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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Makna 

Konsep makna telah menarik perhatian disiplin komunikasi, psikologi, 

sosiologi, antropologi dan linguistik. Itu sebabnya beberapa pakar komunikasi 

sering menyebutkan kata makna ketika mereka merumuskan definisi 

komunikasi. Makna, sebagaimana dikemukakan oleh Fisher (Sobur:2015;19), 

merupakan konsep yang abstrak, yang telah menarik perhatian para ahli 

filsafat dan para teoritis ilmu sosial selama 2000 tahun silam. Semenjak Plato 

mengkonseptualisasikan makna manusia sebagai salinan “ultrarealitas”, para 

pemikir besar telah sering mempergunakan konsep itu dengan penafsiran 

yang sangat luas yang merentang sejak pengungkapan mental dari Locke 

sampai ke respons yang dikeluarkan dari Skinner. Seperti yang dijelaskan 

oleh De Vito bahwa “ makna ada dalam diri manusia. 

“Makna” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: arti, maksud 

pembicara atau penulis. Makna adalah proses aktif yang ditafsirkan seseorang 

dalam suatu pesan. Semua ahli komunikasi, seperti dikutip Jalaluddin 

Rakhmat (1996), sepakat bahwa makna kata sangat subjektif words don’t 

mean, people mean (Sobur:2015;20). Ada tiga hal yang dijelaskan para filsuf 

dan linguis sehubungan dengan usaha menjelaskan istilah makna. Ketiga hal 

itu, yakni : (1) menjelaskan makna secara alamiah, (2) mendeskripsikan 

kalimat secara alamiah, (3) menjelaskan makna dalam proses komunikasi 

(Kempson, dalam Sobur:2015;23). Maka dari itu sesungguhnya istilah makna 
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adalah istilah yang memiliki banyak arti. Menurut F.R Plamer dikutip Sobur 

(2015;24), untuk dapat memahami apa yang disebut makna, kita mesti 

kembali ke teori Ferdinand de Saussure. Dimana dalam bukunya, Course in 

General Linguistik (1916), de Saussure menyebut tanda linguistik. Tiap tanda 

linguistik terdiri atas dua unsur, yakni yang diartikan (unsur makna) dan yang 

mengartikan (unsur bunyi). Kedua unsur ini, yang disebut unsur intralingual, 

biasanya merujuk pada sesuatu referen yang merupakan unsur ekstralingual. 

Sedangkan kata Peursen, “manusia ditandai dengan kata”, (Sobur:2015;24). 

2.2 Tipe-tipe Makna 

Menurut Brodbeck (1993) seperti yang dikutip oleh (Sobur:2015;26-26) 

mengemukakan bahwa sebenarnya ada tiga pengertian tentang konsep makna 

yang berbeda-beda : 

1. Menurut tipologi Brodbeck, adalah makna referensial; yakni, makna suatu 

istilah adalah objek, pikiran, ide atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah 

itu. 

2. Tipe makna yang kedua dari Brodbeck adalah arti istilah itu. Suatu istilah 

dapat saja memiliki arti referensi dalam pengertian yang pertama, yakni 

mempunyai referen, tetapi karena ia tidak dihubungkan dengan berbagai 

konsep yang lain, ia tidak mempunyai arti. 

3. Tipe makna yang ketiga dari Brodbeck mencangkup makna yang 

dimaksudkan (intentional) dalam arti bahwa arti suatu istilah atau lambang 

bergantung pada apa yang dimaksudkan pemakai dengan arti lambang itu. 
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2.3 Pemaknaan Audiens 

Pemaknaan akan terjadi jika ada yang namanya audiens. Pada awalnya, 

sebelum media massa ada, audiens adalah sekumpulan penonton drama, 

permainan dan tontonan. Setalah ada kegaiatan komunikasi massa, audiens 

sering diartikan sebagai penerima pesan-pesan media massa. Pemaknaan 

menjadi inti komunikasi dikarenakan jika makna yang diberikan tidak akurat, 

tidak mungkin akan terjadi komunikasi yang efektif. Semakin tinggi derajat 

kesamaan antar individu, semakin mudah dan semakin cenderung membentuk 

kelompok budaya atau kelompok identitas (Mulyana, 2005). 

Dikaitkan dengan penelitian ini, audiens yang dimaksud adalah followers 

dari @alfyaga yang mana mereka adalah bagian dari penerima pesan di media 

sosial Instagram. Dari hal tersebut maka anggota Malang Creator sebagai 

subjek penelitian diminta untuk memberikan makna pesan pada video 

Instagram @alfysaga sebagai bentuk fenomena anak muda.  

2.4 Makna dalam Komunikasi 

Dalam pandangan Aminuddin, (Sumadiria:2006;26) makna dibagi menjadi 

tiga tingkatan, yakni: 

1. Makna menjadi isi abstraksi dalam kegiatan bernalar secara logis sehingga 

membuahkan proposisi kebahasaan. 

2. Makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan 

3. Makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi 

tertentu. 
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Makna yang berkaitan dengan komunikasi pada hakikatnya merupakan 

fenomena sosial. Makna sebagai konsep komunikasi, mencangkup lebih dari 

sekedar penafsiran atau pemahaman seorang individu saja. Makna selalu 

mencakup banyak pemahaman, aspek-aspek pemahaman yang secara bersama 

dimiliki para komunikator. 

2.5 Media Massa 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan 

pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia 

bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu 

menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 

2007). Media massa merupakan fenomena yang tidak terbantahkan dan 

sangat berpengaruh besar terhadap proses komunikasi dalam masyarakat. 

Perkembangan teknologi membuat masyarakat menjadi semakin sulit untuk 

menghindari media massa. Bahkan ketergantungan terhadap media massa 

sudah sedemikian besar. Ketergantungan yang tinggi pada media massa 

tersebut akan mendudukan media sebagai alat yang akan ikut membentuk apa 

dan bagaimana masyarakat (Nurudin, 2007). 

2.6 Media Sosial Sebagai Media Baru 

Menurut Mondry (2008;12) new media adalah media yang menggunakan 

internet. Media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi 

interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun publik. Pada era 

sekarang ini media sosial adalah hal yang sering diperbincangkan tidak 
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hanyak oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga sudah mulai menjadi 

penggunanya (user). Menurut Fandi (Nurudin:2012;54) melalui buku Media 

Sosial Baru, secara substansial media sosial mengubah cara berkomunikasi 

antar organisasi, masyarakat serta individu. Adapun jenis-jenis media sosial, 

sebagai berikut : 

1) Collaborative Project 

Collaborative Project merupakan suatu media sosial yang dapat membuat 

konten. Khalayakpun dapat mengakses konten tersebut secara global. Ada 

dua sub-kategori yang masuk dalam Collaborative Project di media sosial, 

yaitu Wiki dan Bookmar Sosial. 

2) 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. Beberapa 

contoh yang memanfaatkan blogs dan microblogs adalah Kaskus, 

Wordpress, Multiply, dan Plurk. 

3) Content Communities 

Conten Communities merupakan aplikasi yang bertujuan untuk saling 

berbagi foto dan video dengan orang-orang yang dituju, yang termasuk 

dalam sub-kategori content community yaitu Youtube. 
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4) Social Networking Sites 

Social networking sites atau biasa disebut 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, blog, audio dan file. 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 inginkan. Ada beberapa jenis diantaranya 

Geocities, Six Degrees, Friendster, Yahoo Messenger, Facebook, Twitter, 

My Space, Blackberry Messenger, Whatsapp, Google+, Instagram, Skype, 

Gizno, kik, Camfrog, Yahoo Koprol, Yuwie, Virtual Games Worlds dan 

Virtual Social Worlds. 

Adanya media sosial ini terjadi karena perkembangan teknologi yang 

melahirkan adanya sebuah teknologi berbasis internet. Orang-orang yang 

menggunakan media sosial tersebut adalah orang-orang yang ingin 

memanfaatkan dan membutuhkan kemajuan teknologi. 

2.7 Media Sosial Instagram 

Instagram adalah media sosial berbasis foto maupun video dimana user 

dapat berbagi berbagai macam foto atau video untuk diunggah, melihat lihat 

dan menikmati hasil foto atau video yang diunggah oleh user lainnya. 

Instagram berasal dari dua kata, insta dan gram. Insta bermula dari kata 

“instan”, yaitu sebutan lain dari kamera polaroid. Layaknya Kamera Polaroid, 

Instagram juga bisa menghasilkan foto-foto secara instan. Sedangkan kata 
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“gram” bermula dari kata “telegram”. Instagram mengadopsi cara kerja cepat 

yang dimiliki telegram dalam mengirim informasi, sehingga dapat meng-

upload foto dan membaginya ke masyarakat umum melalui internet yang 

menyediakan informasi secara cepat. Instagram berdiri pada tahun 2010 oleh 

Kevin Systrom dan Mike Krieger yang merupakan CEO dari perusahaan 

Burbn, Inc. (Nurudin:2012;83) 

2.8 Video Instagram 

Salah satu fitur Instagram ialah video. Fitur video pada Instagram ini 

sebenarnya baru diluncurkan oleh Kevin Strorm pada 20 Juni 2013. Fitur 

video Instagram merupakan fitur yang berbeda dengan media sosial lainnya 

seperti Youtube, Facebook, Twitter, Snapchat, dan Ask Fm. Video Instagram 

memiliki batas waktu yaitu 60 detik sedangkan snapgram memiliki durasi 15 

detik. Dengan tambahan seperti biasa yaitu dapat menambahakan caption dan 

location. (Krisnawanit, 2016, https://ojs.uajy.ac.id). Bagi para pengguna 

Instagram kegemaran mengunggah video melahirkan trend baru dikalangan 

anak muda. Perkembangan yang demikian membuka jalan bagi semua orang 

untuk berkarya dan berinovasi dalam menyalurkan kreatifitasnya.   

 Adapun ketertarikan audiens terhadap isi pesan menurut J.B Wahyudi 

(1984) seperti yang dikutip oleh (Rakhmawati, 2014) mengandung unsur-

unsur sebagai berikut : 

a. Novelty sesuatu yang baru dan belum diketahui 

https://ojs.uajy.ac.id/


16 
 

b. Jarak. Terjadinya suatu peristiwa dengan tempat publikasinya peristiwa itu 

mempunyai arti penting. Khalayak akan tertarik untuk mengetahui hal-hal 

yang berhubungan langsung dengan kehidupan dan lingkungannya. 

c. Popularitas, mencakup tokoh, organisasi atau kelompok, tempat dan 

tanggal yang penting dan terkenal. 

d. Konflik atau pertentangan, baik dalam bentuk kekerasan maupun 

menyangkut perbedaan nilai dan pendapat. 

e. Humor 

f. Nostalgia 

g. Human Interest setiap orang pada dasarnya ingin mengetahui segala 

peristiwa atau hal yang menyangkut kehidupan orang lain, biasanya 

dikemas dalam bentuk berita, feature, biogafi. 

Peneliti menemukan ketertarikan audiens terhadap isi pesan video yaitu 

mengandung isi konflik, humor dan nostalgia, maka peneliti memilih anggota 

dari komunitas video creator untuk meresepsi apakah video yang dibagikan 

oleh @alfysaga tersebut mencerminkan fenomena kehidupan sosial anak 

muda. 

2.9 Analisis Resepsi 

Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang 

mencoba mengkaji secara mendalam proses aktual dimana wacana media 

diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khayalaknya 

(Machmud:2016;224). Menurut Baran (2010) dalam bukunya Pujileksono 

(2016;166) “ Metode Penelitian komunikasi Kualitatif “ Analisis resepsi 
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berfokus pada kemampuan seseorang untuk memaknai bentuk konten 

tertentu. Salah satu ciri utamanya adalah berfokus terhadap isi. 

Menurut (Jensen, 1999 dalam Pujileksono 2016: 173) ada tiga tahapan 

dalam metode resepsi yaitu : 

1. Mengumpulkan data (the data collection) 

Mengumpulkan data dari khalayak. Data bisa diperoleh melalui 

wawancara mendalam (baik individual maupun kelompok). 

Wawancara mendalam dilakukan secara individual, sedangkan 

wawancara kelompok dalam bentuk focus group interview. Perlu 

ditekankan bahwa dalam analisis resepsi, perhatian utama dalam 

wawancara mendalam secara kelompok tetap harus berpegang pada 

“wacana yang berkembang setelah diantarai media di kalangan 

khalayak”. Artinya, wawancara berlangsung untuk menggali 

bagaimana sebuah isi pesan media tertentu menstimulasi wacana yang 

berekembang dalam diri khalayaknya. Karakter khalayak yang 

diwawancarai dipertimbangkan Heterogenitas aspek sosiokulturnya. 

Misalnya pengetahuan, pengalaman, jenis kelamin, kebiasaan, tingkat 

pendidikan dan sebagainya. Aspek sosial merupakan aspek penting 

dalam proses produksi makna. 

2. Analisis (analysis) 

Menganalisis hasil atau temuan dari wawancara. Setelah wawancara 

sebagaimana langkah pertama di atas dilakukan maka, tahap 

berikutnya penelitian akan mengkaji catatan wawancara tersebut yang 
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berupa transkip wawancara yang didalamnya dapat dibedakan 

berbagai kategori pernyataan, pertanyaan, komentar dan sebagainya 

dari subjek. Dalam tahap ini, peneliti kemudian tidak sekedar 

melakukan kodifikasi dari seberapa pendapat yang sejalan atau yang 

tidak sejalan melainkan lebih mengkonstruksikan proses terjadinya 

wacana dominan dan sebaliknya, dilihat dari berbagai latar belakang 

para subjek.  

3. Interpretasi data resepsi (interpretation of reception data) 

Tahap ini penelitian melakukan interpretasi terhadap pengalaman 

bermedia dari khalayaknya. Perlu dicatat bahwa dalam tahap ini 

seorang peneliti tidak sekedar mencocokkan model pembacaan 

sebagaimana yang telah dirumuskan dalam acuan teoritis melainkan 

justru mengkolaborasikan dengan temuan yang sesungguhnya terjadi 

di lapangan sehingga memunculkan model atau pola penerimaan yang 

riil dan lahir dari konteks penelitian sesungguhnya. 

2.10  Posisi Hipotesis 

Menurut Stuart Hall (Machmud:2016;222) dalam teori resepsi, khalayak 

melakukan decoding terhadap media melalui tiga kemungkinan posisi, yaitu 

Dominant (Hegemonic) reading, Negotiated reading dan  Oppositional 

(counter hegemonic) reading. 
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1. Dominant atau Hegemonic reading 

Pembaca sejalan dengan kode-kode program (yang didalamnya 

terkandung nilai-nilai, sikap, keyakinan dan asumsi) dan secara 

penuh menerima makna yang disodorkan dan dikendaki oleh si 

pembuat program. 

2. Negotiated reading 

Pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan kode-kode 

program dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan oleh si 

pembuat program namun memodifikasikannya sedemikan rupa 

sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya. 

3. Oppositional (counter Hegemonic) reading 

Pembaca tidak sejalan dengan kode-kode program dan menolak 

makna atau pembacaan yang disodorkan, dan kemudian menentukan 

frame alternatif sendiri di dalam menginterpretasikan pesan/program. 

Subjek penelitian memiliki perbedaan makna dengan makna yang 

ingin disampaikan peneliti. Hal ini menunjukan bahwa makna yang 

dihasilkan pada kategori ini bertolak belakang dengan makna yang 

dimaksudkan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 


