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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

 Manusia adalah mahluk sosial yang hidupnya sangat tergantung kepada 

manusia lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan maka setiap 

manusia akan berinteraksi salah satu cara untuk berinteraksi adalah 

berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu hal yang terpenting didalam kehidupan 

manusia. Setiap manusia tanpa sadar sudah melakukan komunikasi sejak manusia 

itu ada. Namun karena setiap manusia memiliki pola pikir yang unik dan berbeda 

maka munculah beberapa definisi komunikasi yang saling menunjang sebagai 

penjelas pengertian dari komunikasi. Menurut Julian T. Wood (2013 : 3) 

komunikasi adalah suatu proses, yang artinya sedang berlangsung dan berubah 

secara terus menerus. 

 Selain itu, menurut Galvin, Dickson & Marrow dalam Julian T.wood 

(2013:6) komunikasi juga berarti sistematis, yang berarti bahwa itu terjadi dalam 

suatu sistem pada bagian yang saling berhubungan yang mempengaruhi satu sama 

lain. Definisi mengenai komunikasi juga menekankan pada peran dan simbol, 

yang mencakup bahasa dan perilaku nonverbal. Pada bagian terakhir T.wood juga 

menjelaskan bahwa ada dua tingkatan makna dalam komunikasi. Tingkat makna 

berdasarkan isi (content level of meaning) adalah pesan harfiah dan tingkat makna 

berdasarkan hubungan (relationship level of meaning) mengekspresikan hubungan 

antara para pihak yang terlibat dalam komunikasi. 

 Dalam mempengaruhi seseorang ataupun memberikan sebuah pemahaman 

baru untuk merubah perilaku seseorang dibutuhkan sebuah komunikasi. Menurut 
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Calr I. Hovland dalam Dedy Mulyana (2014:68) mendefinisikan bahwa 

komunikasi adalah sebuah proses yang memungkinkan seseorang atau pemberi 

pesan (komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang 

lain (Komunikan). Pernyataan tersebut juga didukung oleh Gerald R. Miller yang 

menyatakan bahwa komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan 

sesuatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi 

perilaku penerima. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kedua definisi diatas 

mengenai komunikasi, bahwa sebuah komunikasi adalah tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang untuk merubah atau mempengaruhi para penerima untuk bertindak 

sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. 

 Menurut para ahli yang lain seperti Theodorson dalam Syaiful Rohim 

(2009:11) mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengalihan informasi dari 

satu orang atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu 

kepada satu orang atau kelompol lain. Proses pengalihan informasi tersebut selalu 

mengandung pengaruh tertentu. Sedangkan menurut pendapat Bernard Berelson 

dan Gary A. Steiner dalam Dedy Mulayana (2014:68) mengatakan bahwa 

komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan 

sebagainya dengan mengunakan simbol-simbol berupa kata, gambar, figur,grafik 

dan sebagainya. 

2.2 Konteks Komunikasi 

 Komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Setiap 

harinya manusia membutuhkan proses komunikasi untuk keberlangsungan 

hidupnya, karena pada hakekatnya manusia adalah mahluk sosial yang 

membutuhkan keberadaan orang lain untuk menunjang kehidupannya. Menurut 
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Gordon I. Zimmerman pada ilmu komunikasi suatu pengantar (2014:4) 

merumuskan 2 tujuan mengapa seseorang perlu akan komunikasi. Pertama, kita 

berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan 

kita-untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, memuaskan rasa 

penasaran kita akan lingkungan, dan menikmati hidup. Kedua, kita berkomunikasi 

untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. 

 Berdasarkan tujuan akan pentingnya berkomunikasi memunculkan 

beberapa konteks sesuai cakupan komunikasi yaitu, komunikasi intrapersonal, 

komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik dan 

komuniksi massa. 

 2.2.1 Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri 

sendiri setiap pribadi masing-masing. Komunikasi Intrapersonal melibatkan 

pemikiran, perasaan dan bagaimana seseorang individu melihat diri mereka 

sendiri. Karena komunikasi intrapersonal hanya melibatkan pada diri sendiri maka 

dara itu pengirim pesan (sender) dan penerima pesan (receiver) adalah seseorang 

individu itu sendiri. Pesan yang di buat di dalam komunikasi intrapersonal di buat 

melalui dari model pemikiran dan perasaan dari komunikator itu sendiri. Pada 

komunikasi intrapersonal proses komunikasi di dalam diri sendiri di pengaruhi 

oleh cara berpikir dan pengalaman hidup melalui interaksi dengan lingkungan 

sosialnya masing-masing. Untuk lebih mengetahui bagaimana proses komunikasi 

intrapersonal seseorang terjadi sebagai berikut : 
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       2.1 Bagan komunikasi intrapersonal 

 Didalam komunikasi intrapersonal terkadang seseorang merencanakan 

sesuatu atau berkomunikasi dengan dirinya sendiri untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Menurut Vroom pada Syaiful Rohim (2009:67) mengembangkan sebuah 

teori motivasi berdasarkan jenis-jenis pilihan yang dibuat untuk mencapai suatu 

tujuan yang berdasarkan kebutuhan internal. Teori harapan memiliki 3 asumsi 

pokok : 

1. Setiap individu percaya bahwa ia berperilaku dengan cara tertentu 

akan memperoleh hal tertentu. 

2. Setiap hasil mempunyai nilai dan daya tarik bagi orang tertentu. 

3. Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa 

sulit mencapai hasil tersebut. 

 2.2.2 Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh 

antarmanusia. Tipe komunikasi ini biasanya terjadi antara dua orang, meskipun itu 

terkadang juga terjadi lebih dari dua orang. Komunikasi interpersonal digunakan 
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kepada semua elemen komunikasi, seperti didalam percakapan antar teman, 

sebagai contohnya setiap lelaki atau perempuan yang saling berteman akan 

menceritakan latarbelakang dan pengalamannya didalam berkomunikasi. 

 Para ahli komunikasi interpersonal mempelajari bagaimana komunikasi 

menciptakan dan mempertahankan hubungan dan bagaimana pasangan 

berkomunikasi untuk mengatasi tantangan normal dan luar biasa dalam 

memperthankan keintiman sepanjang waktu (duck and wood 1995) pada Julia 

T.wood (2012:13). 

 Riset mengindikasikan bahwa komunikasi adalah sumber hidup bagi 

persahabatan yang erat dan hubungan komunikasi. Komunikasi adalah cara utama 

bagi manusia untuk mengembangkan keintiman dan terus-menerus menata ulang 

hubungan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan identitasnya yang berubah-ubah. 

Pasangan yang belajar mendengarkan dengan sensitif dan berbicara dengan satu 

sama lain memiliki kesempatan besar untuk langgeng. Pernyataan tersebut 

didukung oleh teori interaksi simbolik oleh Herbert Mead yang mengatakan 

bahwa pada dasarnya manusia adalah mahluk relasional. Setiap individu pasti 

terlibat relasi dengan sesamanya. Alasannya ialah diri nanusia muncul dalam dan 

melaui interaksi dengan yang diluar dirinya. 

 2.2.3 Komunikasi Kelompok 

 Komunikasi kelompok kecil terjadi ketika beberapa orang bertemu untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Kelompok kecil terdiri dari segelintir anggota dan 

memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan anggota lainnya. Karena 
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komunikasi kelompok kecil terbentuk dari beberapa sender-receiver, proses 

komunikasi lebih rumit ketimbang komunikasi interpersonal. 

 Pesan yang ada pada kelompok kecil lebih terstruktur karena pertemuan 

oleh grup untuk mengkomunikasikan tujuan yang spesifik. Kelompok kecil 

menggunakan saluran yang sama dengan yang digunakan pada komunikasi 

interpersonal, bagaimanapun juga terdapat kesempatan yang lebih bagus untuk 

menerima umpan balik atau feedback. Dalam mengatasi masalah, kelompok kecil 

lebih formal dari pada proses komunikasi interpersonal. Dalam suatu kelompok 

juga terdapat kelompok besar dan kecil ataupun kelompok primer dan sekunder. 

2.2.4 Komunikasi Organisasi 

 Komunikasi organisasi mencakup komunikasi yang terjadi didalam dan 

diantara lingkungan yang luas. Jenis komunikasi ini sangat bervariasi karena 

komunikasi organisasi juga meliputi komunikasi interpersonal, kelompok kecil, 

dan komunikasi dengan menggunakan media. Oleh karenanya, organisasi terdiri 

atas kelompok yang diarahkan oleh tujuan akhir yang sama. Menurut Bary dkk 

dalam pengantar teori komunikasi (2013:38) berpendapat bahwa komunikasi 

organisasi bersifat unik karena komunikasi yang terjadi sangat terstruktur dan 

pembagian peran sering kali terspesialisasi dan dapat diprediksi. 

2.2.5 Komunikasi Publik 

Pada komunikasi publik pembicara sebagai sender-receiver mengirim 

pesan  kepada audience. Pembicara biasanya mengirim pesan yang berstruktur, 

dengan menggunakan saluran yang sama dengan komunikasi interpersonal dan 

komunikasi kelompok kecil. Pada komunikasi publik, bagaimanapun saluran lebih 
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dibesar-besarkan ketimbang komunikasi interpersonal. Suara yang lebih keras dan 

gestur tubuh yang lebih banyak karena audiencenya lebih banyak. 

 2.2.6 Komunikasi Massa 

Seperti komunikasi publik, pada komunikasi massa memiliki struktur 

pesan yang tinggi dan lebih banyak audiens, jumlahnya biasanya hingga jutaan. 

Banyak orang membuat pesan  untuk komunikasi massa. Pada acara televisi 

memiliki suatu program yang nyatanya dapat ditonton oleh banyak konsumen 

media dan memberikan efek secara langsung ataupun tidak langsung. 

 Perbedaan yang mencolok antara komunikasi massa dengan komunikasi 

lainnya adalah dalam hal umpan balik atau bisa disebut feedback. Pada dasarnya 

komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Media massa adalah 

alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat 

kepada audience yang luas dan heterogen. 

 2.2.7 Komunikasi Antarbudaya 

 Komunikasi antarbudaya merujuk pada komunikasi antara individu-

individu yang latar belakang budaya berbeda. Ko-budaya adalah kelompok-

kelompok individu yang merupakan bagian dari kelompok kebudayaan yang lebih 

besar tetapi berbeda dalam hal ras, etnism orientasi seksual, agama dan 

sebagainya. Menurut Maletzke didalam Syaiful Rohim (2009:198) komunikasi 

antarbudaya adalah suatu proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang 

berbeda budaya. Komunikasi antarbudaya pada dasarnya mengkaji bagaimana 

budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. 
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2.3 Bentuk-Bentuk Komunikasi Kelompok 

Seperti penjelasan mengenai definisi komunikasi kelompok diatas maka 

munculah beberapa bentuk komunikasi kelompok untuk dapat dikategorikan lebih 

jelas lagi. Menurut Pengkategorian tersebut didasarkan pada ciri dan sifat 

komunikasi dalam hubungannya dengan proses komunikasi. 

A. Komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar 

Menurut Robert F. Bales dalam Effendy (2007:127) 

mengatakan bahwa  

komunikasi kelompok kecil adalah sejumlah orang yang 

terlibat dalam interaksi satu sama lain dalam suatu pertemuan 

yang bersifat tatap muka dimana setiap pesertanya mendapat 

kesan atau penglihatan antara satu sama lainnya yang cukup  

  sedangkan kelompok besar adalah kelompok komunikan 

yang berjumlah sangat banyak, dalam suatu situasi komunikasi 

hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan 

tanggapan secara verbal. Jadi kesimpulan antara kelompok 

kecil dan kelompok besar adalah pada komunikasi kelompok 

kecil sangat memungkinkan adanya interaksi langsung antara 

para komunikator dengan komunikan. Sedangkan pada 

kelompok besar kecil sekali untik adanya interaksi antara 

komunikator dengan komunikan. 

B. Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder 

Menurut Charles Horton Cooley dalam Syaiful Rohim 

(2009:95) mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara 

kelompok primer maupun sekunder yaitu : 
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 Pertama, kualitas komunikasi pada kelompok primer 

bersifat dalam dan meluas, maksudnya adalah komunikasi 

pada kelompok primer menembus suatu kepribadian dari 

masing-masing individu atau dengan kata lain mengungkap 

unsur-unsur backstage baik melalui komunikasi verbal ataupun 

non verbal. Sedangkan pada kelompok sekunder komunikasi 

bersifat dangkal dan terbatas. 

 Kedua, komunikasi bersifat personal. Didalam komunikasi 

primer, yang terpenting terhadap kelompok adalah siapa dia. 

Hubungan seseorang dengan anggota kelompok primer bersifat 

unik dan tidak dapat dipindahkan. Sedangkan pada komunikasi 

primer bersifat impersonal. Ketiga, pada kelompok primer 

lebih mendepankan aspek hubungan ketimbang aspek isi. 

Sedangkan kelompok sekunder sebaliknya, yang dipentingkan 

adalah pada aspek isinya bukan pada hubungan. 

Keempat, pesan yang disampaikan dalam komunikasi 

kelompok primer lebih ekspresif, sedangkan pada kelompok 

sekunder hanya bersifat instrumental. Kelima, komunikasi 

yang berlangsung dalam kelompok primer bersifat informal. 

Sedangkan dalam kelompok sekunder, komunikasi bersifat 

secara formal. 

C. Ingroup dan Outgroup 
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Menurut Jalaluddin Rakhmat (2015:142) Ingroup adalah 

kelompok kita, dan outgroup adalah kelompok mereka. 

maksudnya adalah seseorang individu yang mengidentifikasi 

dirinya ada dalam suatu kelompok maka dia termasuk kedalam 

Ingroup, sedangkan Outgroup adalah kelompok yang ada diluar 

kelompoknya sendiri. 

D. Kelompok Keanggotaan dan Kelompok Rujukan 

Menurut Newcomb pada Jalaluddin Rakhmat (2015:143) 

menyatakan bahwa terdapat 2 istilah untuk suatu kelompok 

yaitu kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok 

keanggotaan adalah suatu kelompok yang setiap anggotanya 

berperilaku secara baku, sedangkan kelompok rujukan adalah 

suatu kelompok yang digunakan sebagai alat ukur untuk 

menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. 

E. Kelompok Deskriptif dan Kelompok Preskriptif 

Menurut John F. Cragan dan David W. Wright didalam 

psikologi komunikasi (2015:145) membagi kelompok pada dua 

kategori yaitu kelompok deskriptif dan preskriptif. Kategori 

deskriptif menunjukan klasifikasi kelompok dengan melihat 

proses pembentukannya secara ilmiah. Sedangkan, kategori 

presprektif mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-

langkah rasional yang harus dilewati oleh para anggota 

kelompok untuk mencapai tujuannya. 
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2.4 Kecendurungan Masyarakat kepada Kelompok Kontroversial  

 Masyarakat timur pada umumnya adalah masyarakat kolektivis. Dalam 

budaya kolektivis, diri tidak bersifat unik namun melebur kedalam suatu 

kelompok seperti keluarga, kelompok kerja, suku, bangsa dan lain-lain. Menurut 

Dedy Mulyana (2014:226) dalam masyarakat kolektivis, individu terikat oleh 

lebih sedikit kelompok, namun ketertarikan pada kelompok lebih kuat dan lebih 

lama. Selain itu hubungan antara individu dalam kelompok bersifat total, 

sekaligus dilingkungan domestik dan diruang publik. Sebagai gantinya maka 

perilaku individu sangat dipengaruhi oleh kelompoknya. Oleh karena identifikasi 

yang kuat dengan kelompok, manusia kolektivis sangat peduli dengan peristiwa-

peristiwa yang menyangkut kelompoknya.  

 Selain itu masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu 

kelompok khususnya pada masyarakat Indonesia yang bersifat kolektivis. 

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius memiliki tingkat stereotip 

yang tinggi mengenai perilaku ataupun suatu tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang maupun kelompok yang melanggar dengan aturan agama. Menurut 

Larry A. Samovar dan Richard E. Porter pada Dedy Mulayana (2014:237)  

mendefinisikan stereotip sebagai persepsi atau kepercayaan yang kita anut 

mengenai kelompok-kelompok atau individu-individu berdasarkan pendapat dan 

sikap yang dulu terbentuk. Sehinga misalnya terdapat suatu kelompok yang 

dimana mereka melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan maka 

masyrakat akan memberikan pandangan yang buruk terhadap suatu kelompok 

tersebut sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 
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 Mengapa terdapat stereotip ? menurut Baron dan Paulus dalam Dedy 

Mulyana (2014:239) terdapat 2 faktor yang berperan dalam stereotip pada 

masyarakat. Pertama, sebagai manusia kita cenderung membagi dunia ini kedalam 

dua kategori yaitu kita dan mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang berada 

diluar kelompok kita dipandang sebagai lebih mirip dengan lebih mirip satu sama 

lain dari pada kelompok kita sendiri. Dengan kata lain, karena kita kekurangan 

informasi mengenai mereka, kita cenderung menyamaratakan mereka semua, dan 

menganggap mereka sebagai homogen. Kedua, stereotip bersumber pada 

kecendurungan masyarakat untuk melakukan kerja kognitif sesedikit mungkin, 

dalam berpikir mengenai orang lain. Dengan memasukan seseorang kedalam 

suatu kelompok, maka kita dapat mengasumsikan bahwa kita mengetahui banyak 

tentang mereka dan kita menghemat tugas kita yang menjemukan untuk menilai 

seseorang lebih dalam lagi. Dalam faktor kedua diduku oleh pernyataan 

Lippmann yaitu : “kita tidak melihat dulu, lalu mendefinisikan; kita 

mendefinisikan dulu kemudian baru melihat” dari pernyataan Lippmann tersebut 

diketahui terkadang manusia merasa dirinya mudah menilai seseorang tanpa 

meilhat latar belakang seseorang tersebut. 

 Pada umumnya, stereotip bersifat negatif. Stereotip tidak berbahaya 

apabila tidak kita sebarluaskan kepada masyarakat. Apa yang seseorang persepsi 

sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka harapkan. Ketika seseorang 

mengharapkan orang lain untuk berperilaku sesuai dengan keinginan orang 

tersebut maka akan mengkomunikasikan dengan berbagai cara untuk 

mempengaruhi persepsi orang lain yang dituju. Namun terdapat satu konsep lagi 

mengenai kekeliruan yaitu prasangka (prejudice). Prasangka berasal dari kata latin 
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praejudicium yang berarti penilaian berdasarkan keputusan dan pengalaman yang 

dahulu. Menurut Richard W. Brislin mendefinisikan prasangka sebagai sikap 

tidak adil, menyimpang atau tidak toleran terhadap suatu kelompok orang. 

 

 

2.5 Media Komunikasi yang digunakan Kelompok 
 

 Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh para kelompok maka 

mereka menggunakan beragam media untuk menyalurkan pesan-pesan yang ingin 

disampaikan kepada target yang dituju. Penggunaan media yang digunakan sesuai 

target yang dituju baik menggunakan media traditional ataupun media baru. 

Mengapa kelompok perlu menggunakan media komunikasi untuk mendapatkan 

goal yang di inginkan ?  

 Menurut Barnard dalam psikologi sosial (2014:157) anggota-anggota 

kelompok berkerjasama untuk mencapai dua tujuan. Pertama untuk melaksanakan 

tugas kelompok dan memelihara moral anggotanya. Kedua diketahui dari tingkat 

kepuasan, sehingga bila kelompok dimaksudkan untuk saling berbagi informasi 

maka keefektifannya dapat dilihat dari beberapa banyak informasi yang didapat 

dan sejauh mana anggota kelompok dapat terpuaskan untuk kebutuhannya. Selain 

itu menurut Mary B Cassata dan Molefi K. Asante dalam ilmu komunikasi suatu 

pengantar (2014:69) mengatakan bahwa komunikasi adalah transmisi informasi 

dengan tujuan mempengaruhi khalayak. Sehingga disini para kelompok ingin 

mempengaruhi khalayak yang dituju dengan berbagai cara salah satunya 

penggunaan media online. 
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Media online adalah bagian daripada media massa yang tersaji dengan 

menggunakan internet. Didalam media online terdapat isi yang beragam mulai 

dari teks, foto ataupun video.  Dalam perspektif media massa, media online 

termasuk kedalam kajian new media (media baru), yaitu istilah yang mengacu 

pada permintaan akses ke konten (isi/informasi) kapan saja, di mana saja, pada 

setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, 

dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi "realtime". 

Pada buku jurnalistik online oleh  Asep Syamsul M. Romli (2012), ada 

beberapa karakteristik media online sebagai media massa yaitu: 

1. Multimedia 

Dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, 

audio,video, grafis, dan gambar secara bersamaan. 

2.  Aktualitas 

Berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian 

3. Cepat 

Begitu diposting atau diupload, langsung bisa diakses semua orang. 

4. Update 

Pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik 

dari sisi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan ketik/ejaan. 

Kita belum menemukan istilah "ralat" di media online sebagaimana 

sering muncul di media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus-

menerus. 

5. Kapasitas Luas 

Pada halaman website online dapat menampung naskah yang panjang 
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6. Fleksibilitas 

Editing dan pemuatan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, 

untuk mengupdate suatu teks dapat dilakukan dimana saja ataupun 

kapan saja 

2.6 Fungsi Website sebagai Media Komunikasi Kelompok 
 

 Pada media online yang berbasis website maka tentunya dapat membuat 

sebuah wadah untuk sharing pesan baik yang isinya formal ataupun tidak formal. 

Dengan melihat fungsi-fungsi pada media massa maka dapat dihubungan dengan 

fungsi media online sebagai media baru yang dapat menyebarluaskan suatu pesan 

dengan cepat dan beragam dimana saja dan kapan saja tanpa terikat  waktu 

ataupun ruang. Menurut Dennis Mcquail (2000) pada Fidia Larakinanti (2011 : 

www.kompasiana.com/kinanti0205) 

 Information Internet menyediakan informasi secara 

continuous atau berkelanjutan. Informasi yang disediakan 

selalu aktual. Kita dapat mengetahui peristiwa dari berbagai 

belahan dunia hanya dalam waktu beberapa detik setelah 

peristiwa itu terjadi, bahkan kita dapat mengakses secara 

langsung melalui video streaming. Internet juga 

memungkinkan kita untuk mengakses informasi tentang 

keadaan lalu lintas, ramalan cuaca, bursa saham, dan 

berbagai berita yang kita butuhkan. 

 Correlation Internet membantu kita untuk memahami 

informasi yang kita dapat. Internet memiliki peranan 
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penting dalam proses sosialisasi. Informasi yang kita dapat 

dari internet tidak hanya berupa berita dari suatu peristiwa, 

tetapi juga disertai opini masyarakat dan analisa dari 

beberapa ahli. Internet juga telah digunakan oleh beberapa 

instansi pemerintahan dan pendidikan untuk mempermudah 

proses sosialisasi kepada masyarakat. 

 Continuity Internet memiliki fungsi dalam 

mengekspresikan budaya yang dominan, mengenalkan 

perkembangan budaya baru, dan menanamkan nilai-nilai 

yang umum berkembang di dalam masyarakat. 

 Entertainment Internet menyediakan hiburan dan 

mengurangi ketegangan sosial. Berbagai hiburan dapat kita 

akses melalui internet, seperti game online, jejaring sosial, 

musik, dan film. Berbagai hiburan tersebut dapat 

menghilangkan kejenuhan kita terhadap rutinitas kegiatan 

sehari-hari dan berbagai masalah sosial yang terjadi di 

sekitar kita. 

 Mobilization Internet mendorong pembangunan ekonomi, 

pekerjaan, agama atau memberi dukungan kemanusiaan di 

saat peperangan. Internet juga dapat menggerakkan 

masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dengan melihat fungsi media online pada media massa memungkinkan 

bahwa dalam media yang berbasis online ini dapat memberikan pengertian-

pengertian atau pemahaman yang dapat merubah persepsi para pembaca mengenai 
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sesuatu fenomena dengan melihat pesan-pesan yang dilontarkan melalui 

pengalaman seseorang ataupun fakta-fakat nyata yang coba disampaikan oleh 

komunikator dengan menggunakan media online sebagai media sharing informasi. 

Fungsi komunikasi massa sebagai wadah berbagi informasi baik formal ataupun 

non formal sesuai dengan teori Koorientasi oleh McLeod dan Chaffee dalam teori 

komunikasi (2009:165) mengatakan bahwa informasi mengenai suatu peristiwa 

dicari dari, atau didapat oleh, anggota masyrakat dengan mengacu pada 

pengalaman pribadi, sumber dari kalangan elite, media massa, ataupun kombinasi 

dari ketiganya. 

2.7 Konsep Diri 

Di dalam kehidupan kita sering menanyakan “siapa diri kita?” banyak 

orang yang masih mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, padahal hal yang 

terpenting dari diri kita adalah kita sendiri. Kita mengetahui diri kita sendiri 

melalui baik dari orang lain maupun dari pribadi kita sendiri. Selain itu sebagai 

mahluk sosial kita mudah mengenal diri kita sendiri dan sangat mudah untuk 

menilai orang lain yang berinteraksi dengan sesama baik itu penilaian yang buruk 

maupun yang baik. Mengetahui siapa diri kita sebenarnya adalah dasar dari semua 

kegiatan komunikasi yang kita lakukan setiap saat. Setiap individu memiliki 

keinginan, ketertarikan dan kekuatan untuk membuktikan setiap individu 

memiliki perbedaan yang jelas dan semua itu akan terungkap di dalam 

komunikasi setiap individu.  

Di dalam diri kita sendiri terdapat element-element yang dapat membantu 

mengenali diri kita sendiri, element konsep diri merupakan sebuah keyakinan 

spesifik yang kita gunakan untuk mendefinisikan skema diri. Skema diri ialah 
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suatu keyakinan mengenani diri yang mengatur pemrosesan informasi yang 

terdapat kaitannya dengan diri. Selain hal tersebut di dalam konsep diri terdapat 

dua sub komponen yaitu gambaran diri, menurut William J. Seiler dan Melissa 

(2008) gambaran diri adalah suatu cara bagaimana kita memandang diri kita 

sendiri misalnya kita memandang diri kita atau melabeli diri kita sebagai atlet atau 

sebagai mahasiswa bahkan kita dapat memandang diri kita sebagai pekerja, dan 

sub komponen yang kedua ialah penghargaan diri atau self-esteem, pengahragaan 

diri adalah bagaimana kita merasakan, bersikap kepada diri kita sendiri atau 

sebagai cara mengevaluasi diri kita sendiri misalnya kita merasa sebagai 

mahasiswa yang populer atau juga kita merasa sebagai pengusaha yang sukses 

ketimbang pengusaha yang lain. Kedua sub komponen tersebut adalah komponen 

terpenting di dalam membangun konsep diri. 

2.7.1 Sumber dari Konsep Diri 

  Terdapat 3 teori utama untuk menjelaskan bagaimana faktor 

tertentu membentuk setiap konsep diri terhadap masing-masing individu.  

 Pantulan Penilaian  

  Pantulan penilaian menyatakan bahwa pandangan 

mengenai diri kita sendiri akan tercemin sama dan konsisten 

dengan pandangan orang lain terhadap diri kita, sehingga kita juga 

berperilaku sesuai kehendak diri kita karena di pengaruhi oleh cara 

pandang dari orang lain juga, maksudnya adalah apabila kita 

memiliki sifat yang humoris maka tanpa sadar apabila kita sedang 

berkomunikasi dengan seseorang atau teman sekelas kita maka 
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akan tercemin kepada rekan kita bahwa kita adalah seseorang yang 

humoris dan menyenangka dan kita juga mengetahui perilaku kita 

bahwa kita seseorang yang humoris dari hasil feedback para rekan 

yang telah kita ajak berkomunikasi. 

  Pantulan penilaian meliputi apa yang kita pikir umum di 

dalam kehidupan bermasyarakat atau dengan kata lain penilaian 

terhadap diri kita mudah di pengaruhi oleh sesuatu yang di anggap 

umum (keputusan mayoritas) sehingga kita mengikuti apa yang di 

anggap benar dan wajar di dalam kehidupan masyarakat.   

 Pembanding Sosial 

Kemudian faktor kedua adalah pembanding Sosial menurut 

prinsip pembanding sosial (social comparison) di dalam buku 

Connecting (1994 : 47) setiap individu membandingkan dirinya 

sendiri terhadap orang lain yang bertujuan untuk memperlajari 

dirinya sendiri dan mengevaluasi bagaiaman menghitung standar 

yang sudah ada di dalam masyarakat.  

 Self perceiption 

Persepsi diri adalah proses dimana seseorang mempersepsi 

dirinya melalui perilaku-perilaku yang ditunjukkan dalam 

kehidupan kesehariannya. Misalnya orang akan mengatakan 

dirinya termasuk yang dermawan apabila dalam kesehariannya dia 

suka memberikan pertolongan pada orang lain, rendah hati, tidak 
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pemarah, lemah lembut dalam bertutur kata, dan sebagainya. 

Persepsi diri datang dari suatu pengalaman yang didapat. 

2.7.2 Pengetahuan Diri 

Setiap orang ingin menjelaskan dirinya kepada orang lain secara 

jelas untuk dapat beriteraksi antara satu dengan lainnya. Pengetahuan 

mengenai diri adalah bagaimana kita dapat menjelaskan dan memprediksi 

diri kita sendiri. Di dalam pengetahuan diri akan di jelaskan perilaku kita, 

memperkirakan perilaku kita serta memperkirakan bagaimana perasaan 

kita di semua kondisi. Contohnya ketika kita memilih universitas yang kita 

inginkan, mengapa kita jatuh cinta terhadap orang tertentu meskipun 

menurut orang lain orang yang kita cintai sangat jelek dan sebagainya. 

Kita terkadang juga tidak mengetahui alasan mengapa kita melakukan hal 

tersebut. 

Namun ternyata untuk mengetahui mengenai diri kita sendiri bisa 

juga di dapatkan dengan cara berkomunikasi dengan orang lain, dengan 

cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan ikut untuk melakukan 

kegiatan bersama dengan orang lain dapat membantu untuk 

mendapatkankan pemahaman akan diri kita sendiri. Apabila terdapat 

seseorang yang sudah dapat beriteraksi dengan lingkungan sosial 

sekitarnya maka seseorang tersebut akan belajar bagaiamana orang laing 

atau lingkungan sosial menilai diri kita dan secara tidak langsung kita akan 

mengevaluasi diri kita dan mengetahui bagaimana diri kita sebenarnya 

melalui interkasi dengan orang lain, menurut Julia T. Wood pada buku 

Komunikasi : teori dan praktik (2014) terdapat beberapa cara untuk 
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memahami diri kita melalui interaksi komunikasi dengan lingkungan 

sosial di sekitar kita yaitu :  

Komunikasi dengan Anggota Keluarga bagi kebanyakan dari 

individu, anggota adalah pengaruh penting pertama pada cara kita 

mengenali diri kita sendiri. Sering kali orang tua dan anggota keluarga 

yang lain mengkomunikasikan siapa kita secara langsung.  

Komunikasi dengan Teman Sebaya pengaruh yang kedua di dalam 

memahami diri datang dari interaksi komunikasi dengan teman sebaya. 

Kita sering beriteraksi dengan teman sejak kita masih kecil hingga kerja di 

mulai dengan hubungan pertemanan, persahabatan hingga hubungan yang 

romantis. Seperti yang sering kita lakukan apabila kita sering berinterkasi 

dengan berbagai macam orang maka setiap orang akan memberikan 

penilaian mengenai diri kita berbeda-beda sesuai proses interkasi kita 

dengan orang lain, kita juga akan terlibat di dalam proses perbandingan 

sosial yang termasuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain 

untuk membentuk penilaian mengenai bakat, daya tarik, kemampuan, 

keterampilan dan lainnya. 

Komunikasi dengan Masyarakat pengaruh ketiga di dalam 

memahami diri adalah bagaimana interkasi kita dengan masyarakat pada 

umumnya. Ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, seseorang 

tersebut akan belajar bagaimana masyarakat memandang setiap jenis 

kelamin, ras, orientasi seksual dan kelas sosioekonomi. 
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2.7.3 Tampilan diri yang di ingikan oleh Manusia 

  Terdapat beberapa tingkatkan dimana setiap diri manusia berpikir 

mengenai dirinya sebagai orang yang seseorang yang sukses atau 

seseorang yang gagal, atau seseorang yang baik maupun seseorang yang 

jahat. Semua tergantung terhadap gagasan yang dimiliki setiap individu 

yang di inginkan.  Menurut Roy M. Berko dalam connecting (1994) 

setidaknya terdapat tiga bentuk gambaran dari konsep diri : Diri yang ideal 

(idealized self), diri yang sebenarnya (actual self), dan diri yang di 

inginkan (should self). 

 Idealized self 

Idealized self adalah bagaiamana kita melihat diri kita 

sendiri sebagai seseorang yang sempurna. Ketika kita bermimpi 

agar kita merasa di cintai, kita mungkin mempimpikan menjadi 

seseorang yang lebih menarik dan di inginkan. Dan apabila kita 

merasa bahwa kesuksesan itu di perlukan maka kita bermimpi 

semua apa yang kita ingin capai semua kita bisa wujudkan. 

Meskipun pada nyatanya idealized self tidak dapat di dapatkan 

karena idealized self sangat mudah terpengaruh oleh bagaimana 

kita menilai kemampuan diri kita sendiri dan orang lain untuk 

berkomunikasi. 

 Actual self 

Diri kita sebenarnya adalah sesuatu yang lebih realistis 

ketimbang idealized self. Lebih mudah untuk menyesuaikan dan 

membatasi kemampuan diri kita di tengah lingkungan masyarakat. 
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Membandingkan mengenai diri kita menjadi suatu gambaran diri 

yang ideal (idealized self) membuat kita merasakan suatu perasaan 

yang kurang pas karena suatu gambaran diri yang ideal belum 

tentu kita dapatkan sedangkan apabila kita membandingkan diri 

kita dengan diri kita yang sebenarnya (actual self) maka kita lebih 

mendapatkan manfaat yang lebih untuk kepribadian diri kita 

sendiri karena diri kita yang sebenarnya sangat memungkinankan 

untuk di raih. 

 Should self 

Diri yang seharusnya berisi semua dari panduan moral yang 

harus dimiliki oleh seseorang. Maksudnya adalah diri yang 

seharusnya adalah suatu gambaran diri yang harus kita lakukan 

sesuai norma atau adat yang berada di lingkungan kita tinggal. 

Misalnya seseorang warga Indonesia memperbolehkan kita 

bertanya mengenai umur terhadap rekannya, namun untuk orang 

luar negri pertanyaan mengenai umur adalah sesuatu yang tidak 

sopan. Sehingga diri yang seharusnya (should self) setiap diri dari 

masing-masing individu berbeda karena di pengaruhi oleh 

lingkungan di mana dia tinggal. 

2.7.4 Harga Diri 

   Di dalam kehidupan kita setiap hari akan menerima sebuah kritik 

ataupun saran mengenai perbuatan kita di dalam kehidupan sosial. Setelah 

kita mendengarkan dan menerima pesan dari orang-orang di sekitar kita 

makan tanpa sadar kita akan melakukan koreksi diri apakah sesuai atau 
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tidak sesuai dengan pribadi masing-masing, atau dengan kata lain kita 

melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Menurut Baron dan Byrne 

Evaluasi terhadap diri sendiri lebih dikenal dengan sebuta self-esteem yaitu 

evaluasi diri yang di buat oleh setiap individu, sikap seseorang terhadap 

dirinya sendiri dalam rentang positif atau negative (Sarwono dan 

Meinarno, 2011: 57). Harga diri adalah evaluasi diri kita secara keseluruan 

atau rasa akan kebanggaan akan diri kita sendiri. Setiap manusia 

mengingkan akan harga diri yang  bagus dan baik untuk dapat beriteraksi 

dengan individu yang lain baik hanya untuk membuat relasi ataupun saling 

mempengaruhi oleh karena itu menurut Vaughan dan Hogg dalam 

Sarmono dan Meinarno (2011)  terdapat alasan mengapa orang 

mengingkan harga diri yang positif yaitu : 

1. Harga diri yang positif membuat orang merasa nyaman akan dirinya di 

tengah kepastian atau kondisi yang buruk sekalipun dalam sewaktu-

waktu. Maksud dari pernyataan di atas adalah apabila terdapat individu 

yang memiliki harga diri yang positif pada tingkat normal maka dia 

dapat mengatasi situasi apapun baik pada saat situasi yang 

menguntungkan atau situasi yang dapat membahayakan individu 

tersebut. 

2. Harga diri yang positif membuat orang dapat mengatasi kecemasan, 

kesepian, dan penolakan di dalam kehidupan sosial masing-masing. Di 

dalam hal ini, harga diri menjadi suatu tolak ukur sosial untuk melihat 

sejauh mana seseorang dapat merasa di terima dan menyatu di dalam 

lingkungan sosialnya. Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa, apabila 
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seseorang memiliki harga diri positif dalam tingkat normal maka orang 

tersebut semakin mudah diterima dan menyatu dengan orang-orang di 

sekitarnya. 

Namun ada juga seseorang yang memiliki harga diri yang rendah, 

harga diri yang rendah dapat menimbulkan tindakan yang melanggar 

hukum, misal terdapat seseorang anak remaja yang di dalam kehidupannya 

dia kurang mendapat kasih saying dan perhatian dari keluarga sehingga 

remaja tersebut mencari kasih saying dan perhatian dari lingkungan. 

Lingkungan yang dipilih oleh remaja tersebut ternyata lingkungan yang 

brutal dan orang-orang yang termasuk di lingkungan tersebut adalah orang 

yang sangat suka menggunakan narkoba tanpa disadari apabila remaja 

tersebut ingin bergabung dengan lingkungan barunya agar diterima maka 

akan terjadi suatu interaksi yang bakalnya remaja tersebut akan di 

pengaruhi untuk memakai obat-obatan terlarang, setelah terjerumus di 

dalam lingkungan itu remaja tersebut mempunyai tingkat harga diri yang 

tinggi karena sudah memiliki keluarga baru yang dapat menerima dia apa 

adanya. 

Sedangkan seseorang yang memiliki harga diri positif yang terlalu 

tinggi tidak selalu membawa dampak positif terhadap lingkungannya. 

Aktivitas seperti bullying, narsisme, dan eksibisionisme adalah contoh 

tingkah laku yang negative yang dilakukan oleh seseorang dengan tingkat 

harga diri yang terlalu tinggi. Alasan mengapa orang dengan tingkat harga 

diri tinggi melakukan tindakan yang merugikan tersebut karena, harga diri 
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yang terlalu tinggu menunjukan superiortitas kepada orang lain dan orang 

tersebut termotivasi untuk tetap mempertahankannya. 

2.7.5 Presentasi Diri 

  Setiap manusia terlihat termotivasi tidak hanya untuk merasakan 

dirinya dalam cara-cara peningkatan diri namun juga untuk menampilkan 

diri mereka yang di senangi oleh orang lain. Presentasi diri mengacu 

kepada keinginan kita untuk menampilkan gambaran yang dinginkan, 

yaitu terhadap penonton ekternal (orang lain) dan terhadap penonton 

internal (diri sendiri). Menurut Widyastuti (2014) Self-presentation adalah 

sebuah tindakan dari mengekspresikan diri dan berlaku dalam jalan-jalan 

yang dibuat untuk menciptakan kesan yang menyenangkan atau sebuah 

kesan yang dapat di terima oleh orang lain agar dapat berinteraksi dengan 

baik. 

   Di dalam proses presentasi diri kadang setiap individu memiliki 

cara yang unik tindakan tersebut sering di kenal dengan impression 

management (pengelola kesan). Tujuan dari tindakan tersebut adalah 

supaya kita dapat mempengaruhi orang lain, supaya kita di sukai oleh 

orang lain, ingin memperbaiki posisi, memelihara status dan sebagainya. 

Kita dapat mengidentifikasikan 2 komponen dalam pengelolaan kesan 

pertama, impression – motivation (motivasi pengelolaan), yang 

mengambarkan bagaiman motivasi yang kita miliki untuk mengendalikan 

orang lain yang melihat kita atau dengan kata lain menciptakan kesan 

tertentu di dalam pikiran orang lain dan yang kedua, adalah impression – 
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constructive (konstruksi pengelolaan kesan) yang menyangkut pemilihan 

gambaran tertentu yang ingin diciptakan dan mengubah perilaku dalam 

cara-cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jones dan 

Pittman (1982) pada Widyastuti (2014 : 27), terdapat lima strategi 

presentasi diri yang memiliki tujuan berbeda yaitu : 

1. Ingratiation 

Dengan tujuan agar disukai, dalam startegi ini kita 

menampilkan diri kita sebagai orang yang ingin membuat 

orang lain senang. 

2. Self-Promotion 

Dengan tujuan agar di anggap individu yang berkompeten, 

seseorang yang menampilkan diri sebagai seseorang yang 

memiliki kelebihan atau kekuatan baik dalam hal kemampuan 

diri. 

3. Intimidation 

Startegi ini di lakukan dengan tujuan agar ditakuti, 

seseorang yang menggunakan strategi ini akan menampilkan 

dirinya sebagai orang yang berbahaya dan ditakuti 

4. Supplification 

Dengan tujuan di kasihani, pada startegi ini seseorang 

cenderung menampilkan dirinya adalah orang yang lemah dan 

sangat begantung kepada orang lain. 

5. Exemplification 
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Pada startegi ini seseorang akan menampilkan dirinya bahwa dia adalah 

seseorang yang memiliki integritas moral yang tinggi atau dengan kata lain 

menampilkan diri sebagai seseorang yang rela berkorban demi orang lain. 

2.8 Komunikasi dan Konsep Diri 

Adanya hubungan timbal – balik yang terjalin antara konsep diri dengan 

cara berkomunikasi, komunikasi berdampak kepada konsep diri, dan konsep diri 

berdampak bagaiamana dan apa yang akan di komunikasikan. Menurut psikolog 

John W. Kinch dalam Communication Making Connection (2008 : 63) 

mengambarkan hubungan antara konsep diri dengan komunikasi seperti bagan di 

bawah ini. 

  

2.1.2 Hubungan antara komunikasi dengan konsep diri 

Penjalasan dari bagan di atas adalah membahas persepsi kita tentang 

bagaimana orang lain menanggapi di kita di dalam hubungan berinteraksi P 

berdampak pada konsep diri kita. S konsep diri kita mempengaruhi bagaimana 

kita bersikap. B kepribadian kita terkait langsung bagaimana reaksi orang lain 
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kepada kepribadian kita. A respon yang lansung dari orang lain yang terkait 

dengan persepsi orang lain . dan saling berhungan antara Asampai P. Tidak hanya 

itu hubungan antara komunikasi dengan konsep diri sangatlah erat bahkan tidak 

bisa di pisahkan.  

Komunikasi sendiri adalah suatu proses yang dinamik mengapa di sebut 

dengan proses yang dinamik karena di dalam berkomunikasi tidak adanya kapan 

di mulai ataupun berakhir namun selalu berubah. Di dalam arti yang sama konsep 

diri juga adalah suatu proses, konsep diri di katakan suatu proses di karenakan 

akan berubah sesuai pengalaman yang di dapat oleh seseorang individu itu sendiri. 

Pengalaman yang di dapat melalui berinteraksi dengan lingkungan sosialnya akan 

berdampak pada persepsi diri dan akan berimbas kepada konsep diri di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Seperti yang telah disampaikan oleh Rom Harre mengenai konsep diri 

sendiri pada Stephen W.Littlejohn (2012) dengan cara-cara interaksi intrapersonal 

dan interpersonal, maka seseorang dapat membentuk dirinya sendiri dan 

menghadirkan dirinya kepada orang lain sebagai sebuah identitas yang saling 

berhubungan. 

Pertama, terdapat pemahaman tentang kesadaran. Ini menjelaskan bahwa 

seseorang memiliki kemampuan untuk “melakukan obyektifitas” terhadap diri 

sendiri untuk keluar dan memikirkan diri sendiri seperti yang diamati oleh orang 

lain. 

 Anda merupakan yang “mengetahui” dan juga apa yang “diketahui”. 

Pikiran sebuah pernyataan : “ saya mengetahui bahwa saya takut ”. saya 

menggambarkan pemahaman akan keadaan sadar – diketahui – dan saya 

mengambarkan akan keadaan “yang mengetahui” – orang yang merasa takut. 
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Kesadaran merupakan dimensi diri sendiri yang sangat berhubungan dengan 

keadaan saat ini karena ketika kita menyadari diri kita bergerak melalui ruang dan 

waktu, kita menggunakan persepsi, pengalaman, dan interaksi kita untuk 

menjalani tempat kita didunia. 

Dimensi kedua adalah riwayat hidup. Riwayat hidup terdiri atas ingatan, 

keyakinan, atau pemahaman mengenai apa yang terjadi dimasa lalu yang terbiasa 

menafsirkan pengalaman – pengalaman saat ini dan masa depan. 

Pada dimensi ketiga adalah perantara. Perantara lebih terlihat ketika kita 

bermaksud untuk melakukan sesuatu. Hal ini melibatkan sebuah susunan atau 

hipotesis mengenai kemapuan seseorang, kemungkinan apa yang ada untuk masa 

depan. Kita mengeluarkan susunan – susunan dimasa lalu untuk menunjang ketika 

kita membuat pemahaman mengenai apa yang kita pikirkan dan rasakan pada saat 

ini serta kedua hal tersebut memandu pemahaman kita tentang perantara masa 

depan. 

Dengan memperhatikan semua dimensi bahwa ketiga dimensi tersebut 

adalah susunan yang diciptakan, dipertahankan, serta diubah dalam interaksi 

dengan diri sendiri dan orang lain. 

2.9 Tujuan untuk Berkomunikasi 

Beberapa tujuan juga menentukan bagaimana mempresentasikan diri kita 

terhadap ke masyarakat. Misalnya tujuan utama kita untuk menjadi seseorang 

yang menarik, maksudnya apabila kita ingin di terima di suatu pekerjaan kita 

memberikan kesan yang unik dan menarik agar di terima menjadi bagian 

perusahaan tersebut. Bagaimana kita berkomunikasi akan mencerminkan apa yang 

kita inginkan baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Kedua adalah untuk mempertahankan gambaran diri anda dan menghindari 

perilaku yang dapat membuat gambaran diri menjadi rendah atau tinggi dan tidak 

sesuai yang ada pada gambaran diri kita masing-masing. Misalnya apabila ada 

seseorang wanita tiba-tiba di peluk oleh seseorang laki-laki maka wanita tersebut 

akan menampar laki-laki yang tidak dia kenal karena merasa dilecehkan. 
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Ketiga mungkin tujuan diri kita adalah mencoba identitas sosial. Misalnya 

adalah ketika seseorang perempuan yang merasa dirinya kurang berpenampilan 

bagus ketimbang perempuan lainnya sehingga perempuan tersebut kurang mudah 

untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, kemudian dia mencoba tambil 

lebih menarik dengan berpenampilan sesuai dengan lingkungannya apabila dia 

diterima dengan baik dengan lingkungan sekitarnya maka perempuan tersebut 

akan menyimpan bagian dari konsep dirinya agar menjadi seseorang yang dapat 

diterima oleh lingkungan yang dikehendakinya. 

2.10 LGBT (lesbian, gay, bisexual & transgender) 

Orientasi sex didefinisikan kepada seseorang yang memiliki rasa 

keterkaitan untuk berhubungan sex dan juga untuk orang yang memiliki potensi 

untuk mencintai orang lain. Menurut Denney dan Quadagno di dalam Human 

Sexyality (1992) Orang di katakan homoseksual jika orang tersebut memiliki 

orientasi sex yang sama terhadap gender yang sama atau dengan kata lain orang 

yang mencintai gender yang sama dengan orang tersebut, sedangkan 

heteroseksual adalah seseorang yang memiliki orientasi seksual terhadap lawan 

gendernya atau gender yang berlawanan dengan gender yang di miliki seseorang 

tersebut. Namun ada juga seseorang yang memiliki orientasi sex yang sangat unik 

yaitu seseorang yang disebut bisexual, orang di katakan bisexual adalah seseorang 

yang dapat menyukai sesama gendernya dan dapat juga menyukai lawan 

gendernya dengan kata lain seseorang dengan orientasi sex biseksual dapat 

mencintai baik sesama wanita atau dapat mencintai seorang pria seperti orang 

normal pada umumnya. Tidak hanya itu adapula seseorang yang merubah 

gendernya sendiri karena tidak puas atau lebih mengenal gendernya sendiri 
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sebagai lawan gender yang di milikinya, seseorang di dalam kondisi tersebut akan 

memicu keinginan untuk merubah gender yang di milikinya. Seseorang yang telah 

merubah gendernya sendiri di katakana sebagai golongan transgender, contohnya 

apabila terdapat seseorang wanita namun wanita tersebut lebih nyaman apabila dia 

terlihat gagah dan maco seperti halnya laki-laki normal dengan demikian wanita 

tersebut melakukan serangkaian operasi untuk merubah gender yang dimilikinya 

menjadi gender baru yang di inginkan nya yaitu sebagai lelaki. 

  Di dalam masyarakat istiliah homoseksual (pernyuka sesama jenis) 

sering di sebut dengan istilah “gay”, meskipun istilah tersebut adalah kata 

yang mengambarkan seseorang yang menyukai sesama jenis baik bagi pria 

yang suka terhadap pria maupun wanita yang menyukai wanita. Namun 

istilah “gay” sering merujuk kepada pria homoseksual dan bagi para 

wanita homoseksual mereka sering dsebut dengan istilah “lesbian”.  

2.10.1 Sejarah Homoseksual 

Aktivitas homoseksual yang sangat marak di era sekarang ternyata 

sudah ada pada zaman dahulu, terutama awal pada zaman nabi luth 

yang pada saat itu awal mula di kota Sodom yang banyak melakukan 

hubungan seks sesama jenis. Namun ternyata di beberapa suku baik 

yang ada pada Negara lain hingga di Indonesia ada juga yang 

melakukan aktivitas seks sesama jenis yang di lakukan sebagai tradisi 

dari suku tersebut. 

  Di dalam buku  Sejarah Homoseksual oleh Colin Spencer (2004) 

menceritakan  aktivitas homoseksual yang terjadi pada beberapa suku 
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seperti suku Marind dan suku Sambia yang terdapat di Papua 

Indonesia. Setelah lepas dari masa anak-anak maka anak lelaki pada 

suku Marind di pisahkan dari ibunya atau dengan kata lain di jauhkan 

dari ibunya maupun saudara perempuannya untuk selanjutnya tidur 

bersama bapaknya di rumah laki-laki.  Semenjak anak laki tersebut 

menunjukan tanda-tanda pubertas pertama paman dari pihak ibunya di 

berikan tugas untuk melakukan tindakan awal dari salah satu 

serangkaian ritual yaitu melakukan tindakan penetrasi kepada anus si 

anak tersebut, yang selanjutnya akan diberikan dengan cairan orgasme 

yang di hasilkan oleh pamanya (sperma) yang akan menjadikan bocah 

tersebut sebagai lelaki yang kuat dan gagah, ritual ini akan di 

tinggalkan oleh bocah tersebut kurang lebih 3 tahun kemudian. 

  Suku marind tidak akan berhenti melakukan aktivitas 

homoseksualnya meskipun mereka sudah menikah. Mereka akan 

selalu di panggil menjadi guru atau inisiator untuk ritual tersebut. 

Terhadap anaknya yang masih berusia 3 atau 4 tahun mereka akan 

tetap membangun rumah tangganya seperti orang normal lainnya 

namun setelah ada tanda-tanda pubertas maka akan di berlakukan 

ritual tersebut kembali dan ayah dari anak tersebut harus mematuhi 

dan mengirim anaknya untuk melakukan serangkaian dari susunan 

kegiatan ritual yang ada pada suku Marind. 

  Di Indonesia juga ada terdapat suku yang melakukan ritual seperti 

yang di lakukan oleh suku Marind yaitu suku Sambia yang ada pada di 

daerah dataran tinggi Papua New Guinea. Di dalam suku Sambia terdapat 
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pembagian tugas yang sangat jelas dan tegas di dalam pekerjaan 

masyarakat tersebut, pada kaum wanita sangat bertangung jawab dalam 

jenis perkerjaan berkebun, di dapur dan mengasuh anak sedangkan bagi 

kaum lelaki di haruskan berburu, memimpin dan berperang. Kampung di 

suku Sambia juga di bagi menjadi dua bagian yaitu kampung untuk lelaki 

dan kampung yang di khususkan bagi kaum perempuan. Adanya anggapan 

pada wanita yang sudah menikah bahwa mereka yang sudah menikah 

khususnya wanita di anggap sebagai mesum dan hiperaktif secara seksual. 

Para pria khawatir kalau kaum wanita akan membuat mereka kehilangan 

kekuatannya dan menjadi lemah karena wanita. 

  Menurut para tetua di suku Sambia lelaki tidak akan bisa 

mengalami masa pubertas tanpa menerima cairan orgasme dari lelaki, 

sebab penduduk Sambia mengangap tubuh mereka tidak dapat 

memproduksinya secara alami maka dari itu harus di stimulus terlebih 

dahulu oleh orang-orang yang sudah mengalami masa pubertas. Orang-

orang yang terdapat pada suku Sambia percaya bahwa mereka harus 

memberikan sperma mereka kepada anak laki-laki sebelum menginjak 

masa pubertas. Oleh karena alasan tersebut anak-anak yang berumur  tujuh 

tahun langsung dipisahkan dari ibunya dan akan di pindah ke rumah 

khusus laki-laki lalu akan di karantina dan tidak diperbolehkan untuk 

berinteraksi dengan kaum wanita meskipun hanya melihat. Setelah 

bertahun-tahun mereka di ajari melakukan tindakan yang berunsur 

homoseksual terhadap lelaki yang lebih tua, setelah mereka bertambah 

dewasa makan akan bergantian menjadi guru bagi anak-anak yang masih 
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kecil dengan sistem pembelajaran yang sama yang telah di ajarkan oleh 

para pendahulunya. 

  Hubungan-hubungan di atas menunjukan bukti bahwa para kaum 

lelaki tidak hanya mendominasi para kaum wanita namun juga terhadap 

anak mereka sendir meskipun anak mereka juga pria, ritual yang ada pada 

di atas jelas memberikan isyarat bahwa kekuasaan lelaki yang sangat 

totaliter Colin Spencer (2004: 7-11). 

 

2.10.2 Kapasitas Organisasi LGBT 

   Menurut Laporan LGBT Nasional Indonesia yang di tulis oleh 

Oetomo dan Suvianita (2013) sampai akhir tahun 2013 terdapat dua 

jaringan nasional organisasi LGBT yang terdiri dari 119 organisasi 

berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Jaringan Gay, Waria 

dan Laki-laki yang berhubungan sesame jenis di dirikan pada bulan 

Februari 2007   maksud untuk memajukan pelayanan pengangulangan HIV 

dan PMS (penyakit menular seks). Beberapa organisasi memiliki anggota 

dengan beragam orientasi seksual dan identitas gender. Tapi sebagian 

besar organisasi maksimal hanya terdapat 2 kategori saja seperti pria gay 

dan waria atau lesbian dan wanita transgender. 

   Banyak di antara organisasi-organisasi yang baru yang melayani 

para golongan gay dan waria yang berfokus dengan pelayanan 

penanggulangan HIV. Maksud beberapa organisasi gay yang telah 
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didirikan karena setiap pendiri organisasi tersebut melihat masyarakat 

yang terkena PMS pada awal tahun 2000 menurut laporan US AID. 

2.10.3 pengalaman kehidupan para LGBT 

  Di dalam memahami gaya hidup Gay, Lesbian, Bisexual, dan 

Transgender ini sangat penting untuk menyadari ada banyak variasi  

pengalaman yang sudah di terima oleh kelompok minoritas tersebut. 

Menurut Hyde dan Delamater di dalam buku Understanding Human 

Sexuality (2005) salah satu aspek yang penting adalah seseorang LGBT 

tersebut termasuk orang yang cover (tertutup atas jati dirinya) atau overt 

(terbuka atas jati dirinya). Seseorang homoseksual yang bersifat covert 

terlihat seperti seseorang lelaki yang normal pada umunya atau bisa di 

sebut dengan lelaki heteroseksual. Lelaki dengan sifat covert di depan 

umum dapat mencinptakan suatu brand diri sebagai kepala keluarga, 

mempunyai istri yang baik, mempunyai anak dan di hargai di dalam 

sebuah komunitas, namun hubungan homoseksualnya di lakukan 

sembunyi-sembunyi misal hubungan homoseksualnya di lakukan setiap 

satu bulan sekali agar tidak ketahuan oleh masyarakat ataupun 

keluarganya. Sedangkan seseorang homoseksual yang overt adalah 

kebalikan dari seseorang homoseksual yang covert,  seseorang 

homoseksual yang overt sangat bangga akan jati dirinya sebagai pencinta 

sesame jenis dan sesering mungkin beriteraksi ke sesama para kelompok 

LGBT di depan masyarakat umum setiap harinya. 

  Namun terdapat deskirminasi di dalam masyarakat yang lebih 

condong terhadap seseorang yang mencintai sesama pria ketimbang 



46 
 

seseorang yang mencintai sesama wanita. Seperti halnya apabila terdapat 

sepasang wanita yang tinggal satu apartemen adalah hal yang wajar 

menurut masyarakat sedangkan apabila ada sepasang pria yang tinggal 

satu apartemen maka muncul pendapat miring menurut masyarakat 

terhadap pria tersebut menurut  Hyde dan Delamater di dalam buku 

Understanding Human Sexuality (2005 : 340-341). 

2.10.4 Pengakuan Diri (coming out) 

  Proses pengakuan diri yang terkenal dengan sebutan “coming out” 

adalah tahap di mana seseorang homoseksual akan memberikan informasi 

akan jati dirinya yang sebenarnya kepada individu lain agar di ketahui 

dirinya yang sebenar-benarnya. Ada beberapa tingkatan ketika seseorang 

akan mengungkapkan jati dirinya. Beberapa individu mengungkapkan 

orientasi seksualnya hanya kepada seseorang yang memiliki orientasi 

seksual yang sama dengan dirinya. Beberapa orang juga menceritakan jati 

diri mereka kepada teman terdekatnya atau dengan keluarganya. Sebagian 

yang lain memberikan informasi jati dirinya secara virtual kepada 

siapapun yang ada pada daftar kon taknya. Namun ada juga beberapa 

orang yang menceritakan jati dirinya kepada orang lain. 

  Menurut Cass (1979) di dalam Understanding Human Sexuality 

(2005 : 341) sebelum proses pengakuan jati diri terdapat beberapa tahapan 

para kelompok homoseksual di dalam mengenal dirinya sebagai identitas 

homoseksual yaitu : 
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1. Identity confusion. Kebanyakan orang berpendapat heteroseksual 

menyebabkan heteroseksualitas dan oleh karena itu di anggap normal 

di lingkungan masyarakat. Selaku pencinta gender yang sama terdapat 

kebingungan karena berbeda di dalam kehidupan masyarakat dan 

menimbulkan pertanyaan terhadap diri homoseksual masing-masing. 

2. Identity comparison. Seseorang yang berpikir “aku mungkin 

homoseksual” mungkin terdapat rasa persaingan terhadap diri sendiri 

karena kenyamanan akan identitas heteroseksual yang hilang. 

3. Identity tolerance. Pada tahap ini seseorang sudah berpikir “aku 

rupanya seorang homoseksual”. Seseorang yang sudah pada tahap ini 

sekarang mencari informasi mengenai homoseksual dan membuat 

relasi dengan orang-orang gay berharap untuk penegasan akan jati 

dirinya. 

4. identity acceptance. Seseorang yang ada pada tahap ini sekarang 

sudah dapat mengtakan “aku adalah homoseksual” dan menerima 

daripada mentoleri identitas ini. 

5. Identity pride. Seseorang yang berstatus homoseksual merasa bahwa 

homoseksual di dunia adalah orang yang penting sedangkan orang 

yang berstatus heteroseksual adalah orang yang tidak penting. 

6. Identity synthesis. Seseorang tidak lagi berpikir menganai 

heteroseksual vs homoseksual, mereka menyadari adanya nilai positif 

dan nilai dukungan yang di lakukan oleh seseorang yang 

heteroseksual. 
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2.10.5 Homophobia 

  Homophobia adalah ketakutan yang irasional kepada kelompok 

minoritas homoseksual, atau dengan kata lain tindakan negative dan  

penindasan kepada kelompok homoseksual Kirk dan Madsen (1989) di 

dalam Human Sexuality (1992 : 324). Dampak dari para homophobia juga 

melarang adanya kelompok atau organisasi dari pihak LGBT untuk 

beroperasi secara umum. Menurut Laporan LGBT Nasional Indonesia 

(2013), di Indonesia para homophobia sangat melarang organisasi atau 

kelompok-kelompok tersebut, padahal organisasi atau kelompok-

kelompok tersebut bergerak untuk menanggulangi di bidang kesehatan dan 

hak-hak seksual. 

   Perlawanan terhadap kelompok LGBT dating dari kelompok dan 

organisasi islamis garis keras, beberapa di antaranya merupakan 

sekelompok preman yang melakukan tindakan pemerasan dengan 

mengatasnamakan “keamanan”, seperti front pembela islam (FPI) yang 

terkenal kejam. Menurut Laporan LGBT Nasional Indonesia pada tahun 

2010 tercatat adanya peristiwa yang sangat buruk, peristiwa tersebut di 

lakukan oleh sejumlah kelompok islamis yang berbeda-beda, secara paksa 

membubarkan konfrensi ILGA tingkat Asia yang ke- 4 yang di 

selenggarakan di Surabaya pada bulan Maret. 

  Dengan demikian, di lihat secara umum pemerintah tidak secara 

sadar tindak berpihak terhadap organisasi-organisasi LGBT, namun juga 

tidak memberikan perlindungan. Satu pengecualian tampak dari provinsi 

Aceh, di mana para penjabat pemerintah setempat berusaha mempersulit 
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kaum LGBT untuk mengornisasikan kelompoknya. Namun terdapat 

catatan positif, ada beberapa komisi independen atau dengan kata lain 

semi-pemerintah yang bersikap mendukung atau setidaknya terbuka untuk 

mendukung organisasi-organisasi LGBT. Komisi penanggulangan AIDS 

nasional adalah salah satu contoh nyata yang mendukung organisasi-

organisasi LGBT. Komisi ini sejak tahun 2007 secara aktiv sangat 

mendukung pendirian jaringan nasional kelompok atau organisasi LGBT. 

Demikian pula banyak komisi penangulangan HIV di daerah yang telah di 

mendukung organisasi-organisasi setempat. Walaupun tidak selalu 

bertindak secara proaktif, komnas Perempuan dan Komnas HAM juga 

pernah memfasilitasi berbagai kegiatan dan kampanye mengenai hak-hak 

LGBT yang di laksanakan oleh organisasi-organisasi masyarakat. 

 

 

2.10.6 Penyebab Homophobia 

  Para pelaku homophobia (golongan anti gay) sering melakukan 

tindakan criminal kepada kaum homoseksual, namun menurut Kirk dan 

Madsen (1989) di dalam Human Sexuality (1992 : 325) beranggapan 

bahwa pelaku utama adalah seseorang yang memberikan informasi kepada 

masyarakat untuk membernci para kaum LGBT. Iklan televisi, film, 

comedian, host dari acara talkshow, pemimpin agama, dan politikus 

menyebarluaskan informasi yang memicu untuk membentuk perilaku 
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antigay. Terdapat beberapa karakteristik terhadap seseorang yang memiliki 

sikap antigay yang tinggi seperti berikut : 

 Kebanyakan dari para pelaku antigay masih memegang tradisi 

lama mengenai gender 

 Kebanyakan dari para pelaku antigay mengangap para pelaku 

homoseksual membawa sikap yang buruk terhadap lingkungan 

sosial sekitarnya. 

 Kurang sering berhubungan interaksi dengan salah satu pelaku 

homoseksual 

 Kebanyakan menganut ideologi agama yang konservatif 

Menurut Kirk dan Madsen (1989) pada Human Sexuality (1992) 

akhirnya, banyak yang sudah menyarankan bahwa seseorang yang 

memiliki sikap menentang para pelaku homoseksual adalah mereka yang 

merasa tidak aman dengan identitas gender ataupun orientasi seksual 

mereka masing-masing. 

2.11 Teori Komunikasi berhubungan dengan konsep diri LGBT 

Dalam penelitian ini peneliti ingin menekankan bahwa kelompok LGBT 

menginginkan hidup yang tentram dan nyaman sesuai dengan pilihan mereka 

meskipun mereka memiliki perbedaan yang sangat bertentangan dengan norma 

sosial ataupun agama khususnya pada masyarakat Indonesia. Pelegallan yang 

diinginkan oleh para partisipan LGBT dengan menampilkan konsep diri mereka 

kepada masyarakat secara terbuka sangat sesuai dengan teori queer. Teori karya 

Judith Butler ini tidak hanya berpengaruh kepada penampilan identitas diri, tetapi 
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juga pada ranah sesuatu yang janggal. Secara history istilah queer mempunyai 

beragam makna. Istilah ini mengacu pada sesuatu yang ganjil atau tidak biasa. 

Sebagai kajian yang interdisipliner, teori queer mempertahankan misi yang 

mengacaukan yang telah dutunjukan oleh de Lauretis : dengan sengaja untuk 

mengoncangkan makna, kategori, dan identitas diantara gender dan seksual. Teori 

queer berusaha “membuat ganji, memusingkan, meniadakan, membatalkan, 

melebih-lebihkan pengetahuan dan institusi heteronormative. Sehingga apa yang 

ingin dicapai oleh para partisipan LGBT adalah penerimaan hingga pelegalan 

pada masyarakat Indonesia sehingga melawan norma sosial dan normal agama 

yang sudah terbentuk.  

2.12 Definisi Konseptual 
a. Konsep Diri 

Menurut Williarn D. Brooks konsep diri sebagai “those physical, 

social, dan psychological perceptions of ourselves that we have 

derived from experience and our interaction with other” dengan kat 

lain konsep diri dapat difenisikan sebagai pandangan dan perasaan kita 

mengenai diri kita. (Jalaludin Rakhmat 2015:98). 

b. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai 

tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai 

tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka 

sebagai bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota 

memiliki boleh jadi punya peran berbeda. 

c. Homoseksual 
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Homoseksual adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan 

pengalaman erotis yang melibatkan kawan sesama jenis, yang dapat 

atau mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain atau 

dengan kata lain, homoseksualitas membuat perencanaan yang 

disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau 

perilaku seksual dengan sesama jenis. Olson, 2000: 10 (dalam jurnal 

Shinstya). 

d. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa, baik cetak atau elektronik, berbiaya relatif mahal, yang 

dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang 

ditunjukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak 

tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, 

disampaikan secara cepat, serentak dan selintas. Komunikasi 

antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan 

komunikasi organisasi berlangsung juga dalam proses untuk 

mempersiapkan pesan yang disampaikan media massa ini. (Deddy 

Mulyana 2014:83) 


