
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Komunikasi Massa 

2.1.1. Definisi Komunikasi Massa 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh 

Bittner (Rakhmat, 2003 dalam Ardianto, 2007), yakni: komunikasi massa 

adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah 

besar orang (mass communication is messages communicated through a mass 

medium to a large number of people). Dari definisi tersebut dapat diketahui 

bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Media 

komunikasi yang termasuk media massa adalah radio siaran, televisi, surat 

kabar, majalah, serta film. 

Definisi komunikasi massa yang lebih terperinci dikemukakan oleh ahli 

komunikasi lain, yaitu Gerbner. Menurut Gerbner (1967) “Mass 

communication is the technologically and institutionally based production 

and distribution of the most broadly shared continuous flow of messages in 

industrial societies”. (Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta 

paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri (Rakhmat, 2003 dalam 

Ardianto, 2007). 

Dari definisi Gerbner tergambar bahwa komunikasi massa itu 

menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi. Produk tersebut 
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disebarkan, di distribusikan kepada khalayak luas secara terus menerus dalam 

jarak waktu yang tetap, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Proses 

memproduksi pesan tidak dapat dilakukan oleh perorangan, melainkan harus 

oleh lembaga, dan membutuhkan suatu teknologi tertentu, sehingga 

komunikasi massa akan banyak dilakukan oleh masyarakat industry 

(Ardianto, 2007). 

Definisi komunikasi massa dari Meletzke berikut ini memperlihatkan 

sifat dan ciri komunikasi massa yang satu arah dan tidak langsung sebagai 

akibat dari penggunaan media massa, juga sifat pesannya yang terbuka untuk 

semua orang. Dalam definisi Meletzke, komunikasi massa diartikan sebagai 

setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka 

melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada 

public yang tersebar (Rakhmat, 2003 dalam Ardianto, 2007). Istilah tersebar 

menunjukkan bahwa komunikan sebagai pihak penerima pesan tidak berada 

di satu tempat, tetapi tersebar di berbagai tempat. 

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan komunikasi massa adalah 

suatu proses melalui dimana komunikator-komunikatornya menggunakan 

media untuk menyebar luaskan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus 

menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi khalayak 

yang besar dan beragam melalui berbagai cara. 

2.1.2. Karakteristik Komunikasi Massa 

Karakteristik komunikasi massa menurut (Ardianto 2007) adalah 

sebagai berikut: 

 Komunikator Terlembagakan 
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Ciri komunikasi massa yang pertama adalah komunikatornya. 

Komunikasi massa melibatkan lembaga, dan komunikatornya bergerak 

dalam organisasi yang kompleks, yang artinya ada beberapa orang yang 

terlibat dalam proses komunikasi massa itu, berapa macam peralatan yang 

digunakan, dan berapa biaya yang diperlukan, sifatnya relatif. Namun yang 

pasti, komunikasi massa itu kompleks, tidak seperti komunikasi 

antarpersonal yang begitu sederhana. 

 Pesan Bersifat Umum 

Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu 

ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang 

tertentu. Oleh karenanya, pesan komunikasi massa bersifat umum. Pesan 

komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa atau opini. Namun tidak 

semua fakta dan peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dapat dimuat 

dalam media massa. Pesan komunikasi massa yang dikemas dalam bentuk 

apapun harus memenuhi kriteria penting atau menarik, atau penting 

sekaligus menarik, bagi sebagian besar komunikan. 

 Komunikannya Anonim dan Heterogen 

Komunikan pada komunikasi massa bersifat anonym dan heterogen. 

Pada komunikasi antarpersonal, komunikator akan mengenal 

komunikannya, mengetahui identitasnya, seperti: nama, pendidikan, 

pekerjaan, tempat tinggal, bahkan mungkin mengenal sikap dan 

perilakunya. Sedangkan dalam komunikasi massa, komunikatornya tidak 

mengenal komunikan (anonym), karena komunikasinya menggunakan 

media dan tidak tatap muka. Di samping anonym, komunikan komunikasi 
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massa adalah heterogen, karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat 

yang berbeda usia, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang budaya, 

pekerjaan, agama, dan tingkat ekonomi. 

 Media Massa Menimbulkan Keserampakan 

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi 

lainnya, adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapainya 

relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan yang 

banyak tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh 

pesan yang sama pula. Effendy (1981) mengartikan keserempakan media 

massa itu sebagai keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk 

dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama 

lainnya berada dalam keadaan terpisah. 

 Komunikasi Mengutamakan Isi Ketimbang Hubungan 

Salah satu prinsip komunikasi adalah bahwa komunikasi mempunyai 

dimensi isi dan dimensi hubungan (Mulyana, 2000). Dimensi isi 

menunjukkan muatan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan 

dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannnya, yang 

juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu. 

Sementara Rakhmat (2003) menyebutnya sebagai proporsi unsur isi dan 

unsur hubungan. 

 Komunikasi Massa Bersifat Satu Arah 

Selain ada ciri yang merupakan keunggulan komunikasi massa 

dibandingkan dengan komunikasi lainnya, ada juga ciri komunikasi massa 

yang merupakan kelemahannya. Karena komunikasinya melalui media 
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massa, maka komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan 

kontak langsung. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan 

pun aktif menerima pesan, namun diantara keduanya tidak dapat 

melakukan dialog sebagaimana halnya terjadi dalam komunikasi 

antarpersonal dengan kata lain, komunikasi massa itu bersifat satu arah. 

 Stimulasi Alat Indra Terbatas 

Ciri komunikasi massa lainnya yang dapat dianggap salah satu 

kelemahannya, adalah stimulasi alat indra yang terbatas. Pada komunikasi 

antar personal yang bersifat tatap muka, maka seluruh alat indra pelaku 

komunikasi, komunikator dan komunikan, dapat digunakan secara 

maksimal. Kedua pihak dapat melihat, mendengar secara langsung, bahkan 

mungkin merasa. Dalam komunikasi massa, stimulasi alat indra 

bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar dan majalah, 

pembaca hanya melihat. Pada radio siaran dan rekaman auditif, khalayak 

hanya mendengar, sedangkan pada media televise dan film, kita 

menggunakan indra penglihatan dan pendengaran. 

 Umpan Balik Tertunda (Delayed) dan Tidak Langsung (Indirect) 

Komponen umpan balik atau yang lebih popular dengan sebutan 

feedback merupakan faktor penting dalam proses komunikasi 

antarpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Efektivitas 

komunikasi seringkali dapat dilihat dari feedback yang disampaikan oleh 

komunikan. Dalam proses komunikasi massa, umpan balik bersifat tidak 

langsung (indirect) dan tertunda (delayed). Artinya, komunikator 
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komunikasi massa tidak dapat dengan segera mengetahui bagaimana reaksi 

khalayak terhadap pesan yang disampaikannya. 

2.1.3. Fungsi Komunikasi Massa 

Para pakar mengemukakan tentang sejumlah fungsi komunikasi, karena 

dalam setiap fungsi terdapat adanya persamaan dan perbedaan. Fungsi 

komunikasi massa menurut Dominick (dalam Ardianto, 2007): 

 Surveillance (Pengawasan) 

Pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama : (a). 

warning or beware surveillance (pengawasan peringatan); (b). 

instrumental surveillance (pengawasan instrumental). 

Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa 

menginformasikan tentang ancaman dari suatu bencana, tayangan inflasi 

atau adanya serangan militer yang diinformasikan oleh media massa 

kepada khalayak dalam jangka panjang. 

Fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau 

penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu 

kahalayak dalam kehidupan sehari-hari. 

 Interpretation (Penafsiran) 

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media 

massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan 

penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri 

media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau 

ditayangkan. Tujuan penafsaran media ingin mengajak para pembaca atau 
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pemirsa untuk memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam 

komunikasi antarpersonal atau komunikasi kelompok. 

 Linkage (Pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang 

sama tentang sesuatu. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan 

yang sama tetapi terpisah secara geografis dipertalikan atau dihubungkan 

oleh media. 

 Transmission of Values (Penyebaran Nilai-Nilai) 

Fungsi ini juga disebut sosialisasi. Sosialisasi mengacu kepada cara, 

dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa 

yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar dan dibaca. 

Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak 

dan apa yang mereka harapkan. Dengan kata lain, media mewakili kita 

dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk menirunya. 

 Entertainment (Hiburan) 

Melalui berbagai macam program acara yang ditayangkan televisi, 

khalayak dapat memperoleh hiburan yang dikehendakinya. Melalui 

berbagai macam acara radio siaran pun masyarakat dapat menikmati 

hiburan. Sementara surat kabar dapat melakukan hal tersebut dengan 

memuat cerpen, komik, teka-teki silang (TTS), dan berita yang 

mengandung human interest (sentuhan manusiawi). 

Sementara itu, Effendy (dalam Ardianto, 2007) mengemukakan fungsi 

komunikasi massa adalah : 
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1. Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa adalah 

penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai 

informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan 

sesuai dengan kepentingannya. Khalayak sebagai makhluk sosial akan 

selalu merasa haus akan informasi yang terjadi. Khalayak media massa 

berlangganan surat kabar, majalah, mendengarkan radio siaran atau 

menonton televisi karena mereka ingin mendapatkan informasi tentang 

peristiwa yang terjadi di seluruh belahan dunia, gagasan atau pikiran 

orang lain, apa yang dilakukan, diucapkan, dan dilihat orang lain. 

2. Fungsi Pendidikan 

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya 

(mass education). Karena media massa banyak menyajikan hal-hal yang 

sifatnya mendidik. Salah satu mendidik yang dilakukan media massa 

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

kepada pemirsa atau pembaca. Media melakukannya melalui drama, 

cerita, diskusi dan artikel. 

3. Fungsi Mempengaruhi 

Fungsi mempengaruhi dari media massa secara implisit terdapat 

pada tajuk/editorial, features, iklan, artikel, dan sebagainya. Khalayak 

dapat terpengaruh oleh iklan-iklan yang ditayangkan televisi ataupun 

surat kabar. 
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2.2.Media Sosial YouTube 

2.2.1. Media Sosial  

Media massa telah berubah begitu banyak. Istilah „media baru‟ telah 

digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi 

komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam. Ciri utama dari 

media baru yang paling utama adalah kesalinghubungan, aksesnya terhadap 

khalayak (audiens) individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, 

interaktivisnya, kegunaannya yang beragam sebagai karakter yang terbuka, 

dan sifatnya yang ada „di mana-mana‟ (McQuail, 2011). Perubahan dari 

media lama ke media baru di awali dengan penggunaan teknologi komunikasi 

itu sendiri, dimana dalam media baru teknologi yang digunakan sudah mulai 

menggunakan digital. Contohnya pada surat kabar yang mulai beralih dari 

media cetak ke media online, pengiriman pesan yang tadinya menggunakan 

media kertas kini sudah beralih juga menjadi pesan elektronik atau biasa 

disebut email. Internet membuat media baru mampu mengalahkan media 

lama. Salah satunya pada bidang jaringan komunikasi yang berbentuk media 

sosial. 

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. 

Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif. Melalui media sosial, setiap orang bisa 

membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, 

promosi, artikel, foto, dan video.Selain lebih fleksibel dan luas cakupannya, 

lebih efektif, dan efisien, cepat interaktif dan variatif (Nurudin, 2012). 
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Tahun 1995 muncul situs geoCities, yaitu media yang dapat 

menyimpan data website agar dapat diakses. Munculnya geoCities menjadi 

tonggak dasar adanya website sekarang. Disusul pada tahun 1997, 

classmates.com juga didirikan. Fokus utama jejaring tersebut adalah pada 

hubungan antar teman sekolah. Tidak lama berselang, Six Degrees.com hadir 

sebagi situs jejaring sosial yang membuat hubungan pertemanan tanpa harus 

saling mengenal terlebih dahulu. Karena lebih canggih dari classmates.com, 

akhirnya berbagai kalangam menyebut Six Degrees.com sebagi media sosial 

pertama di dunia. Dilanjutkan pada tahun 1999 lahirlah situs yang disebut 

blogger. Situs ini memfasilitasi penggunanya untuk bisa membuat halaman 

situs nya sendiri. Blogger dapat memuat opini tentang berbagai masalah, 

mulai dari masalah pribadi hingga yang berbau sosial maupun politik. 

Kemudian pada tahun 2000 mulai lahir Friendster. Kelahirannya menjadikan 

media sosial sangat fenomenal, kemunculannya juga mendorong situs – situs 

jejaring sosial lainnya seperti LinkedIn (2003), MySpace (2003), Facebook 

(2004), dan Twitter (2006). (Nurudin, 2012) 

 

2.2.2. Jenis – Jenis Media Sosial 

Menurut Afandi dalam (Nurudin, 2009) melalui bukunya Media Sosial 

Baru, media sosial secara subtansial mengubah cara komunikasi antar 

organisasi, masyarakat, serta individu. Adapun jenis – jenis dari media 

sosial, sebagai berikut: 

a. Collaborative Projects  
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Collaborative projects merupakan suatu media sosial yang dapat 

membuat konten. Khalayak pun dapat mengakses konten tersebut secara 

global. Ada dua subkategori yang masuk dalam Collaborative projects 

dalam media sosial, yaitu Wiki dan Bookmark Sosial. 

b. Blogs and Microblogs 

Blogs adalah sebuah website yang memfasilitasi penyampaian 

sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari – hari dari penulisnya. 

Pada kenyataannya, blogs dan microblogs banyak digunakan oleh 

perusahaan untuk memasarkan sebuah produk. Begitu pula para 

selebritis. Mereka memanfaatkan blogs sebagai sarana untuk 

menginformasikan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa 

contoh yang memanfaatkan blogs dan microblogs diantaranya kaskus, 

Wordpress, Multiply dan Plurk. 

c. Content Communities  

Content Community merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan 

untuk saling berbagi foto dan video dengan orang yang dituju, yang 

termasuk dalam subkategori Content Community, yaitu Youtube. 

d. Sosial Networking  

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna 

untuk terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun 

pribadinya. Profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk 

foto, video, file, audio, dan blog. Situs jejaring sosial pada umumnya 

memiliki fitur seperti pesan instan dan email. Selain itu, situs tersebut 

juga dapat membantu seseorang untuk melakukan apa yang mereka 
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inginkan. Dalam jejaring sosial in terdapat beberapa macam jenis, 

diantaranya Geocities, Six Degrees, Friendster, Yahoo Messenger, 

Facebook, Twitter, Goodreads, MySpace, Blackberry Messenger, 

WhatsApp, Google Plus, Instagram, Skype, Gizmo, Camfrog, Yahoo 

Koprol, Yuwie, Virtual Games Worlds dan Virtual Sosial Worlds. 

 

2.2.3. YouTube 

Salah satu media yang tepat untuk menyebarluaskan video-video 

buatan masyarakat adalah melalui media online. Ada banyak situs-situs 

yang menawarkan video hosting untuk video-video pendek. Salah satu 

yang paling populer adalah YouTube. YouTube adalah situs hosting video 

online terbesar. Tujuan utama para pemburu video online serta para 

pembuat video. YouTube memungkinkan netters untuk meng-upload dan 

sharing berbagai video  di YouTube, serta Website lain, Blog, dan Email. 

Video-video yang sering di-upload di YouTube kebanyakan adalah special 

moment, kegilaan-kegilaan yang sengaja direkam, kejadian menarik, video 

rekaman akustik dan segala hal yang luar biasa. Tentu saja YouTube bisa 

kita manfaatkan sebagai media ekspresi dan aktualisasi video-video buatan 

masyarakat. (http://lalightsindiefest.com/index.php/article/read/315/login).  

Bisa kita lihat kisah perjalanan seorang Justin Bieber yang terkenal lewat 

YouTube, remaja Kanada ini ketika berusia 12 tahun, meng-upload video 

rekaman aksinya saat bernyanyi. Awalanya video tersebut ditonton ratusan 

orang, ribuan, lalu puluhan ribu. Justin kemudian ditemukan oleh seorang 
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pencari bakat yang kemudian mengantarkannya bertemu produser. Justin 

pun kini berkarier sebagai penyanyi profesional. 

 

2.3.Video Profil 

Ada berbagai pendapat dari para ahli tentang hakikat profil. Profil 

menurut Sri Mulyani (1983: 1) profil adalah pandangan sisi, garis besar, atau 

biografi dari diri seseorang atau kelompok yang memiliki usia yang sama. 

Menurut Victoria Neufeld (1996, dalam Desi Susiani, 2009: 41) profil 

merupakan grafik, diagram, atau tulisan yang menjelaskan suatu keadaan 

yang mengacu pada data seseorang atau sesuatu. Sedang menurut Hasan Alwi 

(2005 : 40) profil adalah pandangan mengenai seseorang. 

Dari berbagai pengertian dan pendapat dari beberapa ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa video profil tidak selalu tentang iklan perusahaan saja 

akan tetapi garis besarnya adalah video yang menampilkan tentang perjalanan 

hidup sesorang atau biografi seseorang. 

 

2.4.Pesan  

Pesan atau message merupakan lambang bermakna (meaning full 

symbol), yakni lambang yang membawakan pikiran atau persaan 

komunikator. Pesan atau message itu sendiri terdiri dari dua aspek, yakni isi 

atau isi pesan ( the content of message) dan lambang (symbol). Dalam media 

massa, pesan yang disampaikan bersifat umum, karena memang untuk 

kepentingan umum. Penataan pesan bergantung pada sifat media yang 

berbeda satu sama lainnya (Effendy,2003). Pesan merupakan salah satu unsur 
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kegiatan komunikasi. Dimana dalam proses penyampaian cara atau tekhnik 

penyampaian pesan merupakan salah satu indikator keberhasilan komunikasi.  

Sedangkan pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai perintah, nasehat, 

atau permintaan dan amanat yang disampaikan melalui orang lain. Pesan 

tidak lepas dari komunikasi massa yang bersifat umum (public). Karena 

pesan tersebut ditujukan kepada umum dan untuk kepentingan umum.   

Pesan merupakan  suatu komponen dalam mode mekanistis komunikasi 

manusia. Konsep pesan tentu penting bagi Perpektif mekanistis. Tinjauan 

tradisional terhadap proses komunikasi manusia itu sendiri merupakan 

campuran dari proses komunikasi perspektif mekanistis dan perspektif 

psikologis, maka pesan merupakan konsep penting yang digunakan dalam 

banyak teoritis, praktis, dan empiris tentang komunikasi manusia.  

1. Pesan sabagai isyarat yang disampaikan  

Pesan merupakan seperangkat isyarat (signalitis fisik). Jika prosesnya 

dalam bentuk energi fisik antara sumber dan penerima, pesan tersebut 

disampaikan melalui sebuah isyarat fisik manusia. Colin cherry 

membedakan antara konsep pesan dan isyarat atau dasar dimana pada 

saluran itu dan sebagai akibatnya, pada bentuk dimana isyarat pesan itu 

tampak. Menurut chery, pesan dalam bentuk fisik yang sebenarnya 

disampaikan melalui ruang (misalnya, gelombang suara, impuls elektrik 

pada kawat telepon, isyarat televisi, radio pada atmosfir) lebih cocok untuk 

dinamakan suatu signal karena signal itu disandi/dial sandi, maka 

bentuknya menjadi pesan.  



 
 

21 
 

2.Pesan sebagai bentuk struktural  

Miller mendefinisikan pesan dari sudut tinjauan orang yang mengalih 

sandi-penerima/ analis komunikasi sebagai orang ketiga. Ia menggunakan 

struktur suatu pesan untuk membedakan komposisinya kedalam “tiga buah 

factor yang principal”: stimuli verbal (kata-kata/lambang-lambang 

linguistic), stimuli fisik (muka/wajah), dan stimuli vocal (kecepatan 

berbicara, kerasnya suara, infleksi, penekanan, aksen berbicara dan dalam 

interaksi tatap muka). Dalam komunikasi secara formal, Bentuk structural 

pesan tersebut telah terlalu banyak dititik beratkan dalam 

pengajaran/pendidikan. Pendapat Miller hanya jelas apabila orang 

menganggap pesan sebagai proses penyandian stimuli verbal, fisik dan 

vocal pesan sebagai bentuk yang terstruktur.  

Dalam Kritik Tekstual dari pesan-pesan retorika, sangat 

menonjolkan bentuk structural pesannya. Pemberian penekanan pada 

bentuk struktur pesan, akan menyebar secara luas, baik dalam pengajaran 

maupun dalam penelitian komunikasi manusia.  

2. Pesan sebagai pengaruh sosial  

Pesan sebagai pengaruh sosial, baik secara langsung maupun tidak, 

merupakan suatu fenomena yang telah diterima secara luas dikalangan 

para anggota masyarakat ilmiah komunikasi manusia. pesan sebagai 

structural merupakan tinjauan dari komunikasi sebagai alat pengaruh 

sosial. Menurut seorang pakar komunikasi steve king, pesan merupakan 

bentuk yang disandi, yang secara tersurat didalamnya memiliki pengaruh 

yang berhubungan dengan kebutuhan”. Menurut pandangannya, 
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komunikasi sebenarnya secara mutlak dan inheren mempunyai pengaruh 

sosial, tidak mesti harus bersifat memanipulatif atau disengaja, namun 

begitu bersifat berpengaruh. 

Pendapat king berbeda dengan berlo yang mengatakan, bahwa tujuan 

kita dalam komunikasi adalah untuk menjadi perilaku yang mampu 

mempengaruhi orang lain, Lingkungan fisik kita, dan kita sendiri, kita 

berkomunikasi untuk mempengaruhi, dan untuk menimbulkan efek dengan 

maksud tertentu”. King dan berlo sependapat pada fundamental bahwa 

komunikasi itu berpengaruh karena pesan memang benar mempunyai efek 

yang tinggi. 

3. Pesan sebagai penafsiran 

Pandangan tentang pesan sebagai penafsiran lambang/ stimuli dapat 

ditinjau dari . Perspektif psikologi komunikasi manusia. Konseptualisasi 

pesan sebagai suatu penafsiran benar-benar tergantung pada penjelasan 

psikologis tentang komunikasi manusia. Konseptualisasi itu sangat 

berorientasi pada penerima dalam arti bahwa ia menempatkan pesan itu 

dalam diri individu atau orang yang menangkap dan menerima stimuli. 

Menurut Clevenger dan Matthews, pesan merupakan peristiwa simbolis 

yang menyatakan suatu penafsiran tentang kejadian fisik”, baik oleh 

sumber atau penerima. Proses penafsiran tersebut akan memberikan nilai 

pesan stimuli. 

4. Pesan sebagai refleksi diri  

Berlo Mengatakan bahwa pesan merupakan peristiwa prilaku yang 

berhubungan dengan keadaan internal seseorang. Pesan dalam keadaan 
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internal yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan maksud dan 

tujuan tertentu (intens). Komunikasi non verbal merupakan indikasi yang 

langsung dari sikap dan emosi maupun perasaan dan suasana emosional 

(mood), disampaikan oleh Clevenger dan Matthews. Ia juga menyatakan 

bahwa pesan itu mencerminkan maksud atau sikap/perasaan (bahwa 

prilaku tersebut konsisten dengan keadaan internal), namun asumsi pesan 

behavioral sedikit banyak dihubungkan pada satu atau lebih keadaan 

internal, dan hubungan itu merupakan bidang penting bagi penelitian 

komunikasi. 

5. Pesan sebagai kebersamaan (commonality) 

Pesan dapat dipandang sebagai hubungan yang mengikat orang-orang 

menjadi satu dalam situasi komunikatif. Kebersamaan merupakan suatu 

prinsip komunikasi manusia yang terlalu tersebar luas untuk tidak 

diakomodasikan dalam setiap/semua perspektif komunikasi manusia. 

Kibler dan beaker mengungkapkan keyakinan pada konseptualitasasi 

pesan secara langsung relevan dengan implikasi “kebersamaan” 

(commonality) yang terkandung dalam komunikasi manusia. 

2.5.Moral 

Moral berasal dari bahasa latin yakni ”mores” kata jamak dari “mos” 

yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral 

diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang 

umum tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. 

Moral adalah keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan 

buruk (Bartens,2002). Moral juga berperan sebagai pengatur dan petunjuk 
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bagi manusia dalam berprilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia 

yang baik dan dapat menghindari prilaku yang buruk. 

Moral adalah Sistem nilai (sesuatu yang dijunjung tinggi) yang berupa 

ajaran (agama) dan paham (ideologi) sebagai pedoman untuk bersikap dan 

bertindak baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Tujuan 

moral adalah mengarahkan sikap dan perilaku manusia agar menjadi baik 

sesuai dengan ajaran dan paham yang dianutnya. Manfaat moral adalah 

menjadi pedoman  untuk bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam 

interaksi sosial yang dinilai baik atau buruk. Tanpa memiliki moral, 

seseorang akan bertindak menyimpang dari norma dan nilai sosial dimana 

mereka hidup dan mencari penghidupan (Darsono, 2010). 

Zaman yang modern adalah zaman yang ditandai dengan semakin 

banyaknya perubahan dalam banyak bidang dalam masyarakat. Perubahan itu 

membawa kemajuan maupun kegelisahan pada banyak orang. Yang paling 

mencolok adalah bahwa komunikasi dan informasi antar daerah dan antar 

bangsa berkembang begitu pesat. Salah satu hal yang menggelisahkan adalah 

masalah moral. Perubahan yang pesat di banyak bidang menimbulkan banyak 

pertanyaan sekitar moral. Banyak orang merasa tidak punya pegangan lagi 

tentang norma kebaikan, terutama di bidangbidang yang dilanda perubahan 

pesat. Norma-norma lama dirasa tidak meyakinkan lagi, atau bahkan dirasa 

kuno dan tidak dapat lagi dijadikan pegangan sama sekali. Orang juga tidak 

dapat hanya lari pada hati nurani, karena hati nurani pun mersa tak berdaya 

menemukan kebenaran apabila normanorma yang biasanya dipakai sebagai 

landasan pertimbangan menjadi serba tidak pasti.   
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Dalam situasi yang seperti itu dibutuhkan sikap yang jelas 

arahnya.Bagaimana kita harus merumuskan kembali norma-norma tradisional 

dibidang moral, Bagaimana hati nurani menggunakan norma-norma lama 

maupun perkembanganperkembangan baru untuk menemukan kebenaran 

yang dapat dipertanggung jawabkan dengan tenang, Siapa yang bertugas 

berhak dan merumuskan normanorma moral yang baru. Penilaian moral atas 

sikap maupun perbuatan mesti dilihat dari kewajiban yang muncul halnya 

sendiri, dari tujuan yang hendak dicapai dan dari mutu hubunganhubungan 

dengan sesama yang tersangkut dalam sikap atau tindakan tersebut hanya 

dengan demikian penilaian moral menjadi teliti dan seimbang, bahkan 

mampu melayani hidup bersama.   

Moral adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita 

berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moral 

mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia (Poespoprodjo 1986). 

Moral dapat Obyektif dan juga dapat menjadi Subyektif. Moral Obyektif 

memandang perbuatan semata sebagai sebuah perbuatan yang telah 

dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh - pengaruh sukarela dari pihak pelaku. 

Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi atau 

mengurangi penguasaan diri dan bertanya apakah orang yang sepenuhnya 

menguasai dirinya diizinkan dengan sukarela menghendaki macam perbuatan 

tersebut. Sedangkan Moral Subyektif adalah moral yang memandang 

perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si 

pelaku sebagai individu pula di pengaruhi, dikondisikan, oleh latar 

belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya dan sifat sifat pribadi 
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yang lainnya. Jika dilihat dari benar salahnya, moral dapat intrinsik dan 

ekstrinsik. Disini moral intrinsik memandang perbuatan menurut hakikatnya 

bebas lepas dalam setiap hukum yang positif. Yang dimaksud memandang 

disini yaitu apakah perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya, bukan apakah 

seseorang telah memerintahkannya atau telah melarangnya. Moral ekstrinsik 

adalah moral yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan 

atau dilarang oleh seseorang yang kuasa atau oleh hukum positif. Baik dari 

manusia asalnya maupun dari tuhan. 

Semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh konvensi, bahwa semua 

bentuk moral itu adalah resultan dari kehendak seseorang yang dengan 

semau-maunya memerintahkan atau melarang perbuatanperbuatn tertentu 

tanpa mendasarkan atas sesuatu yang intrinsic dalam perbuatan manusia itu 

sendiri atau pada hakikatnya manusia disebut sebagai aliran positivisme 

moral. (Poespoprodjo, 1986). Disebut seperti itu karena, menurut aliran 

tersebut, semua moralitas bertumpu pada hukum positif sebagai lawan hukum 

kodrat (Natural Law). 

Menurut teori tersebut perbuatan dianggap benar atau salah berdasar 

atas :   

1. Kebiasaan Manusia. 

Pendapat ini dipegang oleh para filsuf seperti Spencer, Nietzsche, Comte, 

dan Karl Marx. moral kebiasaan bisa mendapatkan kekuatan hukum dan 

memberikan moralitas yang sifatnya berasal dari luar (ekstrinsik). Tetapi 

tidak semua moral dapat didasarkan atas adat kebiasaan karena sementara 

adat kebiasaan tidak dapat di hapuskan dan beberapa jenis perbuatan tidak 
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pernah dapat dijadikan adat kebiasaan. Satu-satunya alasan untuk itu 

adalah bahwa perbuatan-perbuatan ini,baik atau buruknya tidak 

bergantung kepada adat kebiasaan apapun. Dan adat kebiasaan bukanlah 

sumber dari semua sumber moralitas (Poespoprodjo, 1986). 

2. Moral Sosial/Masyarakat  

Manusia adalah makhluk sosial , makhluk yang berkembang dengan 

pengaruh banyak orang lain dan kehadirannya sendiri pun juga ikut 

mempengaruhi perkembangan pribadi banyak orang lain. Perkembangan 

individu terjadi dalam hubungan-hubungan antarpribadi. Sebaliknya 

individu pun dapat berkurang mutunya karena pengaruh orang-orang lain, 

seperti halnya masyarakat dapat terganggu dalam perkembangannya oleh 

satu atau beberapa warganya. Karena hubungan-hubungan dalam 

masyarakat itu begitu kompleks maka penilaian-penilaian moral terhadap 

hubungan-hubungan itu dilaksanakan dari segi demi segi seperti sebagai 

berikut dibawah ini  (Hadiwardoyo,1990):  

a. Bidang Politik   

Adalah segala usaha masyarakat untuk mengatur Negara. Politik itu 

menyangkut Sistem partai, sistem pembagian daerah, sistem pembagian 

kekuasaan dan sebagainya. 

b. Bidang Ekonomi 

Adalah Pengaturan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

c. Bidang Sosial  

Yang dimaksudkan bidang atau masalah sosial disini adalah bidang 

kemasyarakatan yang tidak termasuk secara langsung dalam bidang 



 
 

28 
 

ideology, politik, ekonomi, budaya. Untuk memperjelas maksud 

tersebut maka sebaiknya disebutkan contoh-contohnya, yakni masalah 

keadilan sosial, kependudukan, kesukuan, perbedaan agama, 

kemiskinan, penganguran dan pencemaran lingkungan.   

d. Kebudayaan  

Adalah usaha dan hasil usaha manusia untuk mengelola dunia dan 

dirinya, dengan tujuan agar hidupnya semakin manusiawi. Puncak dari 

usaha itu tampak pada kesenian, Ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

 

3. Lingkungan Hidup 

Manusia merupakan unsur yang paling dominan dalam lingkungan hidup. 

Manusia memiliki kemampuan untuk bertambah secara kuantitatif dan 

berkat akal pikirannya manusia juga mampu meningkatkan diri secara 

kualitatif. Lingkungan hidup meliputi hal-hal yang ditimbulkan oleh 

interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan. Pengaruh timbal 

balik antara manusia dengan lingkungan dalam berbagai aspek 

(ekosistem). Pengaruh timbal balik tersebut dapat menimbulkan masalah-

masalah, baik itu masalah lingkungan sosial, lingkungan biologis, maupun 

lingkungan fisik. (Poespoprodjo, 1986). 

 

4. Kepercayaan Diri.   

Percaya diri merupakan rahasia utama dalam diri seseorang untuk 

mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Dengan memahami diri sendiri, 

akan timbul kemauan “ pasti bisa bila berpikir bisa “ (Peale, 1992). 



29 

Kemudian Peale juga menambahkan bahwa rasa percaya diri mampu 

menimbulkan motivasi atau keberanian, motivasi merupakan kobaran 

semangat dalam diri yang menyingkapkan bakat kita (Peale, 1992). Dari 

pengertian yang dijelaskan oleh Peale diatas, dapat dipahami bahwa 

percaya diri dapat muncul dari kemauan dalam diri seseorang terhadap 

sesuatu yang ingin dicapai atau diraihnya. 

Sedangkan Durkheim menjelaskan bahwa seorang individu yang 

memiliki cita-cita dalam hidupnya, merupakan bentuk ekspresi suatu 

kecakapan moral, untuk meraih cita-cita moral. Selanjutnya dalam 

mengekspresikan kemampuan diri harus membawa pembaruan yang 

berguna dan menyempurnakan melalui usaha yang dihadapkan pada risiko 

yang tak dapat dielakkan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa optimisme 

merupakan pemahaman sikap untuk terus maju untuk meraih cita-cita 

dengan apapun resiko yang akan dihadapinya (Durkheim, 1991). 

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

percaya diri adalah merupakan rahasia utama dalam diri seseorang untuk 

mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Seseorang yang memiliki 

cita-cita dalam hidupnya, merupakan bentuk pengekspresian suatu 

kecakapan moral yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatannya dengan 

membawa pembaruan serta perubahan yang berdasarkan kebaikan.  


