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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Penelitian Terdahulu 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian terdahulu ini dapat 

memperkuat keinginan untuk meneliti suatu permasalahan karena adanya 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu dengan  penelitian 

terdahulu juga dapat membantu peneliti untuk menghemat tenaga dan biaya 

dengan cara menjadikan penelitian terdahulu sebagai sumber dokumen 

penelitian. Sebagai bahan studi referensi peneliti, berikut beberapa penelitian 

terdahulu yang menggunakan metode analisis resepsi: 

1. Skripsi yang dibuat oleh Endah Maslikha (2016), mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang, dengan judul“Pemaknaan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Mata Kuliah Media dan Masyarakat Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 Terhadap Tayangan “Janji Suci 

Raffi & Nagita” dalam Perspektif Resepsi”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan informasi yang mendalam, yaitu menelusuri 

pemaknaan yang diberikan oleh pemirsa program televisi Janji Suci Raffi 

dan Nagita, terutama mengenai informasi bagaimana pemirsa televisi 

meresepsi tayangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

analisis resepsi dengan kesimpulan pemirsa tv tidak hanya sebagai 

konsumen dari isi media, tetapi juga sebagai produser makna. 

Pembaca/pemirsa belum tentu melakukan pembacaan sesuai apa yang 
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diinginkan oleh pembuat teks atau dengan kata lain khalayak melakukan 

interpretasi makna yang terdapat di dalam teks secara aktif. 

2. Skripsi Tiara Costiawati Gusman (2008), mahasiswi Jurusan Manajemen 

Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung 

dengan judul “Resepsi Khalayak Terhadap Artis JAV dalam Film Suster 

Keramas”. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses produksi 

makna dan pemaknaan khalayak terhadap teks film yang menampilkan sisi 

sensualitas Rin Sakuragi dalam dua identitas: sebagai AV Star dan sebagai 

perempuan Jepang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, 

tradisi cultural studies. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis 

resepsi dengan bantuan model encoding/decoding Stuart Hall, disertai teori 

pendukung, yakni teori kepenontonan Laura Mulvey dan teori 

pascakolonialisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masingmasing 

individu penonton memiliki keragaman pembacaan terhadap Rin Sakuragi 

dalam film Suster Keramas. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini salah 

satunya adalah penelitian terdahulu mengambil ruang lingkup program acara 

reality show, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada muatan pesan dan 

tayangan yang ada di media sosial snapchat. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui bentuk 

pemaknaan khalayak atas muatan pesan/tayangan melalui media. Kontribusi 

penelitian terdahulu yaitu dapat memberikan gambaran kepada peneliti untuk 

melakukan analisis pemaknaan khalayak yang mencoba mengkaji secara 
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mendalam proses aktual (empiris) yang menunjukkan adanya pola-pola 

pemaknaan khalayak atas muatan yang diberikan oleh media. 

 

2.2 Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa (media cetak dan elektronik). Sebelum melangkah secara luas tentang 

komunikasi massa perlu diketahui arti komunikasi itu sendiri secara estimologi 

dikatakan bahwa Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication 

berasal dari bahasa latin communicatio, dan bersumber dari kata communis 

yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna (Effendy, 2002: 

9). Sedangkan secara terminologi yaitu penciptaan makna antara dua orang 

atau lebih lewat penggunaan simbol-simbol atau tanda-tanda. Komunikasi 

disebut efektif bila makna yang tercipta relatif sesuai dengan yang diinginkan 

komunikator (Mulyana, 2010: 49). Sedangkan menurut Harold Lasswell 

“Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media yang dapat menimbulkan efek tertentu” (Effendy, 

2002:10). Paradigma Lasswell menyatakan, Who says what in which channel 

to whom with what effect, (siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada 

siapa, dengan efek apa). 

Sedangkan komunikasi massa, menurut Jay Back dan Frederick C 

Whitney (dalam Nurudin, 2011: 5) dikatakan bahwa: 

Mass Communications lebih menunjuk pada media mekanis yang 

digunakan dalam komunikasi massa yakni media massa. 

Sedangkan Mass Communication lebih menunjuk pada teori atu 

proses teoritik. Atau bisa dikatakan mass communication lebih 

menunjuk pada proses dalam komunikasi massa. Massa dalam 

komunikasi massa lebih menunjuk pada penerimaan pesan yang 

berkaitan dengan media massa.  
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Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan 

dengan peran media massa. Oleh karena itu, massa disini menunjuk kepada 

khalayak, audience, penonton, pemirsa atau pembaca. Beberapa istilah ini 

berkaitan dengan media massa (Nurudin, 2011: 3). 

Menurut John R Bittner (1996) mengatakan bahwa dalam 

komunikasi massa kita membutuhkan gatekeeper (pentapis 

informasi atau palang pintu) yakni beberapa individu atau 

kelompok yang bertugas menyampaikan atau mengirimkan 

informasi dari individu ke individu yang lain melalui media massa 

(surat kabar, majalah, televisi, radio, video tape, compact disk, 

buku) (Nurudin, 2011: 5-6). 

Dengan demikian, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi 

yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas 

dan heterogen kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain 

adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa 

mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas 

(Nurudin, 2011: 8). 

2.2.1 Media Sosial Sebagai Media Massa 

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. 

Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang 

populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook dan Wikipedia. 

Definisi lain dari Media sosial juga di jelaskan oleh Antony Mayfield 

(2008). Menurutnya social media adalah media dimana penggunanya 

dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan 

pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-

forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar/karakter 3D).  

Fungsi media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 
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a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi 

sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. 

b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah 

media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (“one to 

many”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience 

(“many to many”).  

c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. 

Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat 

pesan itu sendiri.  

Karakteristik media sosial memiliki beberapa karakteristik, antara 

lain: 

a. Partisipasi  

Mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang 

tertarik atau berminat menggunakannya, hingga mengaburkan batas 

antara media dan audience.  

b. Keterbukaan  

Kebanyakan media sosial terbuka bagi umpan balik dan partisipasi 

melalui sarana-sarana voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang 

sekali dijumpai batasan untuk mengakses dan memanfaatkan isi 

pesan (perlindungan password terhadap isi cenderung dianggap 

aneh). 

c. Perbincangan 

Memungkinkan terjadinya perbincangan antar pengguna secara “dua 

arah”. 
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d. Komunitas  

Media sosial memungkinkan terbentuknya komunitaskomunitas 

secara cepat (instan) dan berkomunikasi secara efeketif tentang 

beragam isu/kepentingan (dari hobi fotografi, politik, hingga 

tanyangan TV favorit).  

e. Keterhubungan  

Mayoritas media sosial tumbuh subur lantaran kemampuan melayani 

keterhubungan antar pengguna, melalui fasilitas tautan (links) ke 

website, sumber-sumber informasi dan pengguna-pengguna lain. 

 

2.3 Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Merujuk pendapat Devito bahwa komunikasi massa itu ditujukan kepada 

massa dengan melalui media massa dibandingkan dengan jenis-jenis 

komunikasi lainnya, maka komunikasi massa memiliki ciri-ciri khusus yang 

disebabkan oleh sifat-sifat komponennya (Effendy, 2003: 21). Ciri-cirinya 

adalah sebagai berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

Lembaga yang dimaksud disini menyerupai sebuah sistem, 

sebagaimana kita ketahui, sistem itu adalah sekelompok orang, pedoman 

dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, 

menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat 

keputusan Alat Komunikasi Massa Buku TV Kaset/CD Tabloid Radio 

Internet Film Majalah SuratKabar 46 untuk mencapai satu kesepkatan dan 

saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber 

informasi (Nurudin, 2003: 16-17). 
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Di dalam sebuah sistem ada interdependensi, artinya 

komponenkomponen itu saling berkaitan, berinteraksi dan 

berinterdependensi secara keseluruhan. Tidak bekerjanya satu unsur akan 

mempengaruhi kinerja unsur-unsur yang lain. Eksistensi kesatuan (totalitas) 

itu dipengaruhi oleh komponen-komponennya, sebaliknya eksistensi 

masing-masing komponen itu dipengaruhi oleh kesatuannya (Nurudin, 

2003: 17). 

Dengan demikian dalam sistem sebagai sebuah lembaga dalam 

komunikasi massa itu ada beberapa unsur yang membentuk sesuatu itu 

akhirnya disebut sebagai lembaga. Sedang antara unsur dalam lembaga itu 

ada kerjasama satu sama lain. Tidak bekerjanya satu unsur akan 

menyebabkan tidak bekerjanya unsur yang lain. Oleh karena itu, berbagai 

unsur itu saling melengkapi, bekerja sama satu lain sehingga sempurnalah 

sesuatu itu dikatakan sebagai lembaga (Nurudin, 2003: 17). 

Komunikator dalam komunikasi massa, misalnya wartawan surat 

kabar atau penyiar televisi  karena media yang dipergunakan adalah suatu 

lembaga  dalam menyebarluaskan pesan komunikasinya bertindak atas 

nama lembaga, sejalan dengan kebijaksanaan (policy) surat kabar dan 

stasiun televisi yang diwakilinya. Ia tidak mempunyai kebebasan individual. 

Ungkapan seperti kebebasan mengemukakan  pendapat (freedom of 

expression atau freedom of opinion) merupakan kebebasan terbatasi 

(restricted freedom) (Effendy, 2003: 22-23). 
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2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen  

Komunikan dalam komunikasi massa sifatnya heterogen/beragam. 

Artinya, penonton massa itu beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, 

status sosial, ekonomi, punya jabatan yang beragam, punya agama atau 

kepercayaan yang tidak sama pula. Herbert Blumer pernah memberikan ciri 

tentang karakteristik audience/komunikan sebagai berikut: a. Audience 

dalam komunikasi massa sangatlah heterogen. Artinya, ia mempunyai 

heterogenitas komposisi atau susunan. Jika ditinjau dari asalnya, mereka 

berasal dari berbagai kelompok dalam masyarakat. b. Berisi individu-

individu yang tidak tahu atau mengenal satu sama lain. Disamping itu, antar 

individu itu tidak berinteraksi satu sama lain secara langsung. c. Mereka 

tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal (Nurudin, 2003: 

20). 

Jadi semakin jelas sifat heterogen yang melekat pada diri 

komunikan. Dari kharakteristik Blumer tersebut ada beberapa hal yang 

perlu dijelaskan. Misalnya kita bertanya, bagaimana mungkin antar 

keluarga yang berlainan kota, pada saat acara tertentu sama-sama melihat 

televisi tidak saling mengenal? tidak mengenal disini tidak berarti diartikan 

secara khusus. Memang, satu atau dua kasus antar diri komunikan dalam 

komunikasi massa itu mengenal, tetapi secara umum mereka tidak 

mengenal. Jadi kharakteristik ini harus dipahami secara luas bukan sempit.  

 

3. Pesan pada Komunikasi Massa Bersifat Umum  

Pesan-pesan dalam komunikasi massa itu tidak ditunjukkan kepada 

satu orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan-
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pesannya ditujukkan pada khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan-

pesan yang dikemukakannya pun tidak boleh bersifat khusus. Khusus disini, 

artinya pesan itu memang tidak disengaja untuk golongan tertentu (Nurudin, 

2003: 21). 

Hal itulah yang antara lain membedakan media massa dengan media 

nirmassa. Surat, Telepon, telegram, dan teleks misalnya, adalah media 

nirmassa, bukan media massa, karena ditujukan kepada orang tertentu. 

Demikian pula majalah organisasi, surat kabar kampus, radio telegrafi atau 

radio citizen band, film dokumenter, dan televisi siaran sekitar (closed 

circuit television) bukanlah media massa, melainkan media nirmassa karena 

ditujukan kepada sekelompok orang tertentu (Effendy, 2003: 23). 

 

4. Komunikasi Berlangsung Satu Arah  

Berbeda dengan komunikasi antar persona (interpersonal 

communication) yang berlangsung dua arah (two-way traffic 

communication), komunikasi massa berlangsung satu arah (one-way 

communication). Ini berarti bahwa tidak terdapat arus balik dari komunikan 

kepada komunikator. Dengan lain perkataan, wartawan sebgai komunikator 

tidak mengetahui tanggapan para pembacanya terhadap pesan atau berita 

yang disiarkannya itu. Demikian pula penyiar radio, penyiar televisi, atau 

sutradara film tidak mengetahui tanggapan khalayak yang dijadikan 

sasarannya.  

 “Tidak Mengetahui” dalam keterangan diatas ialah tidak 

mengetahui pada waktu proses komunikasi itu berlangsung. Mungkin saja 
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komunikator mengetahuinya juga, misalnya melalui rubrik “Surat 

Pembaca” atau “Surat Pendengar” yang biasa terdapat dalam media surat 

kabar, majalah, dan radio, atau dengan jalan menelepon. Akan tetapi itu 

semua terjadi setelah komunikasi dilancarkan oleh komunikator sehingga 

komunikator tidak dapat memperbaiki gaya komunikasi seperti yang biasa 

terjadi pada komunikasi tatap muka. Oleh karena itu, seperti telah 

disinggung dimuka, arus balik seperti itu dinamakan arus balik tertunda 

(delayed feedback). Dan kalaupun terjadi arus balik seperti itu, maka 

terjadinya jarang sekali (Effendy, 2003: 22). 

Sebagai konsekuensi dari situasi komunikasi seperti itu, 

komunikator pada komunikasi massa harus melakukan perencanaan dan  

persiapan sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikannya kepada 

komunikan harus komunikatif dalam arti kata dapat diterima secara 

inderawi (received) dan secara rohani (accepted) pada satu kali penyiaran. 

Dengan demikian pesan komunikasi selain harus jelas dapat dibaca  kalau 

salurannya media cetak dan jelas dapat didengar  bila salurannya media 

elektronik juga dapat dipahami maknanya seraya tidak bertentangan dengan 

kebudayaan komunikan yang menjadi sasaran komunikasi.  

 

 

5. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan  

Komunikasi massa itu ada keserempakan dalam proses penyebaran 

pesan-pesannya. Serempak disini berarti khalayak bisa menikmati media 

massa tersebut hampir bersamaan. Tentunya bersamaan ini juga sifatnya 

relatif. Majalah atau media sebagai contohnya. Bisa jadi surat kabar bisa 
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dibaca di tempat terbit jam 5 pagi, tetapi di luar kota baru jam 6 pagi. Ini 

masalah teknis semata tetapi, harapan komunikator dalam komunikasi 

massa, pesan itu tetap ingin dinikmati secara bersamaan oleh para 

pembacanya. Tak terkecuali bahwa pesan itu (lewat surat kabar) disebar 

(didistribusikan) oleh media cetak tersebut secara bersamaan pula. Hanya 

karena wilayah jangkauannya saja yang berbeda memungkinkan perbedaan 

penerimaan. Tetapi, komunikator dalam media massa itu berupaya 

menyiarkan informasinya secara serentak (Nurudin, 2003:26). 

 

6. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan 

teknis yang dimaksud misalnya pemancar untuk media elektronik (mekanik 

atau elektronik). Televisi dan Radio disebut media massa yang kita 

banyangkan saat ini tidak akan lepas dari pemancar. Apalagi dewasa ini 

sudah terjadi revolusi komunikasi massa dengan perantaraan satelit. Peran 

satelit akan memudahkan proses pemancaran pesan yang dilakukan media 

elektronika seperti televisi dan radio. Bahkan, saat sekarang sudah sering 

radio dan televisi melalkukan siaran langsung (live), dan bukan siaran yang 

direkam (recorded) (Nurudin, 2003: 27). 

Untuk saat sekarang, peralatan teknis semakin kompleks seperti 

yang dipunyai oleh jaringan internet. Dalam jaringan internet disamping 

dibutuhkan data sebagai bahan dalam internet dibutuhkan perangkat 

komputer, telepon, modem, dan jaringan satelit untuk memudahkan 

pengiriman pesan-pesannya. Peralatan teknis adalah sebuah keniscayaan 
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yang sangat dibuthkan media massa. Tak lain agar proses pemancaran atau 

penyebaran pesannya bisa lebih cepat dan serentk kepada khalayak yang 

tersebar (Nurudin, 2003: 28). 

 

7. Komunikasi Massa dikontrol Oleh Gatekeeper  

Gatekeeper atau yang sering disebut pentapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang, adalah orang yang sangat berperan dalam 

penyebaran informasi melalui media massa. Gatekeeper ini berfungsi  

sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan, 

mengemas agar semua informasi yang disebrkan lebih mudah dipahami. 

Mengapa gatekeeper, itu sedemikian penting sehingga menjadi ciri 

komunikasi massa. Sebagaimana kita ketahui, bahan-bahan, peristiwa atau 

data yang menjadi bahan mentah pesan yang akan disiarkan media massa 

itu beragam dan sangat banyak. Tentu, tidak semua bahan-bahan tersebut 

bisa dimunculkan. Di sinilah perlu ada pemilahan, pemilihan, dan 

penyesuaian dengan media yang bersangkutan.  

Media cetak perlu memilih mana gerak isyarat yang paling menarik. 

Perbedaan demikian, akan mempengaruhi pean-pesan yang disebarkan. 

Gatekeeper yang dimaksud antara lain reporter, editor film/surat 

kabar/buku, manajer pemberitaan, penjaga rubrik, kameraman, sutradara 

dan lembaga sensor film yang semuanya mempengaruhi bahan-bahan yang 

akan dikemas dalam sebuah pesan-pesan dari media massa masing-masing. 

Gatekeeper ini juga berfungsi untuk menginterpretasikan pesan, 

menganalisis, menambah data dan mengurangi pesan-pesanya. Intinya, 
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adalah pihak yang ikut menentukan pengemasan sebuah pesan dari media 

massa.  

Semakin kompleks sistem media yang dipunyai semakin banyak 

pula gatekeeping (pemalangan pintu atau pentapisan informasi) yang 

dilakukan. Bahkan bisa dikatakan, gatekeeper sangat menentukan 

berkualitas tidaknya informasi yang akan disebarkan. Baik buruknya 

dampak pesan yang disebarkannya pun tergantung pada fungsi pentapisan 

informasi atau pemalangan pintu ini. 

 

2.4 Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney 

(1988) dalam Mulyana (2010), antara lain: to inform (menginformasikan), to 

entertain (memberi hiburan), to persuade (membujuk), transmission of culture 

(transmisi budaya). Sedangkan menurut Effendy (2002: 82) mengemukakan 

fungsi komunikasi massa adalah: a) Fungsi informasi, memberikan informasi 

ini diartikan bahwa media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, 

pendengar atau pemirsa. b) Fungsi pendidikan, media massa merupakan sarana 

pendidikan bagi khalayaknya, karena media massa banyak menyajikan hal-hal 

yang sifatnya mendidik. Salah satu cara mendidikyang dilakukan media massa 

adalah melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku kepada 

pemirsa atau pembaca. c) Fungsi mempengaruhi, media massa secara implisit 

terdapat pada tajuk/editorial, feature, iklan, artikel, dan sebagainya. 
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2.5 Snapchat Sebagai New Media 

Snapchat adalah aplikasi pesan foto yang dikembangkan Evan Spiegel, 

Bobby Murphy, dan Reggie Brown saat masih kuliah diUniversitas Stanford. 

Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengambil foto, merekam video, 

menambahkan teks dan lukisan, dan mengirimkannya ke daftar penerima yang 

ditentukan pengguna. Foto dan video kiriman pengguna disebut "Snaps". 

Pengguna menetapkan batas waktu tersedianya Snaps mereka (sekitar 15 

detik), lalu foto dan video tersebut disembunyikan dari perangkat penerima dan 

dihapus dari server Snapchat. Menurut Snapchat, pada Mei 2014, pengguna 

aplikasi ini mengirimkan 700 juta foto dan video per hari, dan konten Snapchat 

Stories dilihat 500 juta kali per hari. Perusahaan ini sekarang bernilai $10-$20 

miliar menurut berbagai sumber (https://id.wikipedia.org/wiki/Snapchat). 

Dalam snapchat, terdapat istilah kata yang digunakan. Seperti snaps, 

story, dan chat. Snaps adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan foto 

atau video yang nantinya akan hilang, ini fungsi utama dari snapchat. Story 

adalah kumpulan snaps yang dapat dilihat ulang oleh follower, namun akan 

kedaluwarsa setelah 24 jam atau sudah hilang. Sedangkan chat adalah seperti 

media sosial pada umumnya fitur ini untuk memberi pesan kepada follower. 

Tidak banyak fitur yang diberikan snapchat hanya beberapa seperti 

sharing photo and video, chat, stories, timeline, lense, stiker, dan memories. 

a. Sharing Photo and Video 

Fitur ini akan langsung muncul setelah pengguna snapchat membuka 

aplikasi. Seperti yang kita ketahui fitur ini jelas untuk mengunggah foto dan 

video langsung dari aplikasi dan untuk sekarang snapchat sudah bisa upload 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berbagi_foto&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Stanford
https://id.wikipedia.org/wiki/Snapchat
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foto melalui galeri, karena sebelumnya snapchat hanya bisa berbagi foto dan 

video harus melalui aplikasi snapchat. 

b. Chat 

Fitur untuk berbagi pesan atau live chat. Karena disnapchat pesan 

hanya dapat dibaca sekali atau dilihat sekali saja, setelah keluar dari fitur 

chat pesan sudah kosong. 

c. Stories 

Stories pada snapchat yaitu kumpulan foto atau video yang sudah 

diunggah oleh sipemilik akun snapchat yang dapat dilihat oleh follower dan 

hanya bertahan 24 jam. 

d. Timeline  

Fitur ini akan menampilkan snaps yang telah diunggah oleh follower  

e. Lense  

Fitur Lenses pada Snapchat untuk memindai wajah dan menerapkan 

efek-efek unik. Untuk menggunakan fitur ini bisa melalui kamera depan 

maupun belakang. Geser layar untuk melihat efek-efek yang tersedia. 

f. Sticker 

Fitur ini dapat ditemukan sesaat setelah momen diambil dan sebelum 

diunggah. 

g. Memories 

Fitur ini memudahkan kita untuk sekedar mengunggah foto atau 

video dari galeri kita secara langsung tanpa harus menggunakan aplikasi 

seperti snapchat versi awal 

 (https://id.wikipedia.org/wiki/Snapchat). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Snapchat
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2.6 Hubungan antara Media dan Masyarakat  

Mengutip dalam buku Denis McQuail (2011), komunikasi massa dapat 

dianggap sebagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan budaya. Media 

massa sendiri merupakan bagian dari struktur masyarakat, dan infrastruktur 

teknologinya adalah bagian dari dasar ekonomi dan kekuatan, sementara ide, 

citra dan informasi disebarkan oleh media merupakan aspek penting dari 

budaya kita. 

Komunikasi dapat mempermudah interaksi antar masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan adanya system komunikasi maka maksud dan 

tujuan informasi yang di sampaikan komunikator akan dapat diterima dengan 

baik oleh komunikan secara langsung. Menuju arah modern ini system 

komunikasi sudah banyak muncul berbagai trobosan baru salah satunya yaitu 

media massa. Dengan demikian dapat di asumsikan bahwa komunikasi tidak 

hanya dapat dilakukan secara langsung melainkan komunikator dapat 

menyampaikan pesan kepada komunikan melalui media sehingga akan 

mempermudah jalannya system komunikasi. Dengan adanya media, 

masyarakat dapat memperoleh informasi secara luas. 

Namun saat ini fungsi media tidak hanya menjadi alat penghubung yang 

informatif tetapi juga menenjadi jendela yang dapat memperluas pandangan 

kita untuk melihat suatu fenomena yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 

Dengan adanya hal tersebut media mempunyai peran untuk memegang kendali 

dalam perilaku masyarakat dalam menanggapi program-program tayangan 

yang ditampilkan pada stasiun televisi. 
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Dalam bukunya Denis McQuail, menggambarkan persepsi khalayak atas 

peran media di dalam masyarakat. Berikut beberapa peranan media menurut 

Denis McQuail: 

1. Sebagai jendela peristiwa dan pengalaman yang memperluas pandangan 

kita, memungkinkan kita untuk melihat apa yang terjadi, tanpa gangguan 

dari pihak lain. 

2. Sebagai cermin peristiwa di masyarakat dan dunia yang melibatkan 

cerminan akurat (walaupun dengan kemungkinan gambaran yang 

terdistorsi) walaupun sudut pandang dan arah cermin ditentukan oleh orang 

lain, dan kita tidak bebas melihat apa yang kita inginkan. 

3. Sebagai penyaring atau palang pintu (gatekeeper), atau portal yang 

bertindak memilih bagian pengalaman untuk perhatian khusus dan menutup 

pandangan dan suara lain, baik disengaja maupun tidak. 

4. Sebagai petunjuk, pemandu, atau penerjemah menunjukan arah dan 

memberikan makna apa yang membingungkan atau tidak utuh. 

5. Sebagai forum atau pijakan presentasi informasi dan ide kepada khalayak, 

sering kali dnegan kemungkinan adanya respon dan umpan balik. 

6. Sebagai kontributor yang meneruskan dan membuat informasi tidak tersedia 

bagi semua orang. 

7. Sebagai pembicara atau partner yang memiliki informasi dalam percakapan 

yang merespons pertanyaan dalam cara interaktif semu. 

 

2.7 Kategorisasi Gaya Hidup Metroseksual  

Istilah metroseksual sekarang ini sering kita dengar dalam wacana umum 

komunikasi. Metroseksual adalah sosok narcissistic dengan penampilan dandy 
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(pesolek), yang tidak jauh dari penampilan gaya dandan pria di media massa 

yang jatuh cinta tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga gaya hidup 

metropolis. Belakangan ini pria metroseksual bukanlah pria yang hanya dandy 

dalam penampilan namun juga tipe-tipe laki-laki berduit, dengan pola hidup 

bergerak menjangkau kota-kota metropolis yang menyediakan segala hal yang 

terbaik seperti klub, spa, salon, butik, penata rambut, restoran, dan toko.  

Kalau menilai dari penampilan luarnya orang mungkin mengira bahwa 

mereka adalah kalangan gay, namun pria dalam kategori ini tidak harus serta-

merta kalangan gay atau homoseksual meskipun mereka tidak berpretensi 

macho; ini bukan sekedar urusan preferensi seksual. Pria tersebut bisa saja 

straight-heteroseksual, namun menempatkan dirinya sendiri sebagai obyek 

cintanya sendiri. Pria yang memperhatikan dirinya sendiri, atau bisa dikatakan 

mencintai dirinya sendiri, bukan merupakan wacana yang baru. Sejak dulu pria 

juga selalu memperhatikan penampilan diri. Namun saat ini telah terjadi 

perubahan signifikan pertanda makin kuatnya unsur venus dalam diri laki-laki. 

Ciri lain dari pria metroseksual adalah mereka sosok yang berani 

bereksperimen dengan fashion (Santoso, 2004: 39). 

Definisi gaya hidup dengan menggunakan tema pendekatan sosial: situs 

(site) dan strategi. Dalam hal ini situs (site) bukan merupakan tempat-tempat 

yang dapat dikenali dalam suatu lingkungan fisik, melainkan metaphor fisik 

bagi ruang-ruang yang dapat disediakan dan dikontrol oleh aktor (individu atau 

kelompok). Dari sudut pandang strategi, gaya hidup dipahami sebagai cara-

cara khas perjanjian sosial (social engagement) atau narasi-narasi dari identitas 

dimana aktor (individu atau kelompok) dapat menyimpan metafor-metafor 



27 
 

yang ada. Berdasarkan pemaparan tersebut, gaya hidup adalah projek kreatif 

dan hal tersebut adalah bentuk pendeklarasian yang memuat penilaian aktor-

aktor dalam menggambarkan lingkungannya (Chaney, 2004: 40).  

Budaya tubuh atau budaya cita rasa yang merupakan ciri gaya hidup 

metroseksual itu dapat diamati dari sudut pandang penampakan luar (surfaces). 

Warna dan gaya rambut, cara berpakaian, kendaraan yang dipakai atau 

makanan yang dikonsumsi dapat mengidentifikasikan seseorang dengan suatu 

ikon budaya cita rasa tertentu. Chaney (2004: 40) melihat bahwa penampakan 

benda-benda, penampakan luar kehidupan metropolitan yang gemerlapan, 

petunjuk visual seperti citraan iklan (advertising imagery), berdirinya 

bangunan komersial dan publik, carut marut aksesori jalan, sampah, dan 

ikonografi publik lainnya merupakan suatu tontonan visual (visual spectacle) 

yang menghasilkan suatu citraan visual (visual imagery) yang menjadi 

prasyarat menentukan kehidupan sehari-hari bagi budaya modernitas.  

Pria metroseksual adalah pria yang umumnya hidup di kota besar, punya 

banyak uang, dengan gaya hidup urban yang royal dan hedonis. Pria 

metroseksual gemar berbelanja di mal atau butik, dan suka berkumpul di kafe. 

Hal itu dilakukan bukan untuk sekedar berbelanja, tetapi lebih untuk kepuasan 

pribadi terhadap berbelanja (Kartajaya, 2004). Karena umumnya hidup di kota 

besar, pria metroseksual sangat brand-minded dan sangat tahu nama merek 

yang bagus dan yang tidak (Rahmawati, 2013). 

Pria metroseksual juga akan melakukan berbagai hal agar dirinya terlihat 

semakin sempurna. Ia rela mengeluarkan banyak uang agar ia menjadi 

seseorang yang ia inginkan. Bentuk tubuh yang kurang bagus dapat diperbaiki 
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dengan melakukan olahraga di pusat kebugaran, diet dan sebagainya. Bentuk 

rambut dapat dibentuk sesuai dengan yang diinginkan dengan melakukan 

perawatan di salon. Pria metroseksual betah berjam-jam di salon untuk 

melakukan perawatan rambut, wajah, kaki dan tangan, juga menghilangkan 

bulu-bulu di lengan atau punggung (Rahmawati, 2013). 

2.8.1 Ciri-ciri Pria Metroseksual 

Menurut Askmen (2005) (dalam Rahmawati 2013), ukuran 

70kg/180cm adalah ukuran ideal bagi para pria. Umumnya pria 

metroseksual mempunyai sifat romantis, realistis, loyal, berfikiran 

terbuka, dan easy going. Pria metroseksual adalah pekerja keras, tetapi 

tidak melupakan kesenangan hidup. Pria metroseksual terkenal “cantik”, 

wangi, pesolek, percaya diri, tampan, dan matang baik secara ekonomi, 

mental, perilaku, maupun secara penampilan. Pria metroseksual bisa 

dijumpai dengan mudah di tempat-tempat seperti kafe, rumah makan, 

coffee shop, klub malam dan terkadang di bioskop.  

Ciri-ciri pria metroseksual yang lain dikemukakan oleh Kartajaya 

dkk (2004) (dalam Rahmawati 2013), yaitu: 

1. Pada umumnya hidup dan tinggal di kota besar di mana hal ini tentu 

saja berkaitan dengan kesempatan akses informasi, pergaulan, dan 

gaya hidup yang dijalani dan secara jelas akan mempengaruhi 

keberadaan mereka.  
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2. Berasal dari kalangan berada dan memiliki banyak uang karena 

banyaknya materi yang dibutuhkan sebagai penunjang gaya hidup 

yang dijalani. 

3. Memilih gaya hidup urban dan hedonis.  

4. Secara intens mengikuti perkembangan fesyen di majalah-majalah 

mode pria agar dapat mengetahui perkembangan fesyen terakhir yang 

mudah diikuti. 

5. Umumnya memiliki penampilan yang klimis, dandy dan sangat 

memperhatikan penampilan serta perawatan tubuh. 

Berdasarkan pemaparan diatas, gaya hidup Keenan Pearce melalui media 

sosial path memiliki gaya hidup yang metroseksual, sehingga mengindikasikan 

bahwa penampilannya cenderung berbeda dengan lelaki pada umumnya. Hal 

lain yang menjadikan Keenan Pearce terlihat memiliki gaya hidup 

metroseksual dalam akun path-nya yaitu mengingat ia adalah seorang selebriti. 

Merujuk pada gaya hidup metroseksual Keenan Pearce dalam akun path 

tersebut, secara tak langsung melahirkan pemaknaan yang terjadi pada 

masyarakat yang melihat konten atau video dalam akun Keenan Pearce. Hal ini 

dapat dilihat dari bagaimana pemaknaan masyarakat, terutama mahasiswa Ilmu 

Komunikasi angkatan 2012 yang menjadi pengikuti akun path Keenan Pearce.  

 

2.8 Analisis Resepsi 

Menurut Endraswara, resepsi merupakan aliran yang meneliti teks 

dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan 

terhadap teks itu. Dalam istilah studi satra, resepsi didefinisikan sebagai 
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pengelolahan teks atau cara-cara pemberian makna (tanggapan) terhadap karya 

sastra sehingga dapat memberikan respons terhadapnya (dalam Nur, 2015). 

Reception analysis menjadi salah satu standar yang digunakan dalam 

mengukur khalayak media, dimana analisis ini mencoba memberikan sebuah 

makna atas pemahaman teks media (cetak, elektronik, internet) dengan 

memahami bagaimana karakter teks media dibaca oleh khalayak. Mengutip 

dalam jurnal Endah Maslikha (2016), individu yang menganalisis media 

melalui kajian reception memfokuskan pada pengalaman dan khalayak 

(penonton/pembaca), serta bagaimana makna diciptakan melalui pengalaman 

tersebut. Konsep teoritik terpenting dari reception analysis adalah bahwa teks 

media-penonton/pembaca atau program televisi-bukan lah makna yang 

melekat pada teks media tersebut, tetapi makna diciptakan dalam interaksinya 

antara khalayak (penonton/ pembaca) dan teks. Dengan kata lain, makna 

diciptakan karena menonton atau membaca dan memproses teks media. 

Menurut Fiske, pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung 

dalam kajian terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak 

tidak semata pasif namun dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) yang 

memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana 

yang ditawarkan media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka 

atau polysemic dan bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh khalayak 

(dalam Adi, 2012). 

Stuart Hall (1974) mengatakan bahwa, riset khalayak mempunyai 

perhatian langsung terhadap analisis dalam konteks sosial dan politik dimana 

isi media diproduksi (encoding), serta konsumsi isi media dalam konteks 
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kehidupan sehari-hari (decoding). Selain itu Hall juga menyatakan bahwa 

“analisis resepsi memfokuskan pada perhatian individu dalam proses 

komunikasi massa (decoding), yang berarti pada proses pemaknaan dan 

pemahaman yang mendalam atas media texts, dan bagaimana individu 

menginterpretasikan isi media” (Baran, 2003: 269-270). Dengan kata lain 

khalayak atau penonton akan memaknai teks media sesuai dengan apa yang 

diterima dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam tulisan David Morley yang dimuat dalam Cultural 

Transformation: The Politics of Resistence (1983, dalam Marris dan Tornham 

1999: 474), mengemukakan tiga posisi hipotesis di dalam makna pembaca teks 

(program acara) yaitu: 

1. Dominant (hegemonic) reading: pembaca sejalan dengan kode-kode 

program (yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, sikap, keyakinan dan 

asumsi) dan secara penuh menerima makna yang disodorkan dan 

dikehendaki oleh si pembuat program. 

2. Negotiated reading: pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan 

kode-kode program dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan 

oleh si pembuat program namun memodifikasikannya sedemikian rupa 

sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya. 

3. Oppositional (counter hegemonic) reading: pembaca tidak sejaland engan 

kode-kode program dan menolak makna atau pembacaan yang disodorkan, 

dan kemudian menentukan frame alternatif sendiri di dalam 

menginterpretasikan pesan/program. 

 


