
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1Ruang Lingkup Komunikasi Massa  

 Menurut Bittnerkomunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah orang besar (Mass communication is 

messages communicated through a mass medium to a large number of 

people6).Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa (media cetak dan elektronik). Sebab, awal perkembangan saja, komunikasi 

massa dari perkembangan kata media of massa communication (media saluran 

komunikasi).7 

 Pengertian atau definisi komunikasi massa dapat dipusatkan pada 

komponen – komponen komunikasi massa, yaitu pada lima variable yang 

dikandung dalam setiap tindak komunikasi dan bagaimana variable ini bekerja 

pada media massa. Kelima komponen tersebut adalah : 

1. Sumber  

Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan 

biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan.  

2. Khalayak 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, yaitu 

khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan anonym.  

3. Pesan. 

                                                           
6Winarni, Komunikasi Massa, UMM Press, 2003, Malang, hal 5  
7Nurudin, Komunikasi Massa, Rajawali Pers, 2007, Jakarta, hal 3 
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Komunikasi massa adalah pesan dalam komunikasi massa bersifat umum. Setiap 

orang dapat mengetahui pesan – pesan komunikasi massa dari media massa.  

4. Proses. Ada dua proses dalam komunikasi massa yaitu :  

a. Komunikasi massa merupakan proses satu arah (proses mengalirnya 

pesan). Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima dan tidak 

secara langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik 

tertunda.  

b. Komunnikasi massa merupakan proses dua arah (proses seleksi). Baik 

media maupun khalayak melakukan seleksi. Media menyeleksi khalayak 

sasaran dan sasaran atau penerima menyeleksi dari semua media yang 

ada, pesan manakan yang akan mereka ikuti.  

5. Konteks 

 Komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks social. Media 

mempengaruhi konteks social masyarakat, dan konteks sosial masyarakat 

mempengaruhi media massa.8 

 

2.1.1 Fungsi – Fungsi Komunikasi Massa  

Mula – mula Harold D. Lasswell mengemukakan fungsi komunikasi massa 

adalah member informasi, mendidik dan menghibur. Wright kemudian 

menambahkan fungsi komunikasi menjadi empat yakni : 

1. Surveillance atau Pengawasan  

Disebut juga pengawasan terhadap apa yang terjadi di lingkungan. 

Komunikasi akan terus menerus mencari tahu, menyelidiki, mengumpulkan 

                                                           
8Winarni, op.cit, hal 4-5   
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informasi lalu menyebarluaskan kepada khalayak. Fungsi inilah yang 

dimaksud dengan fungsi pemberitaan dari komunikasi massa. Bagi individu 

dan masyarakat, fungsi pemberitaan ini berperan sebagai peringatan 

(warning).Fungsi surveillance dapat menjadi disfungsi bagi masyarakat, 

yakni menyebabkan panik, dan terancamnya stabilitas. Sedangkan bagi 

individu, dapat menimbulkan perasaan gelisah (ketiadaan pegangan yang 

pasti), menyebabkan privatisasi yaitu tenggelam dalam kenyamanan yang 

difasilitasi media massa, menimbulkan apatisme terhadap budaya, dan 

narkotisasi (terbius dan larut ke suatu rasa aman) yang sebenarnya palsu 

akibat akumulasi informasi dari media massa.  

2. Correlation atau Kegiatan menghubungkan 

Fungsi ini berperan untuk membantu mobilitas  yaitu menggerakkan masyarakat 

untuk suatu tujuan bersama. Bagi individu fungsi ini memberikan efisiensi, yaitu 

dengan membaca media berarti individu akan tertolong untuk mendapatkan 

berbagai informasi tanpa harusterjun ke lapangan. Pemberitaan media massa 

yang disertai dengan analisis juga berfungsi preskripsi atau memberi resep pada 

khalayak dalam menghadapi sesuatu masalah.  

3. Transmisi Kultural  

Fungsi pewarisan budaya atau fungsi pendidikan dari komunikasi massa ini 

berperan meningkatkan keutuhan social dan mengurangi ketidak pastian di 

tengah masyarakat. Fungsi ini juga dapat terjadi disfungsi, yakni bagi 

masyarakat akan berkembang masyarakat massa, dan bagi individu akan 

terjadi depersonalisasi sosialisasi yaitu proses sosialisasi menjadi hampir 

sama bagi setiap orang, tidak terjadi kekhasan bagi setiap individu.  
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4. Entertaiment atau Hiburan 

Fungsi ini merupakan sarana pelepas lelah baik bagi individu maupun 

masyarakat. Sedangkan disfungsi dari fungsi penghiburan bagi masyarakat 

adalah public yang divert yaitu cenderung menghidari aksi – aksi sosial 

karena hiburan yang disajikan media menyebabkan masyarakat menjadi lebih 

individualistic. Sedangkan bagi individu disfungsi dari fungsi penghiburan 

adalah meningkatkan kepasifan karena hiburan yang disajikan media 

cenderung membuat terlena, menurunkan selera akibat kecenderungan media 

massa menyajikan hal – hal yang disukai banyak orang, memungkinkan 

terjadinya pelarian yaitu upaya untuk melarikan diri dari kenyataan hidup.9 

 

2.1.2 Bentuk  - Bentuk Komunikasi Massa  

Menurut Wilson (1989) komunikasi massa tidak lain adalah proses 

perbanyakan pesan dengan menggunakan saluran atau media pembagi yang 

dikenal sebagai media massa.  Bentuk – bentuk media massa dapaat dipilih 

menjadi dua, yakni media massa cetak dan media massa elektronik. Dalam 

bukunya yang berjudul Mass Media and Mass Culture, Wilson (1989) 

mengungkapkan sebagai hal tentang lahirnya peradapan komunikasi massa yang 

pada awalnya benar – benar diarahkan terbatas untuk kaum elit dan menjadi pop 

pada masyarakat umum serta pengkhususan media untuk khalayak tertentu, atau 

pengkhususan dari segi penerbitan buku secara professional.10 

                                                           
9Ibid, hal 44-45 
10Ibid, hal 24 
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Secara garis besar perkembangan masing – masing media massa sebagai 

berikut : buku, majalah, surat kabar, radio siaran, televisi, film.11 

 

2.2 Film  

Masa berlangsungnya film sebagai media yang diperuntukkan bagi 

masyarakat elit pada saat jaman dulu. Perkembangan film untuk khalayak muda 

masih terus berlangsung sampai kini diselingi penemuan – penemuan video pada 

tanggal 1980-an yang industrinya pada sekarang seolah – olah memindahkan 

kebiasaan menonton film bioskop ke rumah – rumah. Sementara itu, 

perkembangan perfilman di Indonesia dar catatan sejarah perfilman Indonesia. 

Pada tahun 1926 – 1930 masyarakat Indonesia disugguhi film – film seperti 

Lutung Kasarung, Siconat, dan Pareh yang merupakan film bisu yang diusahakan 

oleh orang – orang Belanda dan Cina. Tahun 1941 bermunculan film bicara dan 

pada saat itu perang Asia timur raya, perusahaan perfilman yang diusahakan oleh 

Belanda dan Cina berpindah tangan kepada pemerintahan Jepang. 

 Pada tahun 1945 lahirlah berita film Indonesia atau BFI. Bersama dengan  

pindahnya dan bergabung dengan perusahaan film Negara, yang pada akhirnya 

gabungannya berubah nama menjadi perusahaan film nasional.12 

 

2.2.1 Jenis – jenis film  

Dilihat dari beberapa hal yang biasanya diproduksi untuk berbagai 

keperluan, film dibagi beberapa jenis sebagai berikut : 

1. Film cerita  

                                                           
11.Ibid, hal 23-39 
12Ibid, hal 37-39 
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Film cerita adalah film yang menyajikan kepada public sebuah cerita sebagai 

cerita yang harus mengandung unsur – unsur yang dapat menyentuh rasa 

manusia .Film jenis ini didistribusikan sebagai barang dagangan dan 

diperuntukkan semua public di mana saja.13 

a. Film cerita pendek (short films) 

Film cerita pendek yang biasanya dibawah 60 menit.Film cerita pendek 

biasanya banyak dihasilkan oleh para mahasiswa/i jurusan film atau 

orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat 

film dengan baik.Sekalipun demikian, ada juga orang yang memang 

mengkhususkan diri untuk memproduksi film pendek, umumnya hasil 

produksi ini dipasok ke rumah – rumah produksi atau saluran televisi.14 

b.  Film cerita panjang (feature – length films) 

 Film dengan berdurasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90 -

100 menit.Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam 

kelompok ini. Beberapa film, misalnya Dance With Wolves, bahkan 

berdurasi lebih 120 menit. Film – film produksi india yang cukup 

banyak beredar di Indonesia, rata – rata berdurasi hingga 180 menit.  

2. Film Dokumenter  

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya 

Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (travelogues) yang 

dibuat sekitar tahun 1890-an. Sekalipun Grezon mendapat tentang dari 

berbagai pihak, pendapatnya tetap relevan sampai saat ini. Film dokumenter 

menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam 

                                                           
13Heru Effendy, op.cit, hal 196 
14Ibid, hal 4 
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tujuan. Namun harus diakui, film dokumenter tak pernah lepas dari tujuan 

penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok 

tertentu.Pada intinya, film documenter tetap berpijak pada hal – hal senyata 

mungkin.Seiring dengan perjalanan waktu, muncul berbagai aliran dari film 

dokumenter docudrama (docudrama).Dalam docudrama, terjadi reduksi 

realita demi tujuan – tujuan estetis, agar gambar dan cerita menjadi lebih 

menarik.15 

Didalam sebuah tulisan, Grerson menjabarkan definisi atau criteria film 

documenter. Tulis Grezon : “Karya film documenter merupakan sebuah 

„laporan actual yang kreatif‟ (creative treatment of actuality)” 

Sampai saat ini, definisi film dokumenter masih tetap mengundang 

debat. Banyak pro, banyak pula yang kontra pada criteria Grezon 

tersebut.Toh, yang terpenting, hingga kini dunia menggunakan istilah 

documenter sekaligus untuk membedakan dengan film cerita fiksi dan film 

berita datau liputan alias reportase.16 

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa Film dokumenter adalah 

perkembangan dari konsep film non fiksi itu. Dimana dalam dokumenter, 

selain mengandung fakta, film documenter mengandung subyektivitas si 

pembuat-nya. Artinya, apa yang kita rekam memang berdasarkan fakta yang 

ada, namun dalam penyajiannya, kita juga memasukkan pemikiran – 

pemikiran kita, ide – ide kita dan sudut pandang idealisme kita.  

Setelah proklamasi kemerdekaan (1995), pemerintah Indonesia 

menggunakan film dokumenter sebagai medium untuk mobilitas social dan 
                                                           
15Loc.cit 
16Grezon R. Ayawaila, Dokumenter Dari Ide Sampai Produksi, 2009, FFTV-IKJ Press, Jakarta, 
hal 11 
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politik.pada saat orde baru pun secara konsisten menggunakan film 

documenter untuk legitimasi rezim otoriter dan pembangunan. 

Beberapa jenis film diatas merupakan perkembangan yang luar biasa 

dalam seni drama yang memasuki dunia perfilman yang semakin mengalami 

kemajuan. Film yang sarat dengan simbol –simbol, tanda – tanda, atau ikon – 

ikon akan cenderung menjadi film yang penuh dengan tafsir.  

Film memiliki kemajuan secara teknis juga mekanis, ada jiwa dan nuasa 

didalamnya yang dihidupkan oleh cerita dan scenario yang memikat.Film Yang 

Ketu7uh termasuk dalam jenis film dokumenter karena film ini dapat melihatkan 

realitas suatu kejadian secara nyata tanpa dibuat – buat. 

 

2.2.2 Fungsi – fungsi Film  

1. Film sebagai Media Massa 

   Film juga hampir menjadi media massa yang sesungguhnya dalam 

artian bahwa film mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar 

dengan cepat, bahkan di wilayah pedesaan. Sebagai media massa, film 

merupakan bagian dari respons terhadap penemuan waktu luang, waktu 

libur dari kerja, dan sebuah jawaban atas tuntutan untuk cara 

menghabiskan waktu luang keluarga yang sifatnya terjangkau dan 

(biasanya) terhormat. Pencirian film sebagai „bisnis pertunjukan‟ dalam 

bentuk baru bagi pasar yang meluas bukanlah keseluruhan ceritanya17 

   Walaupun media film telah dinomorduakan terhadap televisi, film juga 

menjadi lebih menyatu dengan media lain, terutama penerbitan buku, musik 

pop, dan televisi. Film teleh mendapatkan peran yang besar, (Jowett dan Linton, 

                                                           
17Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa, 2011, Jakarta, Salemba Humanika, hal 35 
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1890) walaupun berkurangnya khalayak mereka sendiri sebagai sebuah 

pajangan bagi media lain dan sebagai sumber kebudayaan yang darinya 

menghasilkan buku, kartun strip, lagu, dan bintang televisi, serta serial. Oleh 

karena itu, film adalah sebuah pencipta budaya massa. Bahkan, menurunnya 

penonton film kemudian dikompensasikan oleh para penonton film domestic 

yang dijangkau oleh televisi, rekaman digital, kabel, dan saluran satelit.18 

Pada saat Kongress PARFI yang kisruh memperebutkan 

pengurusnya pada zaman itu serta penjurian dalam festival film yang 

kontroversial sampai pada eksploritasi sekwilda akan mencuri perhatian 

masyarakat, mengapa? Barangkali pula yang menjadi kelebihan film, itu 

yang menjadi film sebagai media massa. Dan disini nampaknya film telah 

menawarkan berbagai kesulitan untuk dikendalikan.Film juga menawarkan 

celah – celah yang membuatnya menjadi bersifat dinamis. Perubahan – 

perubahan akan selalu terjadi menurut kepentingan mayoritas massa. 

Dinamitas inilah yang nampaknya menjadi kekuatan film yang bisa menjdi 

boomerang bagi pengendali atau penguasaannya kalau tidak cermat dan 

fleksibel menyesuaikan diri dalam perkembangannya19 

 

2. Film sebagai Propaganda  

   Terdapat tiga elemen penting lainnya dalam sejarah film.Pertama, 

penggunaan film untuk propaganda sangatlah signifikan, terutama jika 

diterapkan untuk tujuan nasional atau kebangsaan, berdasrkan 

jangkauannya yang luas, sifatnya rill, dampak emosional, dan popularitas. 

                                                           
18Ibid, hal 37 
19Gotot Prakoso, Film dan Kekuasaan, 2004, Yayasan Seni Visual Indonesia, Jakarta, hal 43-44 
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Dua elemen lain dalam sejarah film adalah munculnya beberapa sekolah 

seni film dan munculnya gerakan film documenter. Film semacam ini 

berbeda dari yang umum karena memiliki daya tarik bagi minoritas atau 

memiliki elemen realism yang kuat (atau keduanya).Keduanya memiliki 

hubungan, sebagai tidak disengaja dengan film sebagai propaganda karena 

keduanya cenderung muncul pada saat adanya krisis social (social crisis). 

Masih ditemukan adanya elemen propaganda ideologis yang 

terlihat samar dibanyak film hiburan popular, bahkan dalam masyarakat 

yang cenderung „bebas‟ dari politik.20 

Banyak Negara melihat film sebagai alat politik yang “penting” 

karena sifatnya yang bisa dipakai untuk mempengaruhi opini massa. Dari 

Hitler, Stalin, Mao, menempatkan film sebagai alat politiknya, film juga 

dikuasai menjadi media propaganda pemerintah. Dan di Indonesia, pada 

saat zaman Soekarno telah menempatkan film sebagai media propaganda, 

seperti “gelora pembangunan”, yang diputar di gedung – gedung bioskop 

sebelum pertunjukan dimulai sampai lahirnya TVRI yang kemudioan 

memberikan andil yang besar dalam program propaganda. Dalam periode 

Orde-Baru pun jelas – jelas nampak semakin diteruskan program 

propaganda ini. Hal ini bisa dilihat dalam setiap instansi milik pemerintah 

dalam melaksanakan proyek –proyek audio-visual, yang sering kali 

mereka sebut sebagai pembuatan “Film Dokumenter”, yang artinya sudah 

terbangun di masyarakat sebagai sebuah film yang penuh dengan 

propaganda ketimbang realita yang sebenarnya. Hal serupa juga dilakukan 

pembuatan film cerita atau fiksi yang dibiayai oleh pemerintah melalui 

                                                           
20Denis Mc Quail, op.cit, hal 35-36 
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PPFN, seperti “Janur Kuning” dari Alam Surawijaya, sampai film – film 

yang digarap Arifin C Noer, “Pemberontakan G 30 S PKI”.Semuanya 

menggambarkan hegemoni kekuasaan militer.21 

3. Film sebagai Hiburan  

   Walaupun adanya dominasi fungsi hiburan dalam sejarah film, film 

sering kali menampilkan kecenderungan pembelajaran atau propagandis. 

Film cenderung lebih rentan daripada media lain terhadap gangguan dari 

luar dan sering kali tunduk pada tekanan untuk seragam karena terlalu 

banyak modal yang terlibat.22 

   Namun film juga dijadikan komoditi yang menguntungkkan 

dengan menampatkan sisi hiburan. Sifatnya sebagai media massa, Dari 

beberapa fungsi film yang sebenarnya dan secara singkat film sebagai 

hiburan yaitu film mampu memberikan wacana dan gambaran secara audio 

serta visual kepada masyarakat. Walaupun film seni diuntungkan dengan 

adanya „demasifikasi‟ dan pengkhususan dari media film.Pada dua 

generasi pertama para penonton film, dan pengalaman menonton film tidak 

dapat dipisahkan dengan jalan – jalan yang biasanya dilakukan dengan 

teman dan biasanya di tempat yang lebih besar dari rumah. 

 

4. Film sebagai Kritik Sosial  

Sebagian dar fungsi film, pada saat ini era globalisasi, era modernisasi 

dan keterbukaan pola pikir masyarakat. Film bukan hanya propaganda social, 

atau hanya penghibur untuk masyarakat akan tetapi film juga dapat membuka 

pola pikir masyarakat menjadi meluas dengan kritik social. Banyaknya film di 
                                                           
21Gatot Prakoso, op.cit, hal 44-45 
22Denis Mc Quail, op.cit, hal 36 
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Indonesia yang memfokuskan untuk hiburan semata tetapi jarang atau bahkan 

hanya sedikit saja untuk memberikan kritik social untuk masyarakat.  

Hal ini mencerminkan percampuran dari berbagai kekuatan: percobaan 

yang hati–hati atas control social, penerapan nilai konservatif atau populasi 

yang sembrono, beragam cara pemasaran dan iklan menerobos masuk ke 

ranah hiburan dan pengejaran bagi daya tarik massa.23 

 

2.3 Kritik Sosial  

Kata kritik secara harfiah yang dapat ditemukan dalam kamus besar 

bahasa Indonesia adalah kecaman atau tanggapan, kadang- kadang disertai uraian 

dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat. Kritik sosial 

memiliki 2 istilah yakni kritik dan sosial,kritik adalah hasil yang baik maupun 

buruk. Sedangkan definisi sosial merupakan suatu kejadian nilai – nilai yang 

berada pada lingkung kehidupan bermasyraat. Didalam kehidupan bersama 

terdapat ilmu masyarakat atau ilmu membahas tentang kemasyarakatan yang 

mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat yang tidak lahi 

sebagai individu yang tidak bisa terlepas dari golongan masyarkat, dengan sebuah 

ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agamanya, sebagai kebudayaan yang 

meliputi segala segi kehidupannya, istilah tersebut sering juga disebut sosiologi.24 

Ketika kritik dilakukan hanya dengan menggunakan arti kritik secara 

harfiah tanpa adanya sebuah benteng yang membatasi atau dalam hal ini adalah 

budaya setempat makan pelaku kritik bisa jadi tidak mendapat sesuatu yang 

diinginkan dari kritik tersebut. Karena penerima kritik tidak lagi menganggap 
                                                           
23Ibid, hal 36 
24Bob susanto, Perngertian Kritik Sosial dan kedudukan sebagai bahasa, Diakses dari 
http://www.seputarpengetahuan.com/2017/03/pengertian-kritik-sosial-dan-kedudukannya-sebagai-
bahasa-html pada tgl 4 Mei 2017 jam 05.52 WIB 

http://www.seputarpengetahuan.com/2017/03/pengertian-kritik-sosial-dan-kedudukannya-sebagai-bahasa-html
http://www.seputarpengetahuan.com/2017/03/pengertian-kritik-sosial-dan-kedudukannya-sebagai-bahasa-html
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kritik tersebut sebagai sebuah koreksi atas kinerja atau kebijakannya, akan tetapi 

bisa menganggap kritik sebagai sebuah kebencian semata.  

Pada saat ini kritik sosial bisa melalui iklan, animasi bahkan film. Film 

sebagai media untuk menyalurkan pembuatnya dan sebagai fenomena yang saat 

itu sedang terjadi di lingkungan sekitar.  

2.3.1  Film Dokumenter sebagai Kritik Sosial  

 Film merupakan media massa yang sesungguhnya dalam artian bahwa 

film mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat, bahkan di 

pedesaan. Sebagai media massa, film merupakan bagian dari respon terhadap 

penemuan waktu luang, waktu libur dari kerja dan sebuah jawaban atas tuntutan 

untuk cara menghabiskan waktu luang keluarga yang bersifat terjangkau dan 

biasanya (terhormat).24 Seperti halnya siaran televisi, tujuan khalayak menonton 

film terutama adaalah keinginan memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film 

dapat terkandung fungsi informatif maupun edukatif, bahkan persuasif. Hal ini 

pun sejalan dengan misi perfilman nasional sejak 1979 bahwa selain sebagai 

media hiburan, film juga sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi muda 

dalam rangka pembentukan karakter.   

Kekurangan dari film adalah sebagai kontrol media film bisa jadi sangat 

multitafsir. Diperlukan analisa tersendiri untuk memahami unsur-unsur semiotik 

yang ditampilkan dalam film. Kemampuan film menembus batas-batas kultural di 

sisi lain justru membuat film-film yang membawa unsur tradisional susah untuk 

ditafsirkan bahkan salah tafsir oleh penonton yang berasal dari kelompok budaya 

lain. 

                                                           
24McQuail, op.cit. hal.35 
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Dalam film dokumenter filmmaker harus melakukan penelitian berbulan – 

bulan sebelum memproduksi film dan memberikan content yang sedang terjadi di 

sekitar atau isu – isu yang sedang ramai diperbincangkan. Film dokumenter 

sebagai alat untuk kritik sosial, banyaknya film dokumenter yang menyinggung 

masalah kemiskinan, pendidikan, agama dan isu tentang birokrasi pemerintah 

yang meminta keadilan. Contohnya saja film dokumenter tentang Munir yang 

memperlihatkan perjalanan Munir dari awal sampai pada kepergiannya ke 

Belanda. Hal tersebut merupakan salah satu film yang menyinggung tentang kritik 

sosial terhadap pemerintah yang menginginkan keadilan terhadap warga Negara.  

 

2.4 Teori yang Terkait  

Dalam penelitian kritik sosial film dokumenter teori yang terkait 

menggunakan teori agenda setting media. Teori Agenda Setting merupakan bahwa 

media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda 

public. Asumsi dasar teori yang dicetuskan oleh Cohen (1963) ini menyatakan 

bahwa media membentuk persepsi atau pengetahuan publik tentang apa yang 

dianggap penting. Dengan ungkapan lain, apa yang dianggap penting oleh media, 

maka dianggap penting juga oleh publik. Ada hubungan positif antara tingkat 

penonjolan yang dilakukan media terhadap suatu persoalan (issue) dan perhatian 

yang diberikan public terhadap yang ditonjolkan. 25 

Menurut Stephen W. Littlejohn, agenda setting beroperasi dalam tiga bagian 

sebagai berikut :  

                                                           
25Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi. (Malang : UMM Press) hal 81  
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1. Agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini akan memunculkan 

masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali.  

2. Agenda media dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan 

agenda public atau kepentingan isu tertentu bagi public. Pernyataan ini 

memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu 

mempengaruhi agenda public dan bagaimana public itu melakukannya.  

3. Agenda public mempengaruhi atau berinteraksi kedalam agenda kebijakan. 

Agenda kebijakan adakah pembuatan kebijakan public yang dianggap penting 

bagi individu.26 

Menurut Werner Severin & James W. Tankard dalam buku Commonication 

Theories, Orgins, Methods, Uses in the Mass Media (2005) menyampaikan 

dimensi – dimensi tiga agenda, yaitu :  

1. Agenda Media, dimensi – dimensinya :  

a. Visibialitas (visibility), yaitu jumlah dan tingkat menonjolnya berita  

b. Tingkat menonjol bagi khalayak (audience salience), yakni relevansi isi 

berita dengan kebutuhan khalayak.  

c. Valensi (valence), yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara 

pemberitaan bagi suatu peristiwa.  

2. Agenda Publik, dimensi – dimensinya:  

a. Keakraban (familiarity), yakni derajat kesadaran khalayak akan topic 

tertentu.  

b. Penonjolan pribadi (personal salience), yakni relevansi kepentingan individu 

dengan ciri pribadi.  

                                                           
26Stephen W. Littlejoh, Karen A Foss, Teori Komunikasi. (Jakarta: Salemba Humanika) 
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c. Kesenangan (favorability), yakni pertimbangan senang atau tidak senang 

akan topic berita.  

3. Agenda Kebijakan  

a. Dukungan (support), yakni kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita 

tertentu.  

b. Kemungkinan kegiatan (likelihood of action), yakni nilai kegiatan yang 

mungkin dilakukan pemerintah27.  

  

 

 

                                                           
27Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi.(Jakarta: Kencana PRenada Media 
Group, 2006) hal 225-226  


