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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Internet dan Media Sosial 

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat. Denganperkembangan 

teknologi saat ini, banyak hal yang dapat dikerjakan denganmudah. Salah satunya 

dalam hal berkomunikasi. Jika dahulu kala orangberkomunikasi dengan bertatap 

muka secara langsung agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, 

namun sekarang orang tidak harusbertatap muka secara langsung agar dapat 

berkomunikasi. Sehinggakomunikasi dapat berlangsung lebih mudah dengan 

adanya teknologi. 

Berbagai teknologi telah dikembangkan para ilmuwan agarmemudahkan 

manusia dalam berkomunikasi. Mulai dari radio, telepon,televisi, hingga internet. 

Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini,orang dapat berkomunikasi 

dengan orang lain pada tiap detik. Baik itu denganorang yang dikenal hingga 

orang yang tidak dikenal. Komunikasi tersebut bisaterjadi dengan dua arah 

maupun satu arah. Teknologi mulai dari radio hinggainternet memungkinkan 

komunikasi yang sulit dilakukan menjadi bisadilakukan. Salah satu dari sekian 

banyak temuan para ahli, yang fenomenaladalah media internet. 

Sejarah mengenai internet dijabarkan dengan cukup baik oleh Reddick dan 

King (1996: 107-110). Berawal pada tahun 1957, Departemen Pertahanan 

Amerika Serikat melalui Advanced Research Projects Agency (ARPA), bertekad 

mengembangkan jaringan komunikasi terintegrasi yang saling menghubungkan 

komunitas sains dan keperluan penelitian militer. 
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Sehingga memungkinkan para peneliti yang tersebat di Amerika Serikat 

dapat dengan mudah saling bertukar file komputer dan saling berkirim surat. Hal 

ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat 

denganUni Soviet (tahun 1957 Soviet meluncurkan sputnik). Kemudian pada 

tahun1960 penelitian menghasilkan temuan bernama packet switching. Packet 

switching adalah pengiriman pesan yang dapat dipecah dalam paket-paket kecil 

yang masing-masing paketnya dapat melalui berbagai alternatif jalur jika salah 

satu jalur rusak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Packet 

switching juga memungkinkan jaringan dapat digunakan secara bersamaan untuk 

melakukan banyak koneksi, berbeda dengan jalur telepon yang memerlukan jalur 

khusus untuk melakukan koneksi. 

Pada tahun 1969 diluncurkan sebuah jaringan percobaan yang bernama, 

ARPA-net. Maka ketika ARPANET menjadi jaringan komputer nasional di 

Amerika Serikat pada 1969, packet switching digunakan secara menyeluruh 

sebagai metode komunikasinya menggantikan circuit switching yang digunakan 

pada sambungan telepon publik. Namun karena pengembangan ARPA-net cukup 

rumit dikarenakan lokasi dan komputer yang digunakan berbeda-beda, maka 

kemudian dikembangkan lagi sebuah protokol yang dapat berjalan pada komputer 

yang berbeda-beda. Pada 1970, dikembangkan sebuah protokol dengan 

nama Transmission Control Protocol (TCP) dan di tahun yang sama pula, sudah 

lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga 

mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.  
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Dengan protokol yang standar dan disepakati secara luas, maka jaringan 

lokal yang tersebar di berbagai tempat dapat saling terhubung membentuk 

jaringan raksasa bahkan sekarang ini menjangkau seluruh dunia. Jaringan dengan 

menggunakan protokol internet inilah yang sering disebut sebagai jaringan 

internet. Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program e- mail 

yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini begitu 

mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon (@) juga 

diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan “at” atau “pada”. 

Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika 

Serikat. Jaringan ARPANET menjadi semakin besar sejak saat itu dan mulai 

dikelola oleh pihak swasta pada tahun 1984, maka semakin banyak universitas 

tergabung dan mulailah perusahaan komersial masuk. Protokol TCP/IP menjadi 

protokol umum yang disepakati sehingga dapat saling berkomunikasi pada 

jaringan internet ini. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang 

ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita 

kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung 

dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih.  

Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 

kali lipat manjadi 10.000 lebihTahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland 

menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. 

Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 

10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk 

sebuah jaringan. 
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Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee 

menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu 

komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program 

inilah yang disebut www, atau Worl Wide Web. Aplikasi World Wide 

Web (WWW) ini menjadi konten yang dinanti semua pengguna internet. 

WWW membuat semua pengguna dapat saling berbagi bermacam-macam 

aplikasi dan konten, serta saling mengaitkan materi-materi yang tersebar di 

internet. Sejak saat itu pertumbuhan pengguna internet meroket. Internet itu 

sendiri berasal dari kata Interconnection Networking, yang berarti semacam 

jaringan yang mampu menghubungkan seseorang dengan informasi dunia dan 

masyarakat global (Agung, 2003: 2).  

Sementara menurut Reddick dan King (1996: 100) “internet adalah suatu 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antara jaringan-

jaringan komputer yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan komputer- 

komputer itu berkomunikasi satu sama lain”. Internet mencakup puluhan ribu 

jaringan komputer yang saling terhubung untuk membentuk jaringan global, 

memungkinkan setiap computer pada suatu jaringan dapat berkomunikasi dengan 

komputer lain di jaringan lain (Ensiklopedia Sains dan Teknologi, 2007: 576). 

Internet memberikan banyak sekali manfaat, ada yang bisa memberikan manfaat 

baik dan buruk. Baik bila digunakan untuk pembelajaran informasi dan buruk bila 

digunakanuntuk hal yang berbau pornografi, informasi kekerasan, dan lain-

lainnya yang negatif. 
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Internet ini memungkinkan pengguna komputer di seluruh dunia untuk 

saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling 

mengirimkan email, menghubungkan komputer satu ke ke komputer yang lain, 

mengirim dan menerima file dalam bentuk teks, audio, video, membahasn topik 

tertentu pada newsgroup, website, social networking dan lain-lain. Internet dapat 

menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia baik itu yang belum mengenal 

atau yang sudah mengenal, baik itu dari suku, rasa atau agama yang berbeda, 

semuanya dapat berkomunikasi langsung melalui media internet. Sebab di dalam 

media internet memang banyak sarana pendukung bagi manusia untuk melakukan 

komunikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Tracy (1997: 2) ”…internet adalah 

semacam jagad raya yang terus menerus berkembang memiliki geografi, ‘cuaca’, 

dan budaya sendiri. Dalam dunia cyber ini, berbagai orang dalam penjuru dunia 

berkomunikasi melalui zona waktu yang berbeda tanpa saling bertatap muka, dan 

informasinya tersedia 24 jam sehari dari ribuan tempat”.  

Salah satu bentuk baru dalam berkomunikasi yang ditawarkan salam dunia 

internet adalah media sosial. Dimana dengan menggunakan media sosial dalam 

internet, pengguna bisa meluaskan perkataan ataupun hal yang dia alami.  Seperti 

yang diutarakan oleh Kaplan dan Haenlein (dalam Curran dan Lennon, 

September: 2011), media sosial adalah “sebuah kelompok jaringan yang 

berbasiskan aplikasi dalam internet yang dibangun berdasar teknologi dan konsep 

web 2.0, sehingga dapat membuat pengguna (users) menciptakan dan mengganti 

konten yang disebarkan”. Istilah “web 2.0” digunakan secara khusus untuk 

menjelaskan teknologi semacam wikis, weblogs, dan media internet lainnya. Web 
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2.0 penting untuk media sosial karena mampu mempercepat pertumbuhan dari 

media sosial. 

Karjaluoto (2008: 2) mengungkapkan bahwa istilah media sosial 

menggambarkan sebuah media sehingga para pengguna dapat dengan mudah 

berpartisipasi dan memberi kontribusi di dalam media tersebut. Karakteristik 

umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar 

para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh 

penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu 

komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru 

dalam berkomunikasi. Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media 

sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telpon lewat 

handphone. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung 

berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau berkirim pesan lewat layanan 

yang tersedia di media sosial, Berdasarkan Karjaluoto (2008: 4), media sosial ada 

6 macam yaitu: 

1.  Blog (blogs or web blogs), yaitu sebuah website yang dapat digunakan 

untuk memasang tulisan, baik oleh satu orang atau kelompok, dan juga 

menyediakan ruang sehingga pembaca tulisan dapat memberi komentar. 

Banyak macam-macam blog di dunia, dan blog menjadi popular karena 

menyediakan perspektif yang utuh dan asli mengenai topik-topik tertentu. 

2.  Forum (Forums), yaitu sebuah situs dimana beberapa pengguna (users) 

dapat menyusun topik dan mengomentari topik yang dibuat. Semua orang 

yang mengunjungi situs tersebut dapat memberikan komentar. Selain itu, 
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biasanya forum ini dijadikan rujukan bagi mereka yang tertarik pada suatu 

topik. Contoh dari forum yang cukup popular adalah kaskus. Di dalam 

kaskus terdapat berbagai topik yang diciptakan oleh para pengguna situs 

atau diusulkan oleh para pengunjung situs tersebut. 

3. Komunitas Konten (content communities), yaitu situs yang memungkinkan 

pengguna (users) untuk memasang atau menyebarkan konten. Konten 

yang dipasang dan disebarkan biasanya berupa video atau foto untuk 

bercerita dan berbagi. Beberapa situs ini menyediakan layanan untuk 

voting, sehingga pengunjung dapat ikut menentukan relevansi konten yang 

akan dipasang dan disebarkan. 

4. Dunia virtual (virtual worlds), merupakan sebuah situs yang menyediakan 

dunia virtual bagi para pengunjungnya. Yaitu dunia yang seolah-olah 

nyata, dikarenakan pengunjung bisa saling berinteraksi dengan 

pengunjung lainnya, namun pada dasarnya dunia tersebut hanya ada di 

dalam internet. Salah satu contoh yang cukup popular dari dunia virtual 

adalah situs game on-line. Pengunjung dapat berinteraksi dan berjuang 

bersama dengan pengunjung lain atau dapat juga bersaing dengan 

pengunjung lain.  

5. Wikis, yaitu situs penghasil data-data atau dokumen-dokumen. Dalam situs 

ini, pengunjung yang telah diterima sebagai pengguna (users) resmi dapat 

mengganti atau menambah konten yang ada dalam situs dengan sumber 

yang lebih baik. Wikipedia merupakan salah satu contoh dari situs wikis. 
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6.  Jejaring Sosial (social networks), yaitu komunitas virtual yang 

memungkinkan pengguna (users) untuk berkoneksi dengan pengguna 

(users) yang lainnya. Beberapa situs jejaring sosial dibuat untuk 

memperluas jaringan kelompok (contohnya Facebook), sementara yang 

lainnya dibuat berdasarkan wilayah tertentu saja (contohnya Linkedln).  

Salah satu media sosial yang cukup popular yaitu jejaring sosial. Jejaring sosial 

merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau 

organisasi. Jejaring ini menunjukan jalan dimana mereka berhubungan karena 

kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan 

keluarga 

 

2.2 Media Massa, fungsi dan konsep  

 Media massa merupakan institusi baru yang berkaitan dengan 

produksi dan distribusi pengetahuan dalam arti luas. Media massa mempunyai 

sejumlah ciri-ciri yang menonjol, diantaranya adalah penggunaan teknologi yang 

relatif maju untuk produksi (massal) dan penyebaran pesan, mempuyai organisasi 

yang sistematis dan aturan-aturan sosial serta sasaran pesan yang mengarah pada 

audiens dalam jumlah besar yang tidak bisa ditentukan apakah meraka menerima 

pesan yang disampaikan, atau malah menolaknya. Institusi media massa pada 

dasarnya terbuka, beroprasi dalam dimensi publik untuk memberikan saluran 

komunikasi reguler dari berbagai pesan yang mendapat persetujuan sosial dan 

dikehendaki oleh banyak individu. 
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Media massa telah mendorong sejumlah fungsi yang dulu dilakukan oleh 

lembaga sosial Lainnya. Beberapa fungsi media massa antara lain: 

1. Fungsi Informasi, Media telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi 

masyarakat. Dari media berita lokal, nasional, dan manca negara dapat 

diterima. 

2. Fungsi Agenda 

 Melalui media, agenda kerja manusia ditentukan. Orang akkan 

mengerjakan apa hari ini dipengaruhi oleh media. Banyak orang yang 

memiliki kebiasaan “sarapan” dengan membaca surat kabar atau menonton 

berita di TV. Anak-anak memilih membaca komik berdasarkan film yang 

ditayangkan di TV. 

3. Fungsi Penghubung Orang 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk 

menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tidak hanya 

daalam arti berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar 

akan berisi orang di daerah lain. 

4. Fungsi Fendidikan 

 Media massa sedikit banyak memberikan pesan tentang 

pendidikan. Misalnya, bagaiman cara menjaga kesehatan, bagaimana 

menggunakan hak pilih, dan sebagainya. 
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5. Fungsi Membujuk 

 Bagaimana pun media juga memiliki kekuatan untuk membujuk 

atau merayu penmdengar, penonton atau pembacanya. Fungsi membujuk 

ini sangat kental bila dilihat adanya siaran iklan di media massa. 

6. Fungsi Menghibur 

 Fungsi ini sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya 

acara sinetron, musik, lawak, dan olahraga (Hari Wiryawan, 2007:61) 

 Dalam buku Media Relations: Sarana Membangun Reputasi Organisasi, 

Diah Wardhani menerangkan fungsi-fungsi media massa secara universal, yakni 

sebagai berikut: 

1. Fungsi menyiarkan informasi (to inform). Penyampaian  informasi yang 

berkaitan dengan peristiwa, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang 

dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain atau special event. 

Pesan yang informative adalah pesan yang bersifat baru (actual) berupa 

data, gambar, fakta, opini dan komentar yang memberikan pemahaman 

baru/penambahan wawasan terhadap sesuatu. 

2. Fungsi mendidik (to educate). Media massa mendidik dengan 

menyampaikan pengetahuan dalam bentuk tajuk, artikel, laporan khusus, 

atau cerita yang memiliki misi pendidikan. Berfungsi mendidik apabila 

pesannya dapat menambah pengembangan intelektual,pembentukan watak, 

penambahan keterampilan/kemahiran bagi khalayaknya serta mampu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat 

3. Fungsi menghibur (to entertain), yakni memerikan pesan yang bisa 

menghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk berita, cerita 
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pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, sinetron, drama, musik, tari, 

dan lainnya. Berfungsi menghibur apabila kahlayak bisa terhibur atau 

dapat mengurangi ketegangan, kelelahan dan bisa lebih santai. 

4. Fungsi mempengaruhi (to influence). Fungsi mempengaruhi pendapat, 

pikiran dan bahkan perilaku masyarakat inilah yang merupakan hal paling 

penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itulah, media yang memiliki 

kemandirian (independent) akan mampu bersuara atau berpendapat, dan 

bebas melakukan pengawasan social (social control) (Diah 

Wardhani,2008:25) 

Adapun Jenis-jenis media massa saat ini secara garis besar dibagi tiga: 

1. Media Cetak (Printed Media): Suratkabar, Tabloid, Majalah 

2. Media Elektronik (Electronic Media): Radio, Televisi, Film/Video 

3. Media Siber (Cyber Media): Website, Portal Berita, Blog, Media Sosial. 

Untuk berkomunikasi melalui media massa (komunikasi massa), keahlian 

atau keterampilan (skills) yang harus dimiliki antara lain menulis (writing skill), 

jurnalistik, broadcasting/announcing skills, editing, bahasa jurnalistik (bahasa 

media), dan editing foto, audio, dan video (Romly, 2002 : 4). 

2.3 Media Sosial sebagai media massa 

Media massa seperti yang dikemukakan oleh althusser dan Gramsci dalam 

Sobur (2004:30) merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat 

atau aspirasi baik itu dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah atau 

negara. Media massa tersebut sebagai wadah untuk menyalurkan informasi yang 

merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dalam kehidaupan ermasyarakat 
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dan bernegara, dalam diri media massa juga terselubung kepentingan-kepentingan 

yang lain, misalnya kepentingan kapitalisme modal dan kepentingan 

keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi karyawan dan sebagainya.  

Media massa mempunyai kekuatan yang sangat signifikan dalam usaha 

mempengaruhi khlayaknya. Keberadaan media massa mempunyai peranan 

penting dalamusaha memberikan informasi penting bagi masyarakat, pengetahuan 

yang dapat memperluas wawasan, sarana hiburan sebagai pelepas ketegangan, dan 

yang tidak kalah pentingnya adalah peranan media sebagai kontrol sosial untuk 

memberikan kritik maupun mendukung kebijakan pemerintah agara memotivasi 

masyarakat.  

Teknologi Komunikasi Smartphone (ponsel pintar) merupakan generasi 

terbaru dari peralatan komputasi bergerak (mobile) yang memadukan antara 

teknologi komunikasi seperti ponsel dan komputer. Smartphone dapat 

dianalogikan seperti sebuah komputer jaringan yang berukuran kecil dengan 

bentuk seperti ponsel. Belum ada definisi standar mengenai smartphone. Bagi 

beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon yang bekerja menggunakan 

seluruh piranti lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan 

mendasar bagi pengembang aplikasi. Dengan kata lain, telepon pintar merupakan 

komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon (Ferri Herlinawati. 

2010: 2) 

Setiap perangkat smartphone yang ada di pasaran memiliki kehandalan 

dan keunggulan masing-masing, namun pada dasarnya ponsel pintar tersebut 

memiliki fungsi yang hampir sama. Kesamaan tersebut terletak pada fungsinya 
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untuk melakukan komunikasi. Fitur dan aplikasi tersebut sudah built-in namun 

dapat ditambahkan secara gratis maupun berbayar melalui situs toko aplikasi yang 

disediakan oleh masing-masing developer sistem operasi smartphone, seperti 

Google Play (Android), APP Store (IOS), Windows Market (Windows Phone) dan 

BlackBerry World (BlackBerry). Situs web tersebut berwujud etalase virtual yang 

menyediakan produk virtual (software/aplikasi smartphone), dan proses transaksi 

berlangsung secara virtual.  

Software aplikasi smartphone yang sering digunakan untuk berkomunikasi 

adalah Social Messaging dan media sosial. Social Messaging merupakan 

perangkat lunak yang memfasilitasi pengiriman pesan singkat (instant 

messaging). Layanan komunikasi tersebut memungkinkan seseorang untuk 

melakukan percakapan dengan orang lain secara langsung (real-time 

communication) melalui media internet maupun intranet. Pada umumnya, 

percakapan melalui aplikasi Social Messaging ini berupa pesan teks, gambar, 

video dan pesan suara yang sering disebut dengan istilah “chatting” (Aji Setiyo 

Sukarno, 2011:102). 

Sedangkan media sosial merupakan media online yang didesain untuk 

memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet 

yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat broadcast 

media monologue (satu ke banyak audiens) ke sosial media dialogue (banyak 

audiens ke banyak audiens). Jenis media sosial online di dunia virtual sangat 

beragam, antara lain jejaring sosial, microblogging platform, jejaring berbagi foto 

serta video, chat rooms, message board, Forum, mailing list, serta masih banyak 
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lainnya (Agustin, 2012:21). Saat ini beberapa situs dan aplikasi media sosial 

sudah dilengkapi fitur IM untuk melakukan chating 

Berikut aplikasi Social Messaging dan media sosial yang sering digunakan 

oleh pengguna smartphone untuk berkomunikasi, chating dan mencari informasi 

melalui dunia virtual: 1. Facebook 2. Twitter 3. Instagram 4. Yahoo! Messenger 

(YM) 5. BlackBerry Messenger (BBM) 6. WhatsApp (WA) 7. G-Talk/Hangouts 8. 

Line 9. Friendcaster 10. WheChat 11. Foursquare 12. Kakao Talk 13. Path 14. 

Youtube 15. Beetalk  

Dengan menggunakan smartphone, seseorang dapat mengoperasikan 

beberapa fitur IM dan media sosial dalam satu perangkat. Berbagai aplikasi yang 

terpasang dalam smartphone juga  dapat aktif secara bersama, sehingga pengguna 

bebas menggunakan aplikasinya untuk melakukan komunikasi. Seluruh fitur dan 

aplikasi yang ada pada smartphone tersebut, tidak dapat beroperasi jika tidak 

terkoneksi dengan internet. Pengguna smartphone harus terhubung terlebih dahulu 

dengan layanan operator atau layanan brodband GSM dan CDMA melalui 

jaringan GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, 1X, EVDO atau memanfaatkan fitur wifi 

jika berada di area hotspot 

2.4 Komunikasi, Definisi dan Konsep  

Dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu berkomunikasi untuk menjalin 

sebuah hubungan. Karena dengan adanya komunikasi kita akan mengetahui 

tentang sesuatu hal masing-masing antara satu dengan yang lainnya. Manusia 

adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia akan selalu 

berhubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita dapat 
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memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita. Untuk berhubungan dengan 

orang lain itulah dibutuhkan komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun 

komunikasi secara non verbal. 

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan 

vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap manusia 

mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui 

komunikasi. Dikatakan  vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan individu-individu lainnya sehingga meningkatkan 

kesempatan individu itu untuk tetap hidup (Rakhmat, 2003:1) 

Manusia berkomunikasi untuk berbagi pengetahuan, pesan, ataupun 

pengalaman. Melalui komunikasi, perasaan dan sikap seseorang dapat dipahami 

oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi akan efektif apabila pesan yang 

disampaikan dapat ditafsirkan dengan baik oleh penerima pesan 

2.3.1 Definisi Komunikasi  

Kenyataan telah menunjukkan bahwa komunikasi merupakan unsur  

penting bagi kehidupan manusia. Sebagai konsekuensi mahluk sosial, setiap  

manusia akan melaksanakan kegiatan komunikasi bila ingin mengadakan  

hubungan dengan pihak lain. Oleh sebab itu, terjadinya komunikasi adalah sebagi  

konsekuensi hubungan sosial (Effendy, 2002:3).  

Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa latin  

communication yang bersumber pada kata communis yang berarti sama, dalam  

arti kata sama makna. Secara terminologis komunikasi berarti proses  

penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain  
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untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau prilaku, baik 

langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media (Effendy, 2002:4).  

Carl. I Hovland mendefenisikan komunikasi adalah suatu proses dimana  

seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang (biasanya lambang bahasa)  

untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan) (Effendy, 2002:48). Horold  

Lasswell menyatakan bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan 

komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang 

sampaikan, melalui jaringan apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya” (Cangara,     

2000:18).  

Defenisi-definisi yang dikemukakan tersebut tentunya belum mewakili 

semua defenisi komunikasi yang telah dibuat banyak pakar, namun sedikit 

banyaknya kita telah memperoleh gambaran seperti apa yang dikemukakan oleh 

Shannon dan Weaver bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang 

saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja (Cangara, 

2000:20).  

Karena itu jika kita berada dalam suatu situasi berkomunikasi, maka kita 

memiliki beberapa kesamaan dari simbol-simbol yang digunakan dalam 

berkomunikasi. Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat lebih 

efektif maka dapat digunakan komunikasi yang efektif berarti, bahwa 

komunikator dan komunikan, dalam hal ini lembaga dan masyarakat sama-sama 

memiliki pengertian yang sama mengenai sesuatu yaitu kebutuhan dan keinginan 

dari masyarakat terpenuhi dengan baik.  
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Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan diatas, tampak 

adanya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup, yang merupakan 

persyaratan terjadinya komunikasi. Dalam “bahasa komunikasi” komponen-

komponen tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, bisa terdiri dari 1 

orang tetapi juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau 

lembaga.  

2. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang yang ditujukan oleh 

komunikator kepada komunikan.  

3. Komunikan adalah orang yang menerima pesan, bisa terdiri dari satu orang 

atau lebih.  

4. Media adalah sarana atau jaringan yang mendukung pesan bila komunikan 

jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.  

5. Efek adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan yang berupa sikap dan 

tingkah laju seseorang (Effendy, 2002:6) Joseph A. Devito membagi 

komunikasi atas empat macam, yakni komunikasi antar pribadi, 

komunikasi kelompok kecil, komunikasi public dan komunikasi massa 

(Cangara, 2000:29). Seperti telah disinggung di muka, kegiatan humas 

pada hakekatnya adalah kegiatan komunikasi dan komunikasi yang 

digunakan pada kegiatan humas ini adalah komunikasi public (Public 

Communication).  

Komunikasi publik memiliki ciri komunikasi interpersonal (pribadi), 

karena berlangsung secara tatap muka, tetapi terdapat beberapa perbedaan yang 
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cukup mendasar sehingga memiliki ciri masing-masing. Dalam komunikasi publik 

penyampaian pesan berlangsung secara kontiniu. Dapat di identifikasi siapa yang 

berbicara dan siapa pendengarnya. Interaksi antara sumber dan penerima sangat 

terbatas, sehingga tanggapan balik juga terbatas. Hal ini disebabkan oleh jumlah 

khalayak yang relatif besar (Cangara, 2000:34).  

Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan 

(solidaritas), mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik dan 

menghibur (Cangara, 2000:2)   

2.3.2 Elemen dan Proses Komunikasi 

Elemen-elemen dalam komunikasi antara lain: Sumber, Komunikator, 

Pesan, Media, Komunikan, Umpan balik dan Efek. 

1. Sumber 

Dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam 

rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber komunikasi dapat berupa 

orang, buku, dokumen, lembaga atau sejenisnya Sumber sesuatu yang 

pasif yang diaktifkan keberadaanya oleh komunikator 

2. Komunikator 

Orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau stimulus 

kepada orang atau pihak lain (komunikan). Yang perlu diperhatikan 

menjadi komunikator yang baik : 

a. Penampilan 

Penampilan yang baik, sopan dan menarik sangat berpengaruh 

dalam proses komunikasi. Sebagai seorang perawat, penampilan yang 
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bersih, rapi, sopan dan menarik sangat perlu dalam menjalankan 

perannya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. 

b. Penguasaan masalah

Sebelum melakukan komunikasi, seorang komunikator 

hendaknya faham dan dan yakin bahwa yang disampaikan merupakan 

permasalahan yang penting. Penguasaan masalah sangat penting agar 

timbul rasa kepercayaan dan mengakibatkan terjadi feedback. 

c. Penguasaan bahasa

Penguasaan bahasa yang kurang baik dapat menyebabkan salah 

persepsi. 

3. Pesan (message)

Keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator, Materi/ 

isi pesan dapat bersifat informative (informasi), persuasive (menyakinkan), 

koersif (perintah).  Hambatan : bahasa dan teknis. Pesan yang disampaikan 

harus tepat dan mengenai sasaran, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Pesan harus direncenakan dengan baik sesuai kebutuhan

b. Penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang baik dan

mudah dimengerti oleh kedua belah pihak

c. Pesan harus menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima serta

menimbulkan kepuasan
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4. Channel 

Saluran atau sarana untuk penyampaian pesan atau biasa disebut 

juga media. Media komunikasi dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, 

yaitu: 

a. Media umum : media yang digunakan oleh semua pihak pada 

umumnya dapat berbentuk elektronik maupun non-elektronik (telepon, 

HP, surat, dsb) 

b.  Media Massa : media yang digunakan oleh komunikasi massa (secara 

missal) (radio, film, televisi, dsb) 

c. Media Khusus : media yang hanya dapat dipergunajan oleh dan untuk 

orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dan kewenangan 

tertentu (kode atau sandi) 

5. Komunikan 

Penerima pesan. Dapat digolongkan dlm tiga jenis: personal, 

kelompok dan massa. Syarat yang harus dimiliki komunikan: 

a. Keterampilan menangkap dan meneruskan pesan 

b. Pengetahuan yang cukup 

c. Siap menerima dan memberi pesan 

6. Feed Back 

Respon komunikan terhadap pesan yang diterima baik secara 

verbal maupun non verbal.Adanya feedback membantu komunikator 

dalam menilai apakah pesan disampaikan kepada komunikan dapat 

dimengerti atau tidak. 
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7. Effect 

Hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku 

seseorang sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan. Efek merupakan 

tolak ukur keberhasilan komunikasi (A.W. Widjaja, 2000:30) 

Secara garis besar, pengertian proses adalah suatu rangkaian kejadian yang 

tidak memiliki batas awal dan akhir. Menurut Klopf (1985), proses merupakan 

dinamika, terjadi secara sistematik, adaptasi, berkesinambungan, transaksional 

dan tidak mudah berganti (Redi Panuju, 1997 : 55-56).  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Komunikasi 

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan 

secara skunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian 

pikiran dan / atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam 

komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, yang 

secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan / atau perasaan 

komunikator kepada komunikan. Bahwa bahasa yang paling banyak 

dipergunakan dalam komunikasi adalah jelas, karena hanya bahasalah yang 

mampu “menerjemahkan” pikiran orang lain. 

Komunikator Pesan Media Komunikan 

Umpan Balik 

Gangguan Gangguan 



30 
 

Kial (gesture) memang dapat “menerjemahkan” pikiran seseorang, 

sehingga terekspresikan secara fisik. Tetapi, menggapaikan tangan, atau 

memainkan jari-jemari, atau mengedipkan mata, atau menggerakkan anggota 

tubuh lainnya, hanya dapat mengkomunikasikan hal-hal tertentu saja (sangat 

terbatas). 

Demikian pula dengan isyarat dengan menggunakan alat, seperti tengtong, 

bedug, sirene, dan lain-lainnya, serta warna yang mempunyai makna tertentu. 

Kedua lambang itu amat terbatas dengan kemampuannya dalam mentransmisikan 

pikiran seseorang kepada orang lain. Gambar sebagai lambang yang banyak 

dipergunakan dalam komunikasi memang melebihi kial, isyarat, dan warna dalam 

hal kemampuan “menerjemahkan” pikiran seseorang, tetapi tidak melebihi 

bahasa. 

Proses komunikasi secara skunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 

kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator 

menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya, dikarenakan 

komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya 

banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan 

banyak lagi adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. 

Karena proses komunikasi sekunder ini merupakan sambungan dari 

komunikasi primer untuk menembus dimensi ruang dan waktu, maka dalam 

menata lambang-lambang untuk memformulasikan isi pesan komunikasi, 

komunikator harus memperhitungkan ciri-ciri atau sifat-sifat media yang akan 
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digunakan. Penentuan media yang akan dipergunakan sebagai hasil pilihan dari 

sekian banyak alternatif, perlu didasari pertimbangan mengenai siapa komunikan 

yang akan dituju. Komunikan media surat, poster, atau papan pengumuman akan 

berbeda dengan komunikan surat kabar, radio, televisi atau film. Setiap media 

memiliki ciri atau sifat tertentu yang hanya efektif dan efisien untuk dipergunakan 

dalam penyampaian suatu pesan tertentu pula (Onong U. E, 2005 : 14-24). 

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu 

organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kelancaran 

komunikasi yang dilakukan oleh para anggotanya. Komunikasi yang dihubungkan 

dengan suatu organisasi disebut komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini 

tentu akan berhubungan dengan suasana dan hubungan kerja di dalam organisasi 

tersebut.   

Persepsi mengenai komunikasi organisasi banyak dikemukakan oleh para 

ahli diantaranya menurut Katz dan Kahn adalah komunikasi organisasi merupakan 

suatu arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam suatu 

organisasi (Muhammad, 1995:65).  

 Deddy Mulyana (2005:75) membagi komunikasi organisasi dalam 

bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, komunikasi organisasi (organizational 

communication) terjadi dalam suatu organisai, bersifat formal dan informal, dan 

berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi 

kelompok. Komunikasi organisasi sering sekali melibatkan juga komunikasi 

diadik, komunikasi antarpribadi dan ada kalanya juga komunikasi publik. 
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Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni 

komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal.  

Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, 

seperti komunikasi antar sejawat. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan 

penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun 

informal dari suatu organisasi.  Komunikasi dalam organisasi menggunakan dua 

saluran dasar yaitu saluran formal dan informal keduanya penting dan membawa 

pesan ada kalanya menegaskan untuk seluruh organisasi. Saluran formal adalah 

saluran yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi. Pesan-pesan mengalir 

ke dalam tiga arah : ke bawah, ke atas dan kesamping. Pesan-pesan ke bawah 

terutama berisi informasi yang perlu bagi staf manapun untuk melaksanakan 

tugasnya, seperti kebijakan-kebijakan dan prosedur, perintah dan permintaan yang 

diturunkan ke tingkat yang tepat dalam jenjang hirarki.  Pesan-pesan ke atas 

berbentuk laporan, permintaan, opini dan keluhan. Pesan-pesan kesamping 

berlangsung antar departemen, gugusan fungsi atau antar orang-orang pada 

tingkat yang sama dalam organisasi. Komunikasi formal terjadi dalam struktur 

organisasi formal dan berwujud pola-pola hubungan formal, jadi dapat dikatakan 

dalam komunikasi formal terdapat pola tingkah laku yang relatif stabil dan 

berubah sangat lamban (Evert M. Rogers dan Rekha A. Rogers : 1976 : 79)   

Saluran informal terbentuk dari kesamaan kepentingan diantara orang-

orang dalam organisasi. Selentingan merupakan saluran yang ampuh.Diperkirakan 

lebih dari setengah informasi yang dibutuhkan para pimpinan dalam membuat 

perencanaan diperoleh melalui selentingan. Selentingan tersebut mungkin 
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menyimpang, namun seringkali lebih dipercaya dari pada pesan yang disampaikan 

melalui saluran formal. Saluran informal seringkali menjadi satu-satunya sarana 

komunikasi ketika saluran formal mengalami kemacetan atau gangguan. 

2.5 Proses komunikasi dalam dunia Virtual  

Perkembangan jaman membawa setiap orang ke dalam pengaruh teknologi 

digital, dan terminologi yang sering digunakan adalah virtual. Kata tersebut sering 

dipadukan dengan kata benda seperti organisasi virtual, kantor virtual, teman 

virtual, komunikasi virtual, komunikasi vitual, hiburan virtual, ataupun kota 

virtual. Menurut Rob Shields virtual adalah sesuatu yang nyata namun tidak 

aktual, ideal namun tidak abstrak seperti memori, mimpi dan niat (Rob Shields, 

2011:27). Teknik virtual dapat menciptakan  suatu ilusi kehadiran melalui alat 

peraga, simulasi, kehadiran parsial (seperti suara yang disampaikan melalui telpon 

atau pikiran orang yang ditulisakan dalam buku) dan ritual yang membangkitkan 

masa lalu dan membuat masa sekarang tidak ada. Pada abad ke-20, pemisahan 

ruang dari tempat yang dicapai melalui penggunaan telpon menandakan bahwa 

kehidupan virtual sudah ada sejak lama (Rob Shields, 2011:44). 

Dunia Virtual merupakan suatu ruang maya yang merujuk pada teknologi 

manajemen indra untuk menciptakan realitas alternatif. M. Fatherstone dan R. 

Burrows (1995) mendefinsiskan realitas virtual sebagai pengalaman multimedia 

yang dapat dilihat, disentuh, dan didengar, ketika „bioaparatus‟ sebuah 

headphone, eyephone (audio yang diletakan dikepala dan dihubungkan ke televisi) 

dan data glove (sarung tangan dlengkapi sensor yang memungkinkan pemakai 

memanipulasi dan merambah dunia virtual) melingkupi tubuh manusia dengan 
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pengalaman mendengar, melihat, menyentuh yang artifisial. Para pemikir sosial 

dalam kritiknya teknologi komunikasi menyatakan bahwa dunia sosial dan alam 

telah digantikan dengan dunia virtual, yang di dalamnya tanda elektronik dan citra 

mensimulasikan realitas (Nicholas A., Stephen H. & Bryan S.T., 2010:604) 

Dunia virtual/Cyberspace merupakan sebuah ruang utama dimana simualsi 

sosial muncul dan hidup di dalamnya. Kemunculan ruang-ruang simulasi sosial di 

dalam dunia virtual/cyberspace telah mempengaruhi kehidupan sosial di luar 

ruang artifisial tersebut. Pengaruh tersebut meliputi tiga tingkat,  yaitu tingkat 

individu, antar individul dan komunitas (Yasraf, 2004: 105-107) :  

1. Tingkat Individual Dunia cyberspace telah menciptakan perubahan 

mendasar terhadap pemahaman seseorang tentang identitas. Di dalam 

ruang-ruang sosial cyberspace setiap orang dapat memainkan berbagai 

peran sosial yang berbeda-beda, artinya menjadi beberapa orang yang 

berbeda identitasnya pada waktu yang bersamaan. Yang tercipta adalah 

semacam kaburnya identitas, yang akan mempengaruhi persepsi, pikiran, 

personalitas, dan gaya hidup setiap orang. 

2. Tingkat Antar-individual Perkembangan komunitas virtual di dalam 

cyberspace telah menciptakan relasi-relasi sosial yang bersifat virtual di 

ruang-ruang virtual: virtual shopping, virtual game, virtual conference, 

virtual sex, dan virtual mosque. Relasirelasi sosial virtual tersebut telah 

menggiring ke arah semacam deteritorialisasi sosial (social 

deterritorialization), dalam pengertian bahwa berbagai interaksi sosial kini 
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tidak memerlukan lagi ruang dan teritorial yang nyata (dalam pengertian 

konvensional), melainkan halusinasi teritorial. 

3. Tingkat Komunitas Cyberspace diasumsikan dapat menciptakan satu 

model komunitas demokratik dan terbuka yang disebut komunitas imajiner 

(imaginary community). Di dalam komunitas konvensional, anggota 

masyarakat memiliki kebersamaan sosial dan solidaritas sosial 

menyangkut sebuah tempat (desa, kampung, atau kota) yang di dalamnya 

berlangsung interaksi. Di dalam komunitas virtual diperlukan imajinasi 

kolektif tentang tempat tersebut, yang tidak ada di dalam sebuah ruang 

nyata, melainkan sebuah tempat imajiner yang berada di dalam ruang bit-

bit komputer 

Komunikasi virtual adalah komunikasi (proses penyampaian dan 

penerimaan pesan) yang terjadi di dalam ruang maya (cyberspace) dunia virtual 

yang bersifat interaktif. Komunikasi virtual tidak dapat lepas dari sebuah media 

internet  yang menggunakannya sebagai alat komunikasi. Melalui komunikasi 

virtual saat ini, hambatan-hambatan yang ada terdahulu seperti jarak, waktu, 

biaya, serta kesulitan lainnya dapat teratasi. Hal ini dikarenakan internet sebagai 

media komunikasi virtual tidak terbatas ruangnya sehingga masyarakat luas dapat 

menyampaikan informasi kemana saja, dan ke siapa saja. 

Komunikasi di dunia nyata memiliki perbedaan dengan komunikasi di 

dunia virtual/cyberspace. Komunikasi di dunia nyata terjadi secara langsung 

(face-to-face) dan melibatkan simbol, tanda, teks, ekspresi wajah, tekanan suara, 

cara memandang, posisi tubuh, agama, usia, ras, dan sebagainya. Sedangkan 
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dalam dunia virtual (Computer Mediatied Communication) seseorang dapat saling 

berinteraksi meskipun tidak dalam lokasi yang sama, namun ekspresi, emosi 

seseorang tidak terwakilkan seluruhnya karena proses komunikasi hanya melalui 

layar (face-to-screen) 

Sherry Turkle berpendapat bahwa internet telah menghubungkan miliaran 

individu dari belahan bumi manapun dalam suatu ruang baru yang berdampak 

terhadap cara berpikir seseorang tentang seksualitas, bentuk komunitas dan 

identitas diri. Dalam komunitas virtual, seseorang berpartisipasi dan terlibat 

percakapan secara intim dengan orang lain dari seluruh dunia, tetapi kemungkinan 

orang-orang tersebut jarang atau tidak pernah bertemu secara fisik (Rulli, 

2012:67). 

Trevor Barr (2008) dalam Rulli (2012:68) membuat beberapa tipe interaksi 

di internet, yaitu:  

1. One-to-one messaging ( seperti e-mail)  

2. One-to-many messaging (seperti listerv)  

3. Distrubuted databases (seperti USENET news groups)  

4. Real-time communication (seperti ‘Internet Relay Chat’, & Instant 

Messenger) 

5. Real-time remote computer utilizatiom (seperti „telnet‟) 

6. Remote information retrieval (seperti „ftp’,’ghoper’, and the World Wide 

Web). 

Marc Smith (1995) dalam Rulli (2012:95) membagi empat aspek penting 

berkaitan dengan interaksi virtual yang membentuk perilaku komunikasi, yaitu:  
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1. Virtual interaction is aspatial yang berarti bahwa jarak tidak 

mempengaruhi proses komunikasi dan interaksi. 

2. Virtual interaction via system is predominantly asynchronous. Bahwa 

komunikasi melalui komputer, smartphone dan gadget lainnya seperti 

konferensi sistem, dan e-mail dapat dioperasikan berdasarkan waktu atau 

jadwal yang diinginkan.  

3.  CMC is acorporeal because it is primarily a text-only medium. Interaksi 

yang terjadi melalui jaringan komputer pada dasarnya diwakili dengan teks 

tanpa melibatkan seluruh anggota badan dalam berkomunikasi.  

4. CMC is astigmatic yang berarti bahwa interaksi yang terjadi cenderung 

mengabaikan stigma terhadap individu tertentu, sebab komunikasi 

berdasarkan teks, suara maupun gambar tidak dapat menampilkan status 

atau keadaan seseorang dibandingkan apabila bertatap muka (face-to-face) 

secara langsung 

Dengan menggunakan smartphone yang terhubung dengan layanan data 

dari broadband maupun wifi, seseorang dapat dapat saling bertukar informasi dan 

berkomunikasi melalui media internet tanpa harus bertemu langsung (face-to-

face). Proses komunikasi berlangsung pada sebuah ruang yang tak nyata/ virtual 

yang terbentuk oleh milyaran data digital. Pengguna media internet tidak hanya 

pasif dalam menerima jutaan informasi, melainkan juga aktif dalam memproduksi 

informasi di ruang virtual. Pengguna internet juga dapat mengakses, menyimpan, 

dan merubah arsip digital dalam database. Arsip tersebut tidak hanya dapat 
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diakses oleh penggunanya, tetapi juga dapat diakses oleh pengunjung ruang 

virtual. 

 Interaksi secara virtual pada akhirnya melahirkan selfdefiniton dan 

menawarkan self-invention. Setiap individu memiliki kemampuan tanpa batas 

untuk mengkreasikan siapa dirinya di dunia virtual dan hasil kreasi tersebut yang 

nantinya kan mewakili individu dalam memainkan perannya serta berinteraski di 

internet (Rulli, 2012:128). Dunia virtual tersebut dapat diakses melalui aplikasi 

seperti web browser, media sosial, chating dan instant messenger yang saat ini 

sudah banyak tersedia untuk smartphone. Dengan alat komunikasi tersebut, 

mumngkinkan seseorang dapat selalu terhubung dan berinteraksi di dunia virtual. 

2.6 Konsep Aktualisasi Diri 

 

2.6.1 Pengertian Aktualisasi Diri 

Aktualisasi diri adalah kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan 

yang terbaik dari yang dia bisa. Maslow dalam (Arinato, 2009), menyatakan 

aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat 

dan potensi psikologis yang unik. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi 

oleh pengalaman dan oleh belajar khususnya dalam masa anak-anak. Aktualisasi 

diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika 

mencapai usia tertentu (adolensi) seseorang akan mengalami pergeseran 

aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis. (Arianto, 2009). 

Aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling 

tinggi dari semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas. Aktualisasi 

juga memudahkan dan meningkatkan pematangan serta pertumbuhan. Ketika 
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individu makin bertambah besar, maka "diri" mulai berkembang. Pada saat itu 

juga, tekanan aktualisasi beralih dari segi fisiologis ke segi psikologis. Bentuk 

tubuh dan fungsinya telah mencapai tingkat perkembangan dewasa, sehingga 

perkembangan selanjutnya berpusat pada kepribadian  

Menurut konsep Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow, manusia didorong 

oleh kebutuhan-kebutuhan universal dan dibawa sejak lahir. Kebutuhan ini 

tersusun dalam tingkatan-tingkatan dari yang terendah sampai tertinggi. 

Kebutuhan paling rendah dan paling kuat harus dipuaskan terlebih dahulu 

sebelum muncul kebutuhan tingkat selanjutnya. Kebutuhan paling tertinggi dalam 

hirarki kebutuhan individu Abraham Maslow adalah aktualisasi diri. Aktualisasi 

diri sangat penting dan merupakan harga mati apabila ingin mencapai kesuksesan. 

Aktualisasi diri adalah tahap pencapaian oleh seorang manusia terhadap apa yang 

mulai disadarinya ada dalam dirinya. Semua manusia akan mengalami fase itu, 

hanya saja sebagian dari manusia terjebak pada nilai-nilai atau ukuranukuran 

pencapaian dari tiap tahap yang dikemukakan Maslow. Andai saja seorang 

manusia bisa cepat melampaui tiap tahapan itu dan segera mencapai tahapan akhir 

yaitu aktualisasi diri, maka dia punya kesempatan untuk mencari tahu siapa 

dirinya sebenarnya. (Arianto, 2009).  

Ahli jiwa termashur Abraham Maslow, dalam bukunya Hierarchy of 

Needs menggunakan istilah aktualisasi diri (self actualization) sebagai kebutuhan 

dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Maslow menemukan bahwa tanpa 

memandang suku asal-usul seseorang, setiap manusia mengalami tahap-tahap 

peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupannya. Kebutuhan tersebut 

file:///C:/Users/Riyo/AppData/Local/Temp/uk%20tubuh%20dan%20fungsinya%20telah%20menc
file:///C:/Users/Riyo/AppData/Local/Temp/uk%20tubuh%20dan%20fungsinya%20telah%20menc
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meliputi: a. Kebutuhan fisiologis (physiological), meliputi kebutuhan akan 

pangan, pakaia, dan tempat tinggal maupun kebutuhan biologis, b. Kebutuhan 

keamanan dan keselamatan (safety), meliputi kebutuhan akan keamanan kerja, 

kemerdekaan dari rasa takut ataupun tekanan, keamanan dari kejadian atau 

lingkungan yang mengancam, c. Kebutuhan rasa memiliki, sosial dan kasih 

sayang (social), meliputi kebutuhan akan persahabatan, berkeluarga, 

berkelompok, interaksi dan kasih sayang, d. Kebutuhan akan penghargaan 

(esteem), meliputi kebutuhan akan harga diri, status, prestise, respek, dan 

penghargaan dari pihak lain, e. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization), 

meliputi kebutuhan akan memenuhi keberadaan diri (self fulfillment) melalui 

memaksimumkan penggunaaan kemampuan dan potensi diri. Berdasarkan uraian 

di atas dapat dikatakan bahwa aktualisasi diri merupakan suatu proses menjadi 

diri sendiri dengan mengembangkan sifat-sifat serta potensi individu sesuai 

dengan keunikannya yang ada untuk menjadi kepribadian yang utuh 

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri Orang yang mampu 

mengaktualisasikan dirinya sangat memahami bahwa ada eksistensi atau 

hambatan lain tinggal (indwelling) didalam (internal) atau di luar (eksternal) 

keberadaannya sendiri yang mengendalikan perilaku dan tindakannya untuk 

melakukan sesuatu.  

1. Internal Faktor internal ini merupakan bentuk hambatan yang berasal dari 

dalam diri seseorang, yang meliputi : 

a. Ketidaktahuan akan potensi diri 
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b. Perasaan ragu dan takut mengungkapkan potensi diri, sehingga potensinya 

tidak dapat terus berkembang. Potensi diri merupakan modal yang perlu 

diketahui, digali dan dimaksimalkan. Sesungguhnya perubahan hanya bisa 

terjadi jika kita mengetahui potensi yang ada dalam diri kita kemudian 

mengarahkannya kepada tindakan yang tepat dan teruji (Fadlymun, 2009).  

2. Eksternal Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar diri 

seseorang, seperti : 

a. Budaya masyarakat yang tidak mendukung upaya aktualisasi potensi diri 

seseorang karena perbedaan karakter. Pada kenyataannya lingkungan 

masyarakat tidak sepenuhnya menuunjang upaya aktualisasi diri 

warganya. 

b. Faktor lingkungan Lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap upaya 

mewujudkan aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dilakukan jika 

lingkungan mengizinkannya. (Asmadi, 2008). Lingkungan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan 

perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosio-psikologis (Sudrajat, 2008). 

c. Pola asuh Pengaruh keluarga dalam pembentukan aktualisasi diri anak 

sangatlah besar artinya. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut 

berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Salah satu faktor dalam 

keluarga yang mempunyai peranan penting dalam pengaktualisasian diri 

adalah praktik pengasuhan anak (Brown, 1961)  
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Aktualisasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur diri 

sendiri sehingga bebas dari berbagai tekanan, baik yang berasal dari dalam diri 

maupun di luar diri. Kemampuan seseorang membebaskan diri dari tekanan 

internal dan eksternal dalam pengaktualisasian dirinya menunjukkan bahwa orang 

tersebut telah mencapai kematangan diri. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa aktualisasi diri tersebut secara penuh. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya 

dua kekuatan yang saling tarik-menarik dan akan selalu pengaruh-mempengaruhi 

di dalam diri manusia itu sendiri sepanjang perjalanan hidup manusia. Kekuatan 

yang satu mengarah pada pertahanan diri, sehingga yang muncul adalah rasa takut 

salah atau tidak percaya diri, takut menghadapi resiko terhadap keputusan yang 

akan diambil, mengagungkan masa lalu dengan mengabaikan masa sekarang dan 

mendatang, ragu-ragu dalam mengambil keputusan/bertindak, dan sebagainya. 

Sementara kekuatan yang lainnya adalah kekuatan yang mengarah pada keutuhan 

diri dan terwujudnya seluruh potensi diri yang dimiliki, sehingga yang muncul 

adalah kepercayaan diri dan penerimaan diri secara penuh. (Asmadi, 2008). 

2.7 Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO) 

Manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling mengadakan 

hubungan dengan individu lain dalam kehidupannya, sejak ia membentuk 

pribadinya. Karena itu individu tidak dapat hidup tanpa individu lain di tengah 

kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan individuperlu berinteraksi 

dengan individu lain. Interaksitersebut dapat diartikan sebagai interaksi sosial. 

Menurut Bonner (dalam Gerungan, 2004:65) interaksi sosial diartikan suatu 

interaksiantara dua atau lebih individu, dimana kelakuan individu yang satu 
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mempengaruhi mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau 

sebaliknya 

Interaksi sosial ditinjau dari sudut psikologis menurut Newcomb (dalam 

Santoso, 2010:75) mendefinisikan, interaksi sosial adalah peristiwa yang 

kompleks, termasuk tingkah laku yangberupa rangsangan dan reaksi keduanya, 

dan yang mungkin mempunyai satu arti sebagai rangsangan dan yang lain sebagai 

reaksi. 

Interaksi sosial ditinjau dari sudut psikologi sosial menurut Warren dan 

Roucech (dalam Santoso, 2010:76) yang mendefinisikan yang mengartikan 

interaksi sosialadalah suatu prosespenyampaian kenyataan, keyakinan, sikap, 

reaksi emosional, dan kesadaran lain dari sesamanya di antara kehidupan yang ada 

Individu melakukan interaksi sosial dengan individu lain tidak hanya 

dikarenakan individu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain 

melainkan interaksi sosial merupakan salah satu kebutuhan dasar. Menurut Schutz 

(dalam Sarwono, 2001:87) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang 

mengorientasikan dirinya kepada orang lain dengan cara tertentu dan cara ini 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilakunya dalam hubungan 

dengan orang lain. Selain itu, Schutz dalam teori FIRO (Fundamental 

Interpersonal Relation Orientation) juga menjelaskan bahwa kebutuhan dasar 

individu dalam hubungan antara individu dengan individu lainnya terdiri dari tiga 

kebutuhan dasar yaitu, inklusi, kontrol dan afeksi. 

Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO) Theory 

ditemukan oleh William C. Schultz. Teori ini ditemukan pada tahun 1960 untuk 
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menggambarkan hal dasar mengenai perilaku komunikasi di suatu kelompok 

kecil. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memasuki kelompok karena 

adanya tiga kebutuhan interpersonal, yaitu : inclusion, control, dan affection.  

Teori ini memiliki kesinambungan dari yang diuraikan oleh Cragan dan 

Wright bahwa ada dua dimensi interpersonal yang mempengaruhi keefektifan 

suatu kelompok, yaitu : kebutuhan interpersonal dan proses interpersonal yang 

meliputi keterbukaan (disclosure), percaya, dan empati.  

Awal dari teori ini yaitu minat Schutz terhadap pembentukan kelompok-

kelompok kerja yang efektif. Pengamatan yang dilakukan Schutz sangat 

dipengaruhi oleh karya-karya Bion (1949) dan Redl (1942) sehingga tidak 

mengherankan teori yang diungkapkan oleh Schutz sangat berbau psikoanalisis.  

Ide pokok dari FIRO Theory adalah bahwa setiap orang mengorientasikan 

dirinya kepada orang lain dengan cara tertentu dan cara ini merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi perilakunya dalam hubungan dengan orang lain dalam 

sebuh kelompok. Asumsi dasar dari teori ini adalah suatu individu terdorong 

untuk memasuki suatu kelompok karena didasari oleh beberapa hal, yaitu 

(Santoso, 2010:99) :  

1. Inclusion, yaitu keinginan seseorang untuk masuk dalam suatu kelompok. 

Dalam posisi ini, seseorang cenderung berpikir bagaimana cara mereka 

berinteraksi dalam lingkungan kelompok yang baru ini, seperti sikap apa 

yang akan saya ambil jika saya memasuki kelompok ini. Dalam situasi ini, 

akan ada dua kemungkinan yang akan dilakukan, yaitu bereaksi berlebihan 

(over-react) seperti mendominasi pembicaraan, dan bereaksi kekurangan 
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(under-react) seperti lebih sering mendengarkan atau hanya ingin 

membagi sebagian kisah hidup kepada orang-orang yang dipercayai saja.  

2. Control, yaitu suatu sikap seseorang untuk mengendalikan atau mengatur 

orang lain dalam suatu tatanan hierarkis. Dalam posisi ini pembagian kerja 

seperti sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. 

Situasi ini dapat menciptakan beberapa sikap, yaitu otokrat (sikap individu 

yang memiliki kecenderungan lebih kuat atau mendominasi dari pada 

anggota kelompok lainnya), dan abdikrat (sikap individu yang menyerah 

dan cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh individu yang 

mendominasi).  

3. Affection, yaitu suatu keadaan dimana seseorang ingin memperoleh 

keakraban emosional dari anggota kelompok yang lain. Dalam situasi ini, 

seseorang membutuhkan kasih sayang sebagai suatu pendukung dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Sikap seperti ini akan menciptakan 

overpersonal (suatu keadaan dalam diri individu dimana tidak dapat 

mengerjakan pekerjaan karena tidak adanya ikatan kasih sayang), dan 

underpersonal (suatu keadaan dalam diri individu dimana tidak adanya 

kasih sayang yang diberikan anggota lain tidak berpengaruh terhadap 

pekerjaannya).  

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa interaksi sosial adalah 

hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya dimana 

interaksitersebut dinyatakan dalam bentuk tingkah laku. Interaksi sosial 

merupakan interaksidimana individu membutuhkan individu lainnya 
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sekalipun interaksi antara individu terhadap lingkungan sekitarnya. 

Interaksi sosial dimulaidari tingkat yang sederhana dan terbatas, yang 

didasari oleh kebutuhan sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, 

kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks dan tingkat interaksi sosial 

juga berkembang menjadi amat kompleks 


