya wabah yang 

disebabkan oleh virus dan menjadi pandemi hingga saat ini belum kunjung usai. 

Kemunculan virus baru tersebut yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan 

penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sudah merajalela hampir di 

seluruh bagian dunia dan terdapat sudah 65 negara yang telah terjangkit virus ini. (Data 

WHO, 1 Maret 2020) (PDPI, 2020). Kasus penyakit COVID-19 terus meningkat telah 

menjadi ujian paling mendesak bagi kapasitas nasional. Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai 

Bencana Nasional (BNPB, 2020). Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat menular 

dan meluas melalui kontak antar manusia ke manusia. Semua orang secara umum rentan 

terinfeksi COVID-19 tidak mengenal kelamin hingga usia dengan gejala klinis ringan 

hingga berat. Satgas COVID-19 Indonesia merilis data laki-laki (48,9%) dan perempuan 

(51,1%) yang telah terjangkit COVID-19 di Indonesia. Begitu pula  yang sangat rentan 

beresiko tinggi terinfeksi COVID-19 Usia 31-45 tahun (29,4%), 19-30 tahun (24,8%) dan 

46-59 tahun (22,5%). (COVID19.go.id, 2021) 

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk tetap bertahan dan menghentikan 

kasus COVID-19. Perkembangan penanganan COVID-19 di dunia terus berlanjut, 

kondisi ini menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ingin mengubah pandemic 



menjadi endemic. Dalam rangka menurunkan kasus tersebut terdapat sejumlah penelitian 

dari beberapa negara hingga terciptalah vaksin. Upaya terbaru yang dilakukan Pemerintah 

Indonesia untuk menurunkan kasus COVID-19 adalah dengan memberikan vaksin 

kepada masyarakat secara gratis. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan 

kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 dengan membentuk system kekebalan 

tubuh tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19 

sehingga akan tercipta kekebalan kelompok (herd immunity). Pemerintah melalui Menteri 

Kesehatan menyatakan bahwa telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 ke 

34 Provinsi di seluruh Indonesia per 7 Januari 2021. (COVID.go.id, 2021). 

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, pandemi COVID-19 sangat menguji 

ketahanan keluarga terutama bagi keluarga yang memiliki anak dibawah umur 12 tahun 

yang belum tersedianya vaksin. Pergerakan anak-pun semakin terbatas dikarenakan 

adanya physical distancing yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Semua kegiatan 

dan aktifitas diluar rumah diwajibkan dan dialihkan menjadi dilakukan untuk tetap tinggal 

di dalam rumah saja tidak melakukan interaksi sosial dengan orang luar mulai dari 

bermain hingga belajar, terkecuali keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Virus SARS-

CoV-2 tidak mengenal keluarga, saudara, jabatan, ras, dan suku, dalam satu keluarga juga 

memiliki resiko penularan COVID-19. Apabila terdapat salah satu anggota keluarga 

terinfeksi dan menularkan ke anggota keluarga lainnya, sehingga satu rumah yang tertular 

COVID-19 saat berada dirumah. 

Terkait dengan adanya kasus COVID-19 di setiap harinya tentunya upaya 

pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus juga harus didukung oleh 

masyarakat luas. Hal ini orang tua yang memiliki peran sangat penting dalam melindungi 

anak-anaknya agar tetap terjaga dengan aman hidup sehat terbebas dari COVID-19 

selama dirumah. Orang tua sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang dan 

pengawas bagi anak-anaknya. Menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup 

bersih dan sehat, membangun kesadaran untuk memiliki pola hidup sehat agar tidak 

terinfeksi virus SARS-CoV-2, menjalin komunikasi yang intens dengan anak, menjadi 

role model bagi anak, serta selalu mencontohkan perilaku yang baik untuk anak.  

Secara positif, dampak ini memberi waktu untuk saling mengenal secara 

mendalam antar anggota keluarga. Mempersuasi anak untuk membangun kesadaran 



dalam menjaga kesehatan salah satu contohnya dengan cara menerapkan 5M protokol 

Kesehatan, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wardyaningrum (2010) mengenai pola asuh termasuk strategi komunikasi 

keluarga yaitu orang tua dalam menyampaikan pesan-pesan dan mencontohkan perilaku 

yang baik juga menentukan perilaku terhadap anak. Ini menandakan bahwa komunikasi 

persuasif orangtua berlangsung dengan efektif, dengan harapan seorang anak dapat 

memahami pesan yang disampaikan oleh orang tuanya. 

Rochayanti, Pujiastuti, Warsiki (2012) menjelaskan bahwa keluarga merupakan 

organisasi sosial terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peranan penting terutama 

tahapan membentuk dan mengembangkan karakter anak selama periode awal kehidupan 

anak. Keluarga memberikan pengaruh budaya kepada anak dalam pembentukan sikap 

pertama dan ketertarikan mereka pada segala hal yang ada di sekitar. Penyebaran COVID-

19 di Indonesia yang dapat menyebabkan kematian tentunya membuat orangtua sigap 

dalam bertindak, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah lingkungan padat 

penduduk.  

Seperti yang peneliti temukan di lapangan dan melakukan wawancara secara 

singkat kepada Ibu Y dan Bapak M berada di Gang Jelita Rawamangun, Jakarta Timur 

yang memiliki anak SD kelas tiga usia 9 tahun yang belum bisa mendapatkan vaksin. 

Mereka selalu mengajak anaknya untuk pola hidup sehat seperti makanan-makanan yang 

bergizi dan bernutrisi, meminum vitamin untuk tetap menjaga imunitas tubuh, 

mengingatkan anaknya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, 

Bapak M juga menegaskan kepada anaknya karena pemerintah sudah mengeluarkan 

kebijakan baru untuk anak SD dengan melakukan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) 

untuk tetap memakai masker, menjauhi kerumunan, dan tentunya menjaga jarak. Sebagai 

Ibu, Ibu Y juga memutar otak untuk membuat anaknya tidak bosan bermain hanya 

didalam rumah saja, Ibu Y membuat aktifitas-aktifitas yang kreatif untuk bermain 

meskipun hanya di dalam rumah saja. Ibu Y dan Bapak M cenderung memiliki 

komunikasi yang harmonis dan komunikasi dua arah terhadap anaknya. 

Pesan yang disampaikan orang tua pada anak-anaknya merupakan bentuk 

komunikasi keluarga yang di dalamnya terdapat kepedulian dan tentunya rasa saling 

menjaga antara orang tua ke anak dan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, dalam 



penelitian ini peneliti menggunakan komunikasi keluarga, model komunikasi persuasif 

serta pendidikan karakter. Komunikasi di dalam sebuah keluarga merupakan 

penyampaian pesan dari ayah, ibu, orang tua, anak, suami-istri dan sebaliknya sebagai 

penerima pesan. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut dapat berupa 

informasi, nasehat, petunjuk, pengarahan, maupun meminta bantuan.  

Komunikasi keluarga menjadi salah satu bentuk dari hubungan komunikasi antar 

pribadi, dan merupakan suatu komunikasi yang unik. Komunikasi yang terjadi didalam 

keluarga tentu akan melibatkan paling sedikit dua orang yang mempunyai sifat, nilai, 

pendapat, sikap, pikiran, perilaku yang khas dan berbeda-beda, (Rahmah, 2018:15). 

Keahlian komunikasi dalam hal ini dimaknai sebagai cara untuk mempersuasi sehingga 

dapat mengubah pemahaman dan perilaku, seperti halnya komunikasi yang dilakukan 

orangtua dalam mempersuasi anak untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. 

Model komunikasi persuasif juga dibutuhkan dalam membangun tujuan yang 

jelas dan harus dicapai. Sesuai dengan topik permasalahan yang peneliti angkat bertujuan 

untuk membangun kesadaran anak dalam menjaga kesehatan agar tidak terinfeksi virus 

SARS-CoV-2. Tujuan dalam proses persuasi perlu dilandasi proses komunikasi tertentu 

agar berhasil sesuai keinginan. Model komunikasi persuasif dapat disusun berdasarkan 

unsur komunikasi persuasif itu sendiri, yaitu persuader, persuade, pesan dan saluran. 

Peran dan fungsi persuader dalam merumuskan proses tersebut merupakan salah satu 

indikator keberhasilan komunikasi persuasif.  

Masalah komunikasi yang terjadi di dalam keluarga yang terkait dengan COVID-

19 dicegah melalui teori-teori yang sudah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis model komunikasi persuasif keluarga antara orang tua dan anak dalam 

membangun pesan kesadaran kesehatan di era new normal di lingkungan padat 

penduduk. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan batasan permasalahan yang akan diteliti dalam 

bentuk pertanyaan. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah 

dalam skripsi ini adalah ”Bagaimana model komunikasi persuasif keluarga antara orang 

tua terhadap anak dalam membangun pesan kesadaran kesehatan di era new normal?”.  



Kajian Pustaka 

Teori Komunikasi Persuasif 

Menurut Carl I.Hovland komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, 

keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol- symbol. Sedangkan menurut 

Miller komunikasi adalah situasi-situasi memungkinkan suatu sumber mentransmisikan 

suatu pesan kepada seseorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi perilaku 

penerima. (Effendy, 2012:20).  

Komunikasi persuasi menurut Larson yaitu adanya kesempatan yang sama untuk 

saling mempengaruhi, memberi tahu audiens tentang tujuan persuasi, dan 

mempertimbangkan kehadiran audiens. Istilah persuasi bersumber dari bahasa latin 

persuasion, yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Persuasi bisa di lakukan 

secara rasional dan secara emosional, biasanya menyentuh aspek afeksi yaitu hal yang 

berkaitan dengan kehidupan emosional. Melalui cara emosional ,aspek simpati dan 

empati seseorang dapat di gugah. 

Untuk mengawali tentang definisi komunikasi persuasi, maka perlu di ketahui 

bahwa ada 3 jenis pola komunikasi Menurut Burgon dan Huffner yaitu, 

1. Komunikasi Asertif yaitu kemampuan komunikasi yang mampu menyampaikan 

pendapat secara lugas kepada orang lain (komunikan) namun tidak melukai atau 

menyinggung secara verbal maupun non verbal (tidak ada agresi verbal dan non 

verbal).  

2. Komunikasi Pasif yaitu pola komunikasi yang tidak mempunyai umpan balik yang 

maksimal sehingga proses komunikasi sering kali tidak efektif.  

3. Komunikasi Agresi yaitu pola komunikasi yang mengutarakan pendapat/informasi 

atau pesan secara lugas namun terdapat agresi verbal dan non verbal. (Maulana dan 

Gumelar, 2013:7). 

Secara spesifik pada komunikasi persuasi, maka Burgon dan huffner meringkas 

beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi komunikasi persuasi sebagai 

berikut, Pertama, Proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan 

pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Kedua, 

Proses Komunikasi yang mengajak dan membujuk orang lain dengan tujuan mengubah 

sikap, keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator tanpa adanya unsur 

paksaan. 



Menurut Olson dan Zanna, Persuasi di definisikan sebagai perubahan sikap akibat 

paparan informasi dari orang lain  Kemudian ada yang mendefinisikan Persuasi adalah 

kegiatan psikologis dalam usaha mempengaruhi sikap,sifat,pendapat dan perilaku 

seseorang atau orang banyak, mempengaruhi sikap, sifat, pendapat dan perilaku dapat di 

lakukan dengan beberapa cara mulai terror, boikot, pemerasan, penyuapan dan 

sebagainya dapat juga memaksa orang lain bersikap atau berprilaku seperti yang di 

harapkan. Namun persuasi tidak melakukan cara demikian untuk mencapai tujuan yang 

di harapkannya, melainkan menggunakan cara komunikasi (pernyataan antar manusia) 

yang berdasar pada argumentasi dan alasan-alasan Psikologis (Maulana dan Gumelar, 

2013:8). 

Teori ini bertindak sebagai ajakan atau bujukan agar mau bertindak sesuai dengan 

keinginan komunikator. Usaha melakukan persuasi ini memusatkan perhatian pada upaya 

mereka untuk mengajak bertindak dengan cara tertentu (Afiati, 2015:23). 

Persuasi didefinisikan sebagai perubahan sikap akibat paparan informasi atau 

pengaruh dari orang lain. Tujuan dari persuasif ini ada dua, yaitu mengubah atau 

mengutarakan keyakinan serta mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu/memiliki 

tingkah laku. Komunikasi persuasif haruslah efektif dan menimbulkan efek yang 

merupakan dampak dalam perubahan sikap, opini, dan tingkah laku yang timbul dari 

kesadaran komunikan (Afiati, 2015:24).

Proses Komunikasi Persuasif 

Menurut Hovland dalam bukunya “Dynamic of Persuasion” mengemukakan 

bahwa konsep mengenai proses komunikasi persuasif berfokus pada pembelajaran dan 

motivasi. Teori ini menjelaskan bagaimana sikap seseorang dapat terbentuk, dapat 

berubah, dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain melalui proses 

komunikasi.  

Untuk dapat terpengaruh, seseorang harus memperhatikan, memahami, 

mempelajari, menerima dan menyimpan pesan persuasi tersebut. Hal itu dapat dilihat 

pada gambar di bawah: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 

The Hovland/Yale Model Persuasion 

Sumber : Dynamic of Persuasion (Perloff, 2003, hlm. 121) 

 

Berdasarkan Gambar II.1, proses komunikasi persuasif ada tahap di mana 

komunikan mempelajari pesan persuasif dari komunikator. Dalam proses belajar tersebut 

terdapat beberapa lima tahap antara lain, attention (perhatian), comprehension 

(pemahaman), learning (belajar), acceptance (penerimaan), dan retention 

(penyimpanan). Setelah melalui tahapan tersebut, barulah komunikan memutuskan untuk 

mengubah sikapnya. Tahapan yang dikemukakan Hovland merupakan proses sebelum 

komunikan mendapat paparan informasi atau argumen dari komunikator (Afiati, 

2015:30).  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu 

mengidentifikasikan suatu objek berdasarkan kasus yang sedang terjadi. Penelitian  ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data wawancara secara mendalam (in-depth 

interview) sesuai dengan kriteria yang sudah peneliti tetapkan dan mengembangkan 

deskripsi gabungan dari esensi pengalaman untuk semua individu. Selain itu, penelitian 

ini juga menggunakan data-data pendukung yang diperoleh dari telaah literatur guna 

membahas strategi komunikasi keluarga serta komunikasi persuasif yang terkait dengan 

COVID-19 sebagai salah satu acuan dalam pembahasan di penelitian ini.  

Pada penelitian ini, analisis yang diambil untuk menjadi narasumber adalah orang 

tua yang memiliki anak dibawah usia 12 tahun yang belum mendapatkan vaksin dan 

sudah melaksanakan sekolah tatap muka terutama yang bertempat tinggal di Gang Jelita 

Communication Message Learning Attitude Change 

Comprehension 

Attention 

Learning 

Acceptance 

Retention 



Rawamangun, Jakarta Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni dengan studi pustaka, wawancara melalui Google Meet, dan juga 

dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data 

triangulasi sumber dan waktu.  

Pembahasan 

Keberhasilan mempersuasi didukung oleh faktor pesan yang disampaikan orang 

tua dengan adanya unsur-unsur Attention, Comprehension, Learning, Acceptance, 

Retention didalam pesan persuasi tersebut kepada anak untuk adanya pengaruh yang baik 

yaitu perubahan sikap dalam membangun kesadaran kesehatan di era new normal. 

Keberhasilan komunikasi persuasif sangat ditentukan oleh cara mengorganisasi informasi 

yang sesuai dengan situasi psikologis dan sosiologis anak untuk mempengaruhi dalam 

mencapai perwujudan dari apa yang diinginkan pesan persuasif tersebut. Dalam hal ini, 

orang tua dalam berkomunikasi harus menggunakan cara-cara yang luwes dengan 

menggunakan pendekatan kemanusiaan. 

Attention. Komunikasi persuasif didahului dengan membangkitkan perhatian serta 

memberikan perhatian kepada anak di dalam pesan persuasi, merupakan hal yang dasar 

agar anak dapat menyerap pesan lebih mudah apa yang sudah disampaikan oleh orang 

tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, analisis respon kognitif 

mengamsusikan bahwa perubahan sikap dapat dicapai dengan modifikasi melalui 

memberikan perhatian serta afeksi kepada anak. Modifikasi tersebut mungkin termasuk 

penguatan kognisi yang ada serta pengenalan yang baru seperti membangun kesadaran 

kesehatan di era new normal. Dengan memberikan perhatian-perhatian kepada anak, 

terciptanya proses pembentukan karakter bagaimana anak diberi pengetahuan dan 

pemahaman akan nilai-nilai kebaikan yang universal (moral knowing) berkaitan dengan 

bagaimana membangun kesadaran kesehatan. Dimensi ini termasuk dalam ranah kognitif 

sehingga pada akhirnya membentuk beliefs  pada diri anak. dengan memberikan perhatian 

kepada anak merupakan salah satu proses pembentukan karakter anak dengan nilai-nilai, 

moral knowing, moral feeling, dan moral learning.  

Comprehension atau pemahaman. Menurut Herbert W. Simons (1976) dalam 

Hendri (2019:123) dalam bukunya Persuasion : Understanding, Practice, and Analysis. 



Merumuskan dua model komunikasi persuasif. Model sederhana dan model kompleks. 

Model yang selaras dalam penelitian ini adalah model sederhana yang dimana dapat 

digunakan sehari-hari, dengan penyampaian pesan pemahaman dalam membangun 

kesadaran kesehatan. Ada empat tahap yaitu, tahap pemahaman pesan, tahap encoding, 

tahap decoding, dan tahap evaluasi. Tahapan awal dalam model komunikasi persuasif ini 

adalah tahap pemahaman pesan, dimana keberhasilan dalam tahapan ini sangat 

dipengaruhi oleh penyampaian pesan. Bentuk penyampaian pesan yang dapat 

membangun pemahaman anak dalam penelitian ini yaitu dengan orang tua memberikan 

keteladanan yang baik dari orang tua. Persuader menyampaikan pesannya tidak hanya 

dengan komunikasi verbal, namun juga dengan memberikan teladan bagi anak-anak 

mereka. Melalui keteladanan tersebut anak dapat lebih menghargai orang tua, daripada 

orang tua hanya menyuruh dan memarahinya. Memberikan contoh yang baik kepada anak 

lebih efektif dibanding dengan menyuruh dan memaksanya terutama dalam membangun 

kesadaran kesehatan di era new normal. Hal tersebut selaras dengan apa yang 

disampaikan oleh Walter Lippmann dalam Hendri (2019:123) yang menyebut dimana 

tahap pemahaman sebagai pictures in their hands, yakni citra yang terbentuk dari 

keteladanan yang dibangun secara bersama-sama dalam kerangka acuan (frame of 

reference). 

Tahapan berikutnya adalah encoding. Pada tahap ini, anak seberusaha mungkin 

menyandi pesan yang orang tua sampaikan dalam bentuk verbal maupun non verbal 

sehingga adanya keberhasilan dalam perubahan sikap dan perilaku anak. Encoding 

merupakan tindakan memformulasikan isi pikiran atau gagasan ke dalam simbol atau 

kata-kata sehingga anak merasa yakin dengan pesan yang disusun dan cara 

penyampaiannya. Berdasarkan data hasil wawancara, anak-anak dari informan akan lebih 

mudah menyandi pesan apabila orang tuanya memberikan contoh. Anak-anak mulai 

meniru apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Tahap selanjutnya yakni decoding. Di 

tahap ini, anak tersebut menerjemahkan pesan yang diterima dari orang tua dengan benar, 

memberi arti yang sama apa yang sudah dicontohkan sebagaimana yang orang tua 

harapkan dalam membangun kesadaran kesehatan. 

Dalam proses penyampaian informasi terdapat noise. Bentuk noise dalam tahapan 

ini adalah saat anak mengajukan bantahan terhadap pernyataan atau informasi yang 



disampaikan oleh komunikan yang dalam hal ini adalah orang tua. Tahapan terakhir yaitu, 

tahap evaluasi. Setelah menerima pesan dan memahaminya. Anak memberikan respon 

atau umpan balik. Dengan umpan balik ini, orang tua dapat mengevaluasi efektivitas 

komunikasi persuasif yang sudah dilakukan. Tolak ukur keberhasilan proses komunikasi 

yaitu adanya perubahan sikap dan perilaku anak. Dapat dinilai dari kepekaan anak dalam 

menyikapi pesan yang sudah orang tua sampaikan, yaitu seperti yang dikatakan oleh 

Informan berikut, 

”Ayra udah mulai peka ya. Kalo mau keluar suka nanyain, 

masker ayra mana? Terus kalo misalnya lagi diluar harus buka 

masker gitu ya mau makan atau apa, otomatis tutup lagi. Menurut 

dia masker tuh sekarang ibarat seperti pakaian kali ya kalo ga 

dipake tuh malu gitu. Ngeliat lingkungan juga kan pake semua, jadi 

kalo dia ga pake tuh janggal gitu”, (Wawancara 27 Oktober 2021). 

Oleh karena penyampaian pesan ini dalam proses komunikasi persuasif 

mempertemukan para pelaku komunikasi secara tatap muka, maka umpan balik dapat 

diketahui dengan segera. Orang tua dapat segera memperoleh balikan atas pesan yang 

disampaikan dari anak baik secara verbal maupun non verbal. Seperti pernyataan-

pernyataan yang sudah para informan katakan diatas, kepekaan anak dalam membangun 

kesadaran kesehatan yaitu adanya perubahan perilaku yang anak lakukan secara otomatis 

tanpa disuruh lagi oleh orang tua dan proses komunikasi tersebut sudah terbilang efektif. 

Dan dengan cara orang tua memberikan keteladanan atau contoh yang baik bagi 

anak, hal tersebut dalam menyampaikan pesan bersifat lebih efektif dalam memberikan 

perubahan sikap terhadap anak. Sebab anak yang tumbuh dengan berhubungan dan 

berkomunikasi dengan orang lain yang ia percaya dan itu membentuk citra dirinya, anak 

tersebut merasa dirinya lebih percaya diri. Gambaran itulah yang menentukan bagaimana 

ia berbicara, berperilaku dan bersikap.  

Learning atau pembelajaran. Pembelajaran dalam keluarga memiliki nilai 

strategis dalam pembelajaran dan pembentukan kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah 

mendapat pendidikan dari kedua orangtuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup 

sehari-hari di dalam keluarga. Keteladanan dan kebiasaan yang orang tua tampilkan 

dalam bersikap dan berperilaku tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak. 

Hubungan pengondisian dengan komunikasi persuasif terhadap perubahan perilaku 



individu ini sangat dipengaruhi oleh proses belajar dari stimulus entah itu di dalam rumah 

atau di sekolah yang berasal dari lingkungan. Lingkungan yang positif mampu 

menentukan arah sikap dan perilaku individu. Anak pun anak merespon dengan bersikap 

positif terhadap obyek yang sering disajikan. Contohnya seperti memakai masker, 

mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Itu semua berfungsi untuk 

mencegah virus corona dan untuk membangun kesadaran kesehatan. Classical 

conditioning ini membentuk tingkah laku melalui proses persayaratan. Dengan kata lain, 

pengondisian dimaknai sebagai bentuk belajar yang memungkinkan organisme 

merespons sesuatu yang sebelumnya tidak menimbulkan respons atau proses untuk 

mengenalkan berbagai refleks menjadi tingkah laku (Hendri, 2019:168). Dengan temuan 

ini, melalui proses belajar dirumah dan disekolah dengan penyampaian pesan komunikasi 

persuasif menjadi suatu hal yang efektif dan mudah di awasi sehingga adanya perubahan 

perilaku dan sikap dalam membangun kesadaran kesehatan di era new normal. 

Acceptence atau Penerimaan. Adanya kesinambungan penerimaan pesan dan 

perilaku anak merupakan suatu tolak ukur keberhasilan komunikasi persuasif. Namun, 

dibalik itu semua adanya proses penerimaan pesan sehingga terjadinya perubahan sikap 

dan perilaku anak dalam membangun kesadaran kesehatan. Proses ini adalah proses yang 

aktif, mengandung tiga unsur yaitu, seleksi, interpretasi, dan retensi informasi. Terdapat 

banyak aspek menarik dari proses penerimaan pesan diatas. Sederhana dan otomatisnya 

peristiwa tersebut bisa dilihat: 

a) Seleksi 

Setiap kita dikelilingi oleh berbagai elemen lingkungan yang terdiri dari 

orang, benda, dan keadaan yang merupakan sumber pesan yang berpotensial 

untuk bersaing menarik perhatian. Dapat diprediksi, dalam keadaan tertentu 

kita selalu memilih sumber-sumber informasi yang membuat kita nyaman. 

Dalam penelitian ini dapat dibuktikan ketika anak lebih mudah menerima 

pesan dari orang tua yaitu dengan dibantunya media seperti masker bermotif 

lucu, tontonan anak-anak mengenai protokol kesehatan, serta games, yang 

pada akhirnya munculah perubahan sikap dan perilaku sesuai diharapkan oleh 

orang tua yaitu membangun kesadaran kesehatan di era new normal.  

 

 



b) Interpretasi  

Interpretasi terjadi ketika memaknai isyarat dalam lingkungan, apakah kita 

menganggapnya penting atau hanya sepele, serius atau lucu, baru atau lama, 

bertentangan atau konsisten, lucu dan mengkhawatirkan (Ruben dan Stewart 

2017:109).  Makna interpretasi dapat dikatakan sebagai salah satu makna 

komunikasi dengan kemampuan tafsir yang baik, sehingga komunikasi 

tersebut mudah dipahami.  

Adanya masker bermotif lucu dengan ukuran yang pas di anak dan tontonan 

anak mengenai protokol kesehatan kedua hal tersebut menjadi objek tafsir 

yang merupakan bagian dari interpretasi anak dalam memahami bahwa kedua 

hal tersebut penting dalam proses penerimaan pesan mengenai kesadaran 

kesehatan di era new normal sehingga adanya perubahan sikap dan perilaku 

terhadap anak.  

c) Retensi  

Dari pembahasan sebelumnya, telah jelas bahwa memori memegang peranan 

yang sangat penting dalam proses interpretasi. Bagaimana anak mengingat 

bahwa masker adalah benda yang penting di era new normal, penerapan 

protokol kesehatan yang disampaikan didalam sebuah tontonan film anak 

anak. Anak dapat menyimpan informasi, dan anak dapat aktif 

menggunakannya secara sekaligus dalam jumlah yang luar biasa besar. Anak 

juga dapat menggunakan dan menempatkan secara efisien informasi tersebut 

sehingga adanya perubahan sikap dan perilaku untk membangun kesadaran 

kesehatan. 

Retention atau penyimpanan. Retensi melibatkan memori semantik dan periodik, 

serta memori jangka panjang dan memori jangka pendek (Ruben dan Stewart, 2017:112). 

Bagaimana anak me-recall kembali pesan dan informasi dari orang tua sebelumnya yang 

sudah pernah diajarkan. Dalam temuan penelitian ini, ketika anak diberi kebebasan untuk 

bermain diluar rumah dengan alasan orang tua tidak ingin membuat anak stress karena 

berada di dalam rumah mulu selama pandemi, maka anak diberi tanggung jawab untuk 

tetap menaati protokol kesehatan dan orang tua hanya mengawasi dan memantau dari 

jauh saja. Dengan pola ini, rasa kepercayaan antara orang tua dan anak akan lebih mudah 

untuk terbangun.Orang tua seperti ini bersikap rasional dan selalu mendasari tindakannya 



pada pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak. 

Orang tua demokratis juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih, mereka 

juga membebaskan anak dalam memutuskan suatu tindakan. Apabila hendak menasehati, 

orang tua yang demokratis selalu melakukannya dengan pendekatan yang hangat. Bisono 

(2017) pola asuh demokratis cocok diterapkan pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini anak 

mulai mampu memilih apa yang diminati. Anak juga tertarik pada hal baru, cenderung 

bosan pada sesuatu yang monoton. Yang paling penting, anak mulai paham hal yang 

bersifat konseptual seperti hak dan kewajiban. 

Dalam proses penyampaian pesan komunikasi persuasif memiliki tiga efek, yakni 

membentuk, memperkuat, dan mengubah sikap, perilaku, pendapat, dan kepercayaan 

persuadee (Miller, 1980). Mencapai ketiga tujuan tersebut bukan perkara yang mudah. 

Terdapat banyak hambatan serta rintangan yang menyertai. Hambatan yang ditemui 

adanya salah komunikasi antar orang tua dan anak ketika anak lagi susah dinasehatkan 

dan orang tua dalam keadaan letih habis pulang kerja, anak tidak fokus dalam 

mendengarkan pesan yang disampaikan orang tua, anak belum mempunyai kepekaan 

yang lebih terhadap dirinya sendiri. Pengaruh lingkungan adalah akibat dari dua nilai 

pemikiran yang saling bertemu, dalam kondisi ini orang hanya melihat pesan persuasi 

bersifat baik atau buruk, salah atau benar, hitam atau putih, tidak bernuansa atau 

bergradual. Seseorang akan mendengarkan dan terpengaruh orang yang dikaguminya, 

sebaliknya akan segera menolak jika pembicaranya tidak disukai (Hendri, 2019:286).  

Kesimpulan 

Proses komunikasi persuasif yang terjadi dalam penelitian ini meliputi enam 

unsur, antara lain persuader, pesan, saluran, persuadee, umpan balik dan efek komunikasi 

persuasif. Komunikasi yang berlangsung interaktif, dimana anak  sebagai persuadee ikut 

terlibat aktif, misalnya dalam memberi tanggapan. Hal tersebut juga tak lepas dari faktor 

keterbukaan dan pendekatan personal yang dilakukan oleh orang tua sebagai persuader. 

Proses komunikasi persuasif orang tua dalam mengembangkan karakter pada 

anak dengan memberikan perhatian yang ekstra menimbulkan moral terhadap anak, yaitu 

moral knowing setelah anak sudah memiliki moral knowing maka masuklah anak ke 

dalam tahap moral feeling, lalu masuklah ke dalam moral learning. 



Tipe pola asuh dalam penelitian ini adalah tipe pola asuh yang demokratis dimana 

anak diberikan kebebasan dan tanggung jawab atas pilihannya tersebut, yaitu ketika anak 

diperbolehkan untuk bermain diluar rumah. Anak menjadi terlatih mampu berpikir secara 

rasional, dan terbiasa dengan memilih berdasarkan keinginan yang sesungguhnya. Secara 

tidak langsung anak akan memahami bentuk hak dan kewajibannya.  

Adapun yang menjadi hambatan proses komunikasi orang tua terhadap anak 

dalam melakukan komunikasi persuasif. Pada dasarnya tidak memiliki hambatan yang 

berat, atau bisa dibilang hambatan ringan yang dialami dalam berkomunikasi di 

kehdiupan sehari-hari. Namun, hambatan-hambatan tersebut sangat mudah dapat diatasi 

oleh orang tua, dengan cara orang tua terus bersabar, tidak lelah memberi nasehat 

terhadap anak, dan terus memberikan contoh atau keteladanan yang baik terhadap anak.  
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