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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Komunikasi  

2.1.1   Pengertian Komunikasi 

Komunikasi sangat sering dilakukan dan merupakan kebutuhan yang 

sangat mendasar bagi manusia, karena hampir setiap saat dalam kehidupan di 

butuhkan berkomunikasi antar individu hingga kelompok. Secara verbal terjadi 

pada saat seseorang dengan orang lain saling menyampaikan pesan, tetapi apabila 

seseorang dengan orang lain dalam jarak yang jauh dapat pula dilakukan dengan 

berbagai cara untuk berkomunikasi satu sama lain. Istilah komunikasi dalam 

bahasa Inggris yakni communication. Pada dasarnya, secara etimologis kata 

komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang bersumber pada kata 

communis yang berarti “sama”, communico, communicatio, atau communicare 

yang berarti “membuat sama” (to make common). Istilah pertama communis 

paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari 

kata-kata latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu 

pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Deddy Mulyana, 

2014:46). 

Komunikasi adalah komunitas (community) yang juga menekankan 

kesamaan atau kebersamaan. Komunitas adalah sekelompok orang yang 

berkumpul atau hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dan mereka 

berbagi makna dan sikap. Tanpa komunikasi tidak akan ada komunitas. 

Komunitas bergantung pada pengalaman dan emosi bersama, dan komunikasi 

berperan dan menjelaskan kebersamaan itu. Oleh karena itu, komunitas juga 
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berbagi bentuk-bentuk komunikasi yang berkaitan dengan seni, agama dan bahasa 

(Deddy Mulyana, 2014:46). 

Pada dasarnya, komunikasi dilakukan secara verbal oleh dua belah pihak  

dilakukan lebih dari satu orang agar dapat dimengerti pesan yang disampaikan 

satu dengan yang lain. Tanpa adanya bahasa verbal antara kedua belah pihak 

(lebih dari satu orang), komunikasi satu dengan yang lain masih dapat dilakukan 

dengan cara menggerakkan tubuh dan menunjukan sikap tertentu, seperti 

menggerakkan kepala keatas dan kebawah, menunjuk sesuatu dengan tangan, 

melambaikan tangan, mengangkat bahu, dan tersenyum. Hal seperti ini disebut 

sebagai komunikasi nonverbal. 

Komunikasi verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, 

perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal merupakan kata-kata yang 

mempresentasikan berbagai aspek realitas individual kita (Deddy Mulyana, 

2014:261). 

Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. 

Menurut Larry A. Samovar dan Ricard E. Porter, komunikasi nonverbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting 

komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan individu, 

yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima, jadi definisi 

ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari 

peristiwa komunikasi secara keseluruhan, kita mengirim banyak pesan nonverbal 

tanpa disadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain (Deddy 

Mulyana, 2014:343). 
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2.1.2 Komunikasi adalah Proses Simbolik 

Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan Susanne K. 

Langer, adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Manusia 

memang satu-satunya yang menggunakan lambang, dan itulah yang membedakan 

manusia dengan makhluk lainnya. Ernst Cassirer mengatakan bahwa keunggulan 

manusia atas makhluk lainnya adalah keistimewaan mereka sebagai animal 

symbolicum (Deddy Mulyana, 2014:92). 

Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukan 

sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi 

kata-kata (pesan verbal), perilaku non verbal, dan objek yang disepakati bersama. 

Kemampuan manusia menggunakan lambang verbal memungkinkan 

perkembangan bahasa dan menangani hubungan antara manusia dan objek (baik 

nyata maupun abstrak) tanpa kehadiran manusia dan objek tersebut (Deddy 

Mulyana, 2014:92) 

Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan 

objek dapat juga dipresentasikan dengan ikon dan indeks, namun ikon dan indeks 

tidak memerlukan kesepakatan. Ikon adalah suatu benda fisik (dua atau tiga 

dimensi) yang menyerupai apa yang di presentasikannya. Indeks berbeda dengan 

lambang dan ikon, indeks adalah secara alamiah merepresentasikan objek lainnya 

(Deddy Mulyana, 2014:92). 

2.1.3  Konteks-Konteks Komunikasi  

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, melainkan 

dalam konteks atau situasi tertentu. Secara konteks berarti semua faktor diluar 

orang-orang yang berkomunikasi, yang terdiri dari: 
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1. Aspek bersifat fisik seperti iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, warna 

dinding, penataan tempat duduk, jumlah peserta komunikasi, dan alat yang 

tersedia untuk menyampaikan pesan.  

2. Aspek psikologi, seperti: sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi para 

peserta komunikasi.  

3. Aspek sosial seperti: norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya.  

4. Aspek waktu seperti kapan berkomunikasi, hari apa, jam berapa, pagi, siang, 

sore, malam. 

Banyak pakar komunikasi mengklarifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya. Sebagaimana juga definisi komunikasi, kontek komunikasi ini di 

uraikan secara berlainan. Istilah-istilah lain juga digunakan untuk merujuk pada 

kontek ini. Selain istilah konteks (context) yang lazim, juga digunakan istilah 

tingkat (level), bentuk (type), situasi (situation), keadaan (setting), arena, jenis 

(kind), cara (mode), pertemuan (encounter), dan kategori (Deddy Mulyana, 

2014:77).  

Menurut Deddy Mulyana pada tahun 2014 halaman 80 dalam bukunya 

menjelaskan : 

a. Komunikasi intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) adalah komunikasi 

dengan diri sendiri. Contohnya berfikir. Komunikasi ini merupakan landasan 

komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya, 

meskipun dalam disiplin komunikasi tidak disebut secara rinci dan tuntas. 

Dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini melekat pada komunikasi dua 

orang, tiga orang, dan seterusnya, karena sebelum berkomunikasi dengan 
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orang lain kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri (mempersepsi dan 

memastikan makna pesan orang lain), hanya saja caranya sering tidak 

disadari. 

b. Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi 

antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau pun non 

verbal. Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi 

diadik (dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang, seperti 

suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru murid, dan sebagainya. 

Contoh komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang berkomunikasi dalam 

jarak yang dekat, pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima 

pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal ataupun nonverbal. 

c. Komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama 

(adanya saling kebergantungan), mengenal satu sama lain, dan memandang 

mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota 

boleh jadi punya peran berbeda. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, 

tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, kelompok pemecahan 

masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu 

keputusan. Dengan demikian, komunikasi kelompok merujuk pada 

komunikasi yang dilakukan kelompok kecil (small group communication), 

jadi bersifat tatap muka. Umpan balik dari komunikasi kelompok masih bisa 
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diidentifikasi dan ditanggapi oleh peserta lainnya dalam komunikasi 

kelompok. 

d. Komunikasi publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan 

sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak dikenali satu persatu. 

Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah 

(umum). Tabligh akbar yang sering disampaikan pendakwah kondang K.H. 

Zainuddin MZ atau biasa dipanggil dengan Aa Gym adalah contoh dari 

komunikasi publik yang paling kena. Beberapa pakar komunikasi 

menggunakan istilah komunikasi kelompok besar untuk komunikasi ini. 

e. Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi (organization communication) terjadi dalam suatu 

organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam jaringan 

yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Oleh karena itu, organisasi 

dapat diartikan sebagai kelompok dari kelompok-kelompok. Komunikasi 

organisasi sering kali melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi 

antarpribadi dan ada kalanya juga komunikasi publik. 

f. Komunikasi massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik, berbiaya relatif 

mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang 

ditunjukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar diberbagai banyak 

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

secara cepat, serentak dan selintas. 
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2.2 Komunikasi Massa 

2.2.1  Pengertian Komunikasi Massa 

Istilah massa menggambarkan sesuatu (orang atau benda) dalam jumlah 

banyak, sementara komunikasi mengacu pada pemberian dan penerimaan arti, 

pengiriman dan penerimaan pesan. Salah satu definisi awal komunikasi oleh 

Jonowitz di tahun 1960 menyatakan bahwa komunikasi massa terdiri atas lembaga 

dan teknik dimana kelompok-kelompokterlatih menggunakan teknologi untuk 

menyebarluaskan simbol-simbol kepada audien yang tersebar luas dan bersifat 

heterogen (Morissan. 2013:7).  

Dengan kata lain massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan 

dengan peran media massa. Oleh karena itu, massa disni menunjukan kepada 

khalayak, audien, penonton, pemirsa atau pembaca. Namun dari sekian banyak 

definisi bisa dikatakan media bentuknya antara lain media elektronik, media 

cetak, buku, dan film. Dalam perkembangan komunikasi massa ada satu 

perkembangan media masa yakni ditemukannya internet (Nurudin. 2014:4). 

2.2.2  Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

John R Bittner mengemukakan dalam proses komunikasi massa disamping 

melibatkan unsur-unsur komunikasi sebagaimana umumnya, ia membutuhkan 

peran media massa sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu atau menyebarkan 

informasi (Nurudin. 2014:7). 
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 Dalam buku Nurudin pada tahun 2014 halaman 19-31 menuliskan ada 

tujuh ciri-ciri komunikasi massa yaitu :  

1. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

orang. Artinya, gabungan antara berbagai macam unsur dan bekerja satu sama 

lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud disini mempunyai 

sebuah sistem. Sistem itu adalah sekelompok orang, pedoman, dan media 

yang melakukan suatu kegiatan mengelolah, menyimpan, menuangkan ide, 

gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk 

mencapai kesepakatan bersama dan saling pengertian satu sama lain. Dalam 

sebuah sistem ada interdependensi, artinya    komponen – komponen itu 

saling berkaitan, berinteraksi, dan berinterdependensi secara keseluruhan. 

Jadi komunikator dalam komunikasi massa itu bukan perorangan, tetapi 

lembaga atau institusi. 

2. Komunikator dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen 

Komunikan pada komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. 

Komunikator akan mengenal komunikannya, mengetahui identitasnya, 

seperti: nama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, bahkan mungkin 

mengenal sikap dan perilakunya. Sedangkan dalam komunikasi massa, 

komunikator tidak mengenal komunikan (anonim). Untuk memetakkan secara 

jelas mengapa komunikan dalam komunikasi massa itu heterogen bisa 

dimulai menjawab pertanyaan sebagai berikut : siapa penonton televisi, siapa 

pembaca surat kabar, siapa pendengar radio, dan siapa pengguna internet? 

Jadi heterogenitas ini banyak macamnya, meskipun tidak semua heterogenitas 
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itu melekat pada diri komunikan. 

3. Pesan Bersifat Umum 

Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu tidak 

ditunjukan untuk satu orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan 

kata lain, pesan-pesannya diajukan pada khalayak yang plural. Oleh karena 

itu, pesan-pesan yang dikemukakannya pun tidak boleh bersifat khusus. 

Khusus disini artinya pesan memang tidak disengaja untuk golongan tertentu. 

4. Komunikasi Berlangsung Satu Arah 

Sebelum anda berangkat kuliah atau kerja anda melihat koran yang menarik 

perhatian anda. Dalam koran diberitakan konflik antara Rhoma Irama dengan 

Inul Daratista (penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang ngebor). 

Rhoma Irama tidak setuju dengan Inul bernyanyi sambil goyang ngebor, 

bahkan Rhoma Irama mengharamkan lagu-lagu Inul. Di sebelahnya dimuat 

beberapa tanggapan dari artis, intelektual, dan budayawan terhadap konflik 

Inul dan Rhoma Irama. Banyak beragam pendapat dari pro dan kontra. 

Ketika anda membaca koran tersebut komunikasi yang berlangsung hanya 

satu arah, yakni dari media massa (koran itu) ke anda dan tidak sebaliknya. 

Ini sangat berbeda ketika kita melakukan komunikasi tatap muka. 

Jadi, jika dalam kumunikasi massa ada komunikasi dua arah, komunikan 

tersebut harus terlibat dalam proses komunikasi dua arah. Oleh karena itu 

komunikasi massa tetap harus dikatakan bejalan satu arah. 

5. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan 

Inilah salah satu ciri komunikasi massa, bahwa dalam komunikasi masssa ada 

keserempakan dalam proses penyebaran pesan-pesan. 
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6. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan peralatan teknis. Peralatan teknis yang 

dimaksud misalnya pemancar untuk media elektronik (mekanik atau 

elektronik). Televisi disebut media massa yang kita bayangkan saat ini tidak 

akan lepas dari pemancar. Apalagi revolusi komunikasi massa dengan 

peranan satelit akan mempermudah proses pemancaran yang dilakukan media 

elektronik seperti televisi. Bahkan saat ini televisi sering melakukan siaran 

langsung, dan bukan siaran yang direkam. 

7. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper atau sering disebut penapis informasi/palang pintu/penjaga 

gawang, adalah orang yang sangat berperan dalam penyebaran informasi 

dalam media massa. Gatekeeper berfungsi sebagai orang yang ikut 

menambah atau mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua 

informasi yang disebarkan mudah dipahami.  

2.3 Media  

Era elektronik memungkinkan berbagai komunitas berbeda didunia saling 

terhubung atau dapat berhubungan satu dengan lainnya yang kemudian menjadi 

konsep dari “desa global” (global village). Dalam buku Morissan (2013:491), 

menuliskan bahwa Kehadiran teknologi elektronik telah menghilangkan sekat atau 

dinding pemisah di antara manusia. McLuhan menggambarkan teknologi 

elektronik sebagai berikut : 

- Telepon  : berbicara tanpa dinding. 

- Fotografi   : museum tanpa dinding. 
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- Cahaya   : ruang tanpa dinding. 

- Film, radio, TV  : ruang kelas tanpa dinding. 

- Phonograph (alat pemutar musik) : gedung pertunjukan tanpa dinding. 

McLuhan membagi media menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Media Panas  

Media panas adalah media yang tidak menuntut perhatian besar dari 

pendengar, pembaca, atau penonton media bersangkutan. Menurut McLuhan, 

media panas merupakan komunikasi definisi tinggi yang menyediakan data 

sensoris lengkap yang dapat diterima indra manusia. Dalam kegunaan media 

ini, audiens tidak dituntut menggunakan daya imajinasinya, atau dengan kata 

lain sangat sedikit sekali daya imajinasi yang dibutuhkan.  

2. Media Dingin 

Media dingin merupakan media definisi rendah yang membutuhkan partisipasi 

audien yang cukup besar, dengan kata lain media dingin merupakan 

komunikasi definisi rendah yang menuntut partisipasi aktif dari penonton, 

pendengar, dan pembaca. Audien harus memenuhi sendiri hal-hal yang tidak 

disediakan media dingin. Audien harus menciptakan maknanya melalui 

indranya dan secara imajinatif melibatkan dirinya (Morissan, 2013:492). 

Menurut McLuhan media adalah pesan, McLuhan menyatakan bahwa 

pesan yang disampaikan media tidaklah lebih penting dari media atau saluran 

komunikasi yang digunakan pesan untuk sampai kepada penerimanya. Dengan 

kata lain, bahwa media atau saluran komunikasi memiliki kekuatan dan pengaruh 

kepada masyarakat, dan bukan isi pesannya. 

 Menurut McLuhan, dalam menggunakan media, orang cenderung 
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mementingkan isi pesannya saja dan orang sering kali tidak menyadari bahwa 

media yang menyampaikan pesan itu juga mempengaruhi kehidupannya. 

Menurutnya, media membentuk dan mempengaruhi pesan atau informasi yang 

disampaikan (Morissan. 2013:39). 

2.4 Musik 

2.4.1 Pengertian Musik 

Musik adalah aktivitas budaya yang sangat akrab dengan kehidupan 

manusia. Dalam berbagai bangsa dan dengan berbagai cara, musik adalah bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan, 

mulai dari kelahiran sampai kematian. Sejak bayi, seorang anak mengenal musik 

dari senandung ibunya, dalam masa kanak-kanak musik mewarnai kecerian dan 

permainan dunia anak-anak, musik juga menjadi bagian kehidupan masa remaja 

atau masa muda. Dalam upacara perkawinan dan kematian, hampir setiap bangsa 

dan budaya juga memiliki musik pengiring pengantin atau pemakaman dengan 

tata bunyi dan komposisi masing-masing (Djohan. 2010:1). 

 Salah seorang antropolog sekaligus etnomusigkolog menyatakan mungkin 

tidak ada aktivitas budaya yang begitu meresap, menjangkau sampai dalam, 

membentuk, dan kadang mengendalikan perilaku manusia seperti musik. Jika di 

perhatikan dengan cermat, penggunaan musik dalam kehidupan     sehari-hari 

tidak ada habisnya. Musik terdengar di televisi, radio, pusat perbelanjaan, tempat 

ibadat, sekolah, acara olahraga, konser musik, upacara militer, dan di rumah. 

Miliaran rupiah dihabiskan setiap tahun untuk berbelanja kaset, CD, DVD, tiket 

konser, dan alat musik. Kenyataan menunjukan musik dinikmati oleh segala 

lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Djohan. 2010:1). 
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Dalam buku Djohan pada tahun 2010 menuliskan dalam Meriam 

mengklasifikasikan sepuluh fungsi dalam masyarakat yaitu : 

1. Sebagai respons fisik. 

2. Sebagai sarana komunikasi. 

3. Sebagai ekspresi emosi. 

4. Sebagai representasi simbolik. 

5. Sebagai penguatan konformitas terhadap norma sosial. 

6. Sebagai validasi institusi sosial dan ritual keagamaan. 

7. Sebagai konstribusi kepada konstitusi dan stabilitas budaya. 

8. Sebagai konstribusi kepada integrasi masyarakat. 

9. Sebagai kesenangan terhadap keindahan. 

10. Sebagai hiburan. 

2.4.2 Elemen Musik  

Dalam ensiklopedi musik dikatakan bahwa musik adalah bunyi yang di 

organisir kedalam pola irama (tempo) dan berhubungan dengan pitch ke dalam 

melodi dan harmoni. Suara yang teroganisir tersebut dapat menimbulkan respon 

pada manusia (Djohan.2010:33).  

Elemen dasar yang dimiliki musik terdiri dari : 

a. Pitch 

Pitch adalah kualitas bunyi yang dirasakan dan terutama terkait dengan fungsi 

frekuensi. 

b. Irama  

Irama adalah pola gerakan dalam hitungan waktu. Dalam penggunaan kata 

irama terdiri dari dua tingkat semantik. Secara luas, irama meliputi semua 
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aspek gerakan musik dalam hitungan waktu sebagai lawan dari aspek suara 

musik yang di pahami sebagai pitch dan timbre. Secara sempit, irama 

berhubungan dengan meter dan tempo. Secara spesifik tempo juga dikatakan 

sebagai kecepatan yang ada dalam musik (hitungan per unit waktu). 

c. Timbre  

Timbre adalah elemen musikal yang sangat sulit didefinisikan. Dalam banyak 

literatur, timbre dijelaskan sebagai warna suara. Secara umum timbre dapat 

dikenali melalui sebuah lagu dengan melodi dan irama yang sama tetapi 

dibunyikan dengan sumber suara yang berbeda. 

d. Dinamika  

Dinamika adalah elemen musik yang berhubungan dengan kekuatan musik 

(keras-lembut). 

2.4.3  Musik dan Komunikasi Emosi  

Telah lama diakui musik dapat sebagai perantara untuk menyampaikan 

perasaan. Musik juga dapat mengkomunikasikan dan membangkitkan serangkaian 

emosi. Kekuatan musik dapat dirasakan mulai dari kemampuannya untuk 

menyebabkan orang merasa tidak nyaman, sampai sebagai sarana menyentuh 

emosi-emosi paling lembut dan halus yang bisa dirasakan seseorang (Djohan. 

2010:38). 

 

 

 

 

 



20 
 

 Menurut JohnsonLaird dan Oatley definisi komunikasi terutama adalah 

pengaruh yang terjadi antara komunikator di satu sisi dengan reseptor di sisi yang 

lain (musisi mempengaruhi pendengar). Komunikasi memiliki pesan yang dikirim 

khususnya dengan mengkonstruksi representasi internal dari aspek dunia eksternal 

(misalnya emosi) kemudian bermaksud membawa perilaku simbolik yang 

menyampaikan isi dari representasinya (Djohan. 2010:39). 

2.4.4 Aspek Psikologi Musisi dan Pendengar  

 Person mengemukakan, sebuah karya musik dimulai dari pemaknaan 

elemen musik. Adanya proses belajar baik melalui pendidikan musik formal, 

maupun belajar dalam arti memahami dan mengenal musik sebagai bagian 

kehidupan sehari – hari, motivasi yang melandasi penciptaan musik dan lagu, 

interpresrasi terhadap susunan dan rangkaian nada, proses pemberian emosional 

melalui dinamika, syair maupun elemen musikal lainnya, tidak terlepas dari 

fenomena psikologis penciptanya sebagai pribadi ( Djohan 2010:59 ). 

 Tidak jauh beda dengan musisi, seorang pendengar juga dapat dilihat dari 

sisi dirinyasebagai individu yang memiliki latar belakang psokologis tersendiri, 

dan disisi lain bagaimana sebuah karya musik yang didengar mempengaruhi 

respons emosi musikalnya. Latar belakang psikologis yang telah terbentuk selama 

bertahun-tahun juga diduga mempengaruhi jenis musik yang disukai ( Djohan 

2010:60 ). 
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2.5 Studi Resepsi (Reception Analysis) 

Dalam tradisi studi audience, setidaknya pernah berkembang beberapa varian 

di antarannya disebut secara berurutan berdasar perjalanan sejarah lahirnya: effect 

research, uses and gratification research, literary criticism, cultural studies, 

reception analysis (Jensen&Rosengen,1995:174). Reception analysis bisa 

dikatakan sebagai  perspektif baru dalam aspek wacana dan sosial dari teori 

komunikasi (Jensen,1999:135). 

Studi resepsi (reception studies) merupakan bagian khusus dari studi 

khalayak yang mencoba mengkaji secara mendalam proses aktual di mana wacana 

media diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya. Ada tiga 

elemen pokok dalam metodologi resepsi yang secara eksplisit bisa disebut 

sebagai “the collection, analysis, and interpretation of reception data” (Jensen,  

 

1999:139). Ketiga elemen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dari khalayak. Data bisa diperoleh melalui wawancara 

mendalam (baik individual maupun kelompok). 

2. Menganalisis hasil atau temuan dari wawancara atau rekaman proses jalannya 

FGD (Focus Group Discussions). 

3. Peneliti melakukan interprestasi terhadap pengalaman bermedia dari 

khalayak. 

Menurut Hall dalam buku Morissan (2013:550), khalayak melakukan dekoding 

terhadap pesan melalui tiga posisi: 

1. Dominant Position. 
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Posisi dimana kahalayak menerima ideologi. Khalayak 

mengkonsumsikannya, khalayak menyetujui, menikmati dan 

mengkonsumsi apa yang di tawarkan oleh media tanpa ada protes dan 

perlawanan, sehingga khalayak akan memaknai teks sesuai dengan apa 

yang di inginkan ileh media. 

2. Negotiated position. 

Posisi negosiasi dimana khalayak secara umum menerima ideologi namun 

menolak penerapan dalam kasus – kasus tertentu. 

3. Opositional position. 

Audiens menolak makna pesan dimaksud atau disukai media dan 

menggantinya dengan cara berfikir mereka sendiri terhadap topik yang 

disampaikannya. 

Reception analysis bisa dikatakan sebagai perspektif baru aspek wacana dan sosial 

dari teori komunikasi (Jensen, 1999:135). 

Metodologi dalam studi resepsi ini, yaitu : (Jensen, 1999:139) 

1. Mengumpulkan data dari khalayak. Data bisa diperoleh melalui wawancara 

mendalam lebih ditekankan. Perolehan data melalui wawancara kelompok 

yang akrab disebut focus group interview. Perlu ditekankan bahwa dalam 

analisis resepsi yang diperhatikan paling utama secara kelompok tetap harus 

berpegang pada wacana yang berkembang setelah diperantarai media di 

kalangan pemirsa, artinya wawancara berlangsung untuk menggali bagaimana 

sebuah isi pesan media tertentu menstimulasi wacana yang berkembang 

dalam diri khalayaknya.  
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2. Menganalisa hasil atau temuan dari wawancara atau rekaman proses jalannya

FGD. Maka tahap berikutnya peneliti akan mengkaji catatan wawancara

tersebut berupa transkrip wawancara. Dalam tahap ini peneliti bisa

memanfaatkan metode analisis wacana sebagaimana lazimnya dipakai dalam

studi literer untuk menelaah makna-makna intersubjektif dan

menginterpretasikan makna yang tersirat dibalik pola ketidaksepakatan

pendapat diantara peserta dan sebagainya yang muncul dalam diskusi. Dalam

tahap ini, peneliti kemudian tidak sekedar melakukan kodifikasi dari seberapa

pendapat yang sejalan atau tidak sejalan melainkan lebih merekonstruksi

proses terjadinya wacana dominan dan sebaliknya dilihat dari berbagai latar

belakang sosial kultural.

3. Peneliti melakukan interpretasi terhadap pengalaman bermedia dari

khalayaknya. Perlu dicatat bahwa dalam tahap ini sebenarnya seorang peneliti

tidak sekedar mencocokkan model pembacaan sebagaimana yang telah

dirumuskan dalam acuan teoritis melainkan justru mengolaborasikan dengan

temuan yang sesungguhnya terjadi di lapangan, sehingga memunculkan

model atau pola yang riil dan lahir dari konteks penelitian sesungguhnya.


