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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Komunikasi dan Konteks 

 Komunikasi berasal dari kata communico (berbagi). Kemudian 

berkembang ke dalam bahasa latin, communis (membuat kebersamaan atau 

membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih) (Stuart 1983 dalam 

Nurudin 2016:8). Secara mendasar, untuk membuat mengerti seseorang maka 

diperlukan komunikasi verbal karena komunikasi bisa terjadi jika ada kesamaan 

antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan. Walaupun demikian, ternyata 

kita masih berkomunikasi antara kedua belah pihak dengan menggunakan bahasa 

tubuh, semisal mengangguk-angguk, menggeleng-geleng dan tersenyum. Banyak 

definisi komunikasi bersifat khas, mencerminkan paradigma atau perspektif yang 

digunakan ahli – ahli  komunikasi tersebut dalam mendekati fenomena 

komunikasi. Paradigma ilmiah ( objektif, mekanistik, positivistik) yang 

penelaahannya berorientasi pada efek komunikasi  tampak dominan, 

mengasumsikan komunikasi sebagai suatu proses linier atau proses sebab – akibat 

yang mencerminkan pengirim pesan atau yang biasa disebut 

komunikator/sumber/pengirim/enkoder (yang aktif) untuk mengubah 

pengetahuan, sikap atau perilaku komunikan/ 

penerima/pesan/sasaran/khalayak/dekoder (atau yang dalam wacana komunikasi 

di Indonesia sering disebut komunikan) yang pasif. Bernard Barelson dan Garry 

A. Steiner dalam Nurudin (2016:38) mendefinisikan komunikasi adalah proses 
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transmisi gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan 

simbol – simbol, kata – kata, gambar, grafis, angka dan sebagainya. 

 Komunikasi berlangsung dalam konteks atau situasi tertentu. Secara luas 

konteks yang dimaksud berarti semua faktor di luar orang – orang yang 

berkomunikasi. Verderber (2007) menjelaskan konteks komunikasi terdiri dari :  

 Konteks Fisik 

 Konteks Sosial 

 Konteks Historis 

 Konteks Psikologis 

 Konteks Kultural    

Indikator paling umum untuk mengklarifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya  atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam 

komunikasi. Salah satu pendekatan untuk membedakan konteks – konteks 

komunikasi adalah pendekatan situasional yang dikemukakan G.R Miller 

(2007:78) dalam Deddy Mulyana yaitu: 

2.1.1 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 

maupun nonverbal. 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. 
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 Ciri – ciri komunikasi diadik adalah pihak – pihak yang berkomunikasi 

berada dalam jarak yang dekat, pihak – pihak yang berkomunikasi mengirim dan 

menerima pesan secara simultan dan spontan baik secara verbal maupun 

nonverbal. Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta 

komunikasi, kedekatan pihak – pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada 

jenis – jenis pesan atau respon nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata 

yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. 

2.1.2 Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang bersama 

(adanya saling ketergantungan ), mengenal satu sama lainnya, dan memandang 

mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota boleh 

jadi punya peran yang berbeda. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, tetangga, 

kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, kelompok pemecah suatu 

permasalahan, atau suatu komite yang tengah rapat untuk mengambil suatu 

keputusan. Dengan demikian komunikasi kelompok biasanya merujuk pada 

komunikasi yang dilakukan kelompok kecil (small group communication), jadi 

bersifat tatap-muka. Umpan balik (feedback) dari seorang peserta komunikasi 

kelompok masih bisa diidentifikasikan dan ditanggapi langsung oleh peserta 

lainnya. Komunikasi kelompok dengan sendirinya melibatkan juga komunikasi 

antarpribadi, karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi berlaku juga 

bagi komunikasi kelompok. 
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2.1.3 Komunikasi Publik  

Komunikasi publik (public comunication) adalah komunikasi antara 

seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa 

dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah 

atau kuliah umum. Beberapa pakar komunikasi menggunakan istilah komunikasi 

kelompok besar (large group communication) untuk komunikasi ini. Komunikasi 

Publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit daripada komunikasi 

antarpribadi atau komunikasi kelompok, karena komunikasi publik menuntut 

persiapan pesan yang cermat, keberanian, dan kemampuan menghadapi sejumlah 

orang besar. Daya tarik fisik pembicara bahkan sering merupakan faktor penting 

yang menentukan efektivitas pesan, selain keahlian dan kejujuran pembicara. 

Tidak seperti komunikasi antarpribadi yang melibatkan pihak-pihak yang sama-

sama aktif, satu pihak (pendengar) dalam komunikasi publik cenderung pasif. 

Umpan balik yang diberikan terbatas, terutama umpan balik bersifat verbal. 

Umpan balik nonverbal lebih jelas diberikan orang-orang yang duduk di jajaran 

depan, karena merekalah yang paling jelas terlihat. Sesekali pembicara menerima 

umpan balik bersifat serempak, seperti tertawa atau tepuk tangan. Ciri komunikasi 

publik adalah terjadi di tempat umum (publik). 

2.2 Komunikasi Politik dan Sosialisasi Politik 

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan 

politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, 

dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, 

komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa 

dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah". 
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Menurut Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi 

yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Sebagaimana unsur unsur komunikasi 

pada umumnya, maka komunikasi politik pun memiliki beberapa unsur, yaitu: 

Komunikator Politik, Komunikan, Isi Komunikasi (pesan pesan) Media 

Komunikasi, Tujuan Komunikasi,  Sumber dan Efek. Setiap unsur jelas fungsinya, 

yang mengarah tercapainya “fungsi primer” komunikasi politik yaitu tujuan 

komunikasi.  Dalam komunikasi politik maka fungsi primer komunikasi 

melembaga dengan fungsi primer negara sesuai sistem politik yang melandasinya. 

                

o Komunikator 

Adalah sumber yang menyampaikan pesan publik, atau 

khalayak dengan menggunakan saluran – saluran media 

komunikasi dan media massa dimana sumber disini bisa 

terdiri dari individu, kelompok, atau organisai bahkan 

negara. 

o Pesan  

Merupakan pesan yang akan disampaikan atau di 

distribusikan oleh komunikator melalui media komunikasi 

yang sesuai, menurut komunikator itu sendiri isi pesan bisa 

beragam sesuai dengan kebutuhan yang akan disampaikan 

dan alangkah baiknya bila pesan tersebut dikemas dengan 

apik dengan tujuan mudah diterima oleh komunikan. 
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Sarana yang digunakan komunikan untuk berkomunikasi  

dengan khalayak dalam berbagai bentuk, namun lebih 

cenderung menggunakan media yang bisa menjangkau 

khalayak luas seperti koran,televisi atau radio. 

o Komunikan/Khalayak 

Adalah orang yang berpartisipasi atau menerima pesan dan 

menjadi sasaran yang dikirim oleh komunikastor. Bahkan 

di saat ini, komunikan menjadi pihak yang aktif dan 

dinamis serta mempunyai kekuasaan dalam taraf personal 

dan menjadi sumer informasi bagi komunikator. 

o Feedback 

Adalah timbal balik atau tanggapan yang akan disampaikan 

oleh komunikan terhadap komunikator. Ini juga berfungsi 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan komunikator 

dalam menyampaikan pesan. 

2.3 Komunikator Politik 

 Komunikator politik adalah seseorang atau beberapa komunikator yang 

menyampaikan pesan dengan konten politik kepada khalayak dengan tujuan 

tertentu. Biasanya yanga menjadi tujuannya adalah membentuk suatu opini publik 

tentang salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, atau bisa juga 

pada kegiatan kampanye politik. Nimmo(1989:5) membagi komunikator politik 

kedalam 3 kategori sebagai berikut :  

 Politisi/Politikus 

 Professional 
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 Aktivis   

2.3.1 Politisi  

 Politisi adalah orang yang memegang jabatan dalam lembaga legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif. Mereka mereka memegang jabatan tersebut bisa melalui 

pemilihan, ditunjuk, atau melalui pengangkatan 

 Pekerjaan mereka sebagai pejabat negara atau pemerintah adalah aspek 

utama dari kegiatan politik yang mereka lakukan. Politisi sebagai komunikator 

politik dapat bertindak sebagai wakil kelompok atau sebagai ideolog. Sebagai 

wakil suatu kelompok, politisi mengajukan dan melindungi kepentingan politik 

kelompok yang diwakilinya, sedangkan sebagai ideolog politisi lebih memusatkan 

perhatian pada kebijakan yang luas, mengupayakan reformasi dan mendukung 

peubahan yang revolusioner. 

 Kedua jenis politisi tersebut, wakil dan ideolog, bertindak dengan tujuan 

mempengaruhi opini orang lain. 

2.3.2 Professional sebagai komunikator politik 

 Professional adalah orang yang mencari nafkah dengan berkomunikasi 

dalam aspek politik dan non politik. Professional sebagai komunikator politik 

mencakup jurnalis dan promotor. 

 Jurnalis adalah orang yang bekerja dalam bidang media berita yang 

bertugas melaporkan berita. 
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Yang termasuk jurnalis adalah :  

 Reporter  

 Koordinator berita TV 

 Penerbit 

 Pengarah berita 

 Eksekutif pada stasiun atau jaringan berita radio dan TV 

Promotor adalah orang yang dibayar untuk mengajukan/mempromosikan 

kepentingan langganan/client tertentu. 

Yang termasuk promotor adalah :  

 Agen publisitas tokoh masyarakat penting 

 Personil humas pada organisasi swasta atau pemerintah 

 Pejabat informasi publik pada instansi pemerintah 

 Sekretaris pers kepresidenan 

 Personil periklanan perusahaan 

 Manajer kampanye dan pengarah publisitas kandidat politik 

 Spesialis teknis (kameramen, produser, dan sutradara film, 

pelatih pidato) 

 Asisten administrasi anggota kongres 

2.3.3 Aktivis sebagai komunikator politik 

 Aktivis adalah orang yang bertindak sebagai saluran organisasi dan 

interpersonal yang menyampaikan informasi tentang politik kepada warga negara 



17 
 

biasa. Ada 2 jenis aktivis menurut Nimmo (2009:7), yaitu juru bicara dan pemuka 

pendapat . 

Juru bicara adalah orang yang menjelaskan perannya sama seperti politisi, 

dlaam arti berbicara untuk kepentingan organisasi dan sekaligus berperan sebagai 

jurnalis, dalam arti melaporkan keputusan dan kebijakan pemerintah kepada 

anggota suatu organisasi. 

 Pemuka pendapat/opinion leader adalah komunikator politik utama dalam 

jaringan interpersonal yang berperan memberikan petunjuk dan meneruskan 

informasi politik dari media kepada masyarakat umum/awam. Di samping 

kategori – kategori yang dikemukakan Dan Nimmo tentang komunikator politik 

tersebut diatas, kita dapat menyebutkan komunikator – komunikator politik yang 

lain seperti: 

 Partai politik 

 Media massa  

 Birokrasi/aparat pemerintah 

2.4 Pemanfaatan Media Sosial dalam Komunikasi Politik 

 Pengaruh media sosial dalam dunia politik khususnya dalam hal 

komunikasi politik, terutama dalam kampanye Pemilu (Chavez, 2012; Riaz, 2010; 

Stietglitz & Dang-Xuan, 2012). Penting bagi institusi politik untuk berpartisipasi 

aktif dalam komunikasi politik yang berbasiskan media sosial, terutama dalam 

kampanye Pemilu. Media sosial selanjutnya menggambarkan sebagai sarana ideal 

dan basis informasi untuk mengetahui opini publik tentang kebijakan dan posisi 

politik, selain untuk membangun dukungan komunitas kepada politisi yang tengah 
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berkampanye. Sejumlah penelitian menunjukkan politisi di seluruh dunia telah 

mengadopsi media sosial untuk menjalin hubungan dengan konstituen, berdialog 

langsung dengan masyarakat dan membentuk diskusi politik. Kemampuan 

menciptakan ruang dialog antara politisi dengan publik serta menarik minat 

pemilih pemula/pemilih muda membuat media sosial semakin penting bagi 

politisi (Stieglitz & DangXuan, 2012).  

Sebelum menggunakan media sosial para politisi sudah menggunakan 

internet untuk berkampanye. Internet bisa menjadi cara yang potensial dalam 

mendobrak politik demokrasi massa yang opresif yang menyuarakan suara dari 

bawah ke atas, yang kerap dengan power yang dimiliki, dimanfaatkan oleh 

penguasa untuk kepentingan golongannya. Internet diharapkan bisa menjadi 

media bagi mengalirnya informasi dua arah yang interaktif antara politisi dan 

pendukungnya. Internet menjanjikan memberikan forum yang seluas-luasnya bagi 

pengembangan kelompok kepentingan dan sebagai sarana penyaluran opini (Asih, 

2011). Di Indonesia, penggunaan internet sebenarnya sudah dimulai sejak Pemilu 

1997, di mana kontestan Pemilu saat itu: Golongan Karya, Partai Demokrasi 

Indonesia, dan Partai Persauan Pembangunan, masing-masing memiliki situs 

resmi. Informasi dalam situs tersebut meliputi program partai, pernyataan politik, 

susunan pengurus pusat/daerah, AD/ART, dan kesempatan dialog dengan 

pengurus. Pada Pemilu 2004 dan 2009 penggunaan internet semakin meningkat 

pada partai politik, individu calon legislator, calon presiden dan calon wakil 

presiden (Putra, 2011). Keberhasilan menggunakan media sosial dipandang 

sebagai salah satu faktor kesuksesan Barack Obama memenangi pemilihan 

presiden Amerika Serikat. Sekitar 30 persen pesan-pesan kampanye Obama 
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disampaikan melalui media baru (Riaz, 2010). Beberapa tahun sebelum Obama, 

terdapat nama Howard Dean yang mampu memanfaatkan internet untuk meraih 

atensi publik AS. Namun saat itu Dean kandas di konvensi nasional Partai 

Demokrat (Chavez, 2012). Di Inggris, makin banyak anggota parlemen 

menggunakan blog dan Yahoo Groups untuk mengkomunikasikan ide mereka dan 

mendengarkan ide orang lain (Gurevitch, et.al. 2009). 

2.5 Pesan Politik 

 Pesan dalam kegiatan komunikasi membawa informasi yang disampaikan 

oleh komunikator. Pesan selain juga memberikan makna kepada siapa saja yang 

menginterpretasikannya, pesan juga merupakan konten atau isi dari kegiatan 

komunikasi secara umum, termasuk komunikasi politik. Komunikasi jelas berarti 

berbicara, sedangkan politik diartikan sebagai pembicaraan dalam artian yang 

inklusif. 

 Menurut Dan Nimmo (2011) penggunaan pembicaraan politik dibagi 

menjadi 3 jenis,yaitu : 

2.5.1 Meyakinkan dan Membangkitkan Massa : Pembicaran Politik Untuk 

Pencapaian Material 

 Kelompok – kelompok pemerintah dan swasta membuat struktur dan 

membatasi pembicaraan politik demi kebaikan kepentingan – kepentingan khusus, 

dan dilaksanakan dengan dua cara pokok. 

a. Jaminan 

Pemimpin politik menggunakan simbol – simbol tertentu  atau 

dengan kata lain kebijakan pemerintah untuk memberikan 
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jaminan kepada rakyat bahwa masalah sedang diatasi. “ Hukum 

dan Ketertiban”, “ Swasembada Energi” adalah kata – kata 

yang digunakan oleh pemimpin pemerintahan sebagai bentuk 

simbol politik untuk membantu agar rakyat percaya bahwa 

pemimpin pemerintahan melayani kepentingan publik. 

b. Penggerak 

Bentuk bentuk bahasa, kebijakan, lembaga, dan tindakan para 

pemimpin politik melaksanakan fungsi kedua, yaitu melayani 

kepentingan pemerintah dan swasta dengan selubung jaminan 

publik. Mereka juga menggerakkan dan memobilisasi 

dukungan untuk bertindak. Bentuk bahasa, tindakan 

pemerintah, lembaga dan prosedur tertentu mempengaruhi 

kepercayaan, nilai, dan pengharapan sejumlah besar rakyat 

dalam situasi yang ambigu. Oleh karena itu para politikus dapat 

merebut penerimaan dan dukungan rakyat, baik karena 

kepemimpinan  secara emosinal maupun karena kemampuan 

mereka memberikan ganjaran material. 

  

2.5.2 Diskusi Publik : Pembicaraan Politik untuk menyampaikan Informasi  

 Pembicaraan Politik memang digunakan untuk menyampaikan infomasi. 

Umtuk menyingkap siapa yang mencari keuntungan ldari pembagian material, 

menantang otoritas dan statusquo, dan yang utama adalah merangsang partisipasi 

rakyat melebihi perilaku ekspresif. Pembicaraan tersebut penting dan tidak boleh 



21 
 

diabaikan karena merupakan variasi dari kegiatan simbolik, dan pertukaran 

intelejensi. 

2.5.3 Ungkapan Personal : Pembicaran Politik untuk Identitas  

 Politik Menyajikan suatu tingkat pengungkapan diri kepada kita masing 

masing, suatu cara untuk menegosiasikan dan mengungkapkan identitas pribadi. 

Kita masing – masing menyusun, memodifikasi, dan menyajikan citra diri yang 

bermakna melalui komunikasi, termasuk pembicaraan politik. Mengibarkan 

bendera negara, merayakan hari besar patriotik, menyayikan lagu kebangsaan, 

melambangkan seuatu yang bersifat personal. Garis pemisah diantara pembicaraan 

politik tentang perolehan material atau sosial dan wacana politik  ekspresif ialah 

bila orang memerima kepuasan simbolik murni dari pembicaraan yakni mereka 

memperoleh lebih banyak kepuasan dari merenungkan dan mengungkapkan 

lambang politik ketimbang dari berbuat apa yang diwakili oleh lambang itu. 

Pembicaraan politik menyajikan kepada kita alat untuk menetapkan diri sebagai 

suatu lambang signifikan. 

2.6 Media Baru 

 Pada awal kemunculan internet tahun 1957, Amerika serikat bertujuan 

mengembangkan jaringan komunikasi terintegrasi antara komunitas sains dan 

keperluan militer (Tovan, 2011) melalui ARPA ( Advanced Research Projects 

Agency). Ketika ditemukannya paket switching  oleh ARPA, paket switching 

merupakan suatu teknik komunikasi data yang terjadi pada protokol WAN. Yang 

mana paket switching tersebut juga menjadi tonggak bersejarah perkembangan 

internet dunia sampa pada hari ini. Puncaknya , pada tahun 1969 ARPANET 

menjadi jaringan komputer nasional di Amerika Serikat yang kemudian menjadi 
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semakin besar dan dikelola oleh pihak swasta pada tahun 1984. TCP/IP pada awal 

penemuannya merupakan lapisan protokol yang dikembangkan oleh Robert Kahn 

dan Vinton Cerf  pada tahun 1974, kini Protokol TCP/IP menjadi protokol umum 

yang disepakati sehingga dapat saling berkomunikasi pada jaringan internet ini. 

Perkembangan internet selanjutnya adalah terbangunnya aplikasi World Wide 

Web pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee (Nurudin:2012). Aplikasi World 

Wide Web (WWW) ini membuat semua pengguna dapat saling berbagi berbagai 

macam – macam aplikasi dan konten, serta saling mengaitkan konten yang 

tersebar di internet.  

Sejak saat itu pertumbuhan pengguna internet melambung tinggi. 

Kemunculan teknologi internet disusul dengan  perkembangan penggunaan media 

sosial di masyarakat. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang 

menjadi dialog interaktif. Beberapa contohnya antara lain, jejaring sosial, blog, 

wiki, youtube dan lain -  lain. Melalui media sosial, setiap orang bisa membuat 

menyunting sekaligus mempublikasi sendiri konten yang akan dipublikasi baik itu 

konten berita, promosi, artikel, foto, dan video sesuai keinginan. Dan juga yang 

pasti lebih efektif, efisien, cepat, tepat, interaktif dan variatif ( Nurudin:2012). 

Salah satu media sosial yang yang menjadi fenomena pada kemunculannya adalah 

friendster pada era tahun 2000an. Kemudian diikuti oleh sutus – situs jejaring 

sosial lainnya seperti LinkedIn (2003), MySpace (2003), Facebook (2004), twitter 

(2006), hingga Instagram (2010). 

2.7 Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik 

 Dalam setiap masyarakat terdapat norma, nilai, tujuan masyarakat, dan 

simbol – simbol tertentu yang memungkinkan adanya kestabilan atau ketertiban 
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dalam lingkungan tersebut. Dengan norma, nilai, tujuan dan simbol – simbol ini 

tentunya akan terwujud suatu kekhasan atau keberagaman cara hidup dan cara 

pikir antar anggota masyarakat tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh 

dilakukan oleh anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat perlu dan harus 

mempunyai cara hidup dan pola pikir sesuai dengan tatanan yang ada di 

lingkungannya dengan tujuan masyarakat bisa saling membaur tanpa melanggar 

nilai etika dan norma yang berlaku di masyarakat.Proses belajar untuk memahami 

dan menghayati tatanan itulah yang disebut dengan sosialisasi. Dan apabila 

seseorang belajar memahami tentang hal yang berkaitan dengan politik, maka 

orang tersebut tengah mengalami proses sosialisasi politik.  

 Komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik dilakukan oleh 

individu yang menyosialisasi dan individu yang disosialisasi. Komunikatornya 

bisa dari pelaku politik, orang tua, guru, kakak. Dalam lingkungan keluarga, 

sosialisasi politik dimulai dari masa kecil. John W. Ellsworth dan Arthur A. 

Sthnke (Subiakto:2012) mendefinisikan bahwa sosialisasi politik sebagai “proses 

kesadaran politik dimulai sejak kecil hingga dewasa, yaitu bagaimana seseorang 

belajar nilai – nilai dan sikap sosial yang mempengaruhi kehidupan politik”. 

Awalnya anak – anak mempelajari pola perilaku yang layak dan tidak untuk ditiru 

atau dilakukan. Diperkenalkan tentang hak dan kewajiban, tidak merusak fasilitas 

umum, membuat keputusan, dan lain – lain. Itu semua diajarkan dan tanpa 

disadari sebaian dari proses sosialisasi. Media massa juga memberikan pengaruh 

yang besar terhadap pembentukan pola perilaku remaja dalam masyarakat. Fase 

menginjak dewasa merupakan posisi seseorang masih terombang – ambing, 

karena pada saat itu muncul pemikiran skeptis, dan media memberikan efek yang 
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besar ketika itu ( Graber, 2001:201). Ketika pada fase remaja opini dapat 

terbentuk dari media yang menjadi konsumsi sehari – hari, dan secara tidak 

langsung pada fase tersebut peran orang tua telah tergeser oleh media dimana 

ketika itu remaja sudah mulai mengkonsumsi sejumlah produk dari berbagai 

media, contohnya dari televisi sehingga sedikit banyak para remaja akan mulai 

memilih untuk cenderung menyesuaikan dirinya dengan pola – pola penyampaian 

pesan yang mudah untuk dicerna dan diikuti. 

2.8 Komunikasi melalui Sosial Media 

 Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber 

komunikasi kepada penerima, baik dengan menggunakan alat maupun tatap muka. 

Kemudian dari kejadian tersebut ada dan terjadinya umpan balik untuk menilai 

akibat dari penerimaan pesan yang disampaikan. Hal tersebut berguna sebagai 

dasar dari proses komunikasi masyarakat.  

 Sehubungan dengan komunikasi Politik, dikatakan dalam Komunikasi 

Politik, Komunikator, Pesan dan Media (Nimmo,2008); Harold Laswell 

mengatakan bahwa cara yang baik dalam melukiskan sebuah komunikasi adalah 

dengan menjawab pertanyaan - pertanyan berikut; 

a. Who adalah komunikator, aktivis politik, pemerintah, pengamat. 

b. Says what adalah pesan – pesan, simbol – simbol politik, permainan 

bahasa, untuk mempengaruhi dan meyakinkan publik melalui 

propaganda,iklan dan retorika. 

c. In which channel yaitu dengan saluran/media apa 

d. To whom adalah publik/khalayak 
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e. With what effect adalah kesan dan akibat dari proses komunikasi 

politik, terprovokasi, bertindak politik, mendukung, dsb 

Jejaring sosial memang ditujukan sebagai ruang untuk terus terkoneksi. 

Berkomunikasi bahkan saling berbagi / sharing, didalamnya kaya akan aktivitas 

jalin aktivitas yang kaya yang dimotori oleh kepentingan komunikasi, orang-orang 

yang tergabung saling berbagi pendapat, bertukar informasi, melakukan kegiatan 

diskusi dan lainnya. Kekuatan media sebagai saluran komunikasi politik 

bersumber pada tiga hal yaitu : 

2.8.1 Stuktural 

 Akar struktural kekuatan media bersumber pada kemampuannya yang unik 

untuk menyediakan khalayak bagi para politisi yang ukuran dan komposisinya 

tidak akan diperoleh para politisi tersebut melalui alat yang lain. Memang secara 

historis pun, meningkatnya peran media massa dalam politik antara lain terletak 

pada pelipatgandaan khalayak yang sampai tingkat tertentu umumnya telah 

berhasil mengatasi berbagai hambatan yang sebelumnya dihadapi (misalnya 

tingkat pendidikan yang rendah, dan minimnya minat terhadap politik). 

2.8.2 Psikologis 

Akar psikologis kekuatan media bersumber pada hubungan 

kepercayaan/credibility dan keyakinan yang berhasil diperoleh media massa dari 

anggota khalayaknya masing – masing. Ikatan saling percaya ini tumbuh 

berdasarkan pada pemenuhan harapan khalayak selama ini dan validasi dari 

hubungan percaya mempercayai di masa lampau antara media yang bersangkutan 
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dengan khalayaknya, yang pada dasarnya tergantung pada penyajian informasi 

yang legitimized. 

2.8.3 Normatif 

Kombinasi antara akar struktural dan akar psikologis tadi memungkinkan 

media menempatkan dirinya di tengah – tengah, yaitu antara politisi dan khalayak, 

dan sekaligus mencampuri proses politik yang berlangsung (Guretvich dan 

Blummer dalam Riswandi, 2009:14). 

2.9 Instagram Sebagai Media Komunikasi Politik 

Media sosial telah mengubah cara orang dalam mengkomunikasikan 

sebuah ide dan gagasan. Media tradisional, sebagai contoh surat kabar, majalah, 

televisi, dan radio, memberikan informasi ke publik dalam bentuk satu arah 

komunikasi. Fenomena ini berbeda dengan media sosial, dimana media sosial 

telah merevolusi cara berbagi ide dan informasi dengan jalan berbagi dalam 

komunitas dan jaringan online. Media sosial telah merambah pada hampir semua 

komunitas di masyarakat, termasuk di dalamnya para pelaku politik. Komunikasi 

politik adalah sebuah public sphere.Suatu tempat dimana para anggota komunitas 

dapat secara kolektif membentuk pendapat umum dalam satu lingkungan. 

Komunikasi politik yang baik membutuhkan partisipasi dari aktor politik, media, 

dan publik. Para pelaku politik harus dapat menyampaikan pesan mereka kepada 

pendukungnya baik secara langsung maupun lewat perantara.  

Dalam hal ini,internet telah menjadi perantara dan wadah yang baik bagi 

proses komunikasi dan kampanye politik. Salah satu jenis situs atau media sosial 

yang banyak dimanfaatkan bagi proses komunikasi politik adalah Instagram. 
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Instagram dipilih karena faktor mobilisasi. Informasi-informasi yang ditanam 

dalam Instagram sebagai media sosial dalam proses komunikasi dan kampanye 

politik adalah informasi pribadi dari pelaku politik, ide gagasan, serta visi 

misinya. Informasi lain yang paling utama dan dominan adalah opini. Sebagai 

sarana komunikasi dan kampanye politik, politikus dapat menggunakan Instagram 

untuk berkomunikasi dua arah dengan para pendukungnya, yang pada ujung-

ujungnya membentuk berbagai opini. Opini-opini inilah yang diolah dan 

dimanfaatkan bagi pelaku politik dan timnya dalam mendulang suara dari 

masyarakat luas. 

2.10 Pemimpin Sebagai Komunikator 

Keberhasilan seorang pemimpin banyak tergantung dari keberhasilannya 

dalam kegiatan komunikasi. Seseorang tak mungkin menjadi pemimpin tanpa 

punya pengikut. Lebih tinggi kedudukanya sebagai pemimpin, akan lebih banyak 

pengikutnya. Akan tetapi tak mungkinlah ia dapat menaiki anak tangga 

kepemimpinan  tanpa kemampuan membina hubungan komunikatif  dengan 

pengikut – pengikutnya dan bakal pengikut – pengikutnya. 

Dalam buku Uchjana Effendi (1992) telah disinggung bahwa yang sangat 

penting bagi seorang pemimpin dalam kegiatannya sebagai komunikator ialah 

adanya faktor “daya tarik komunikator”( source attractivness) dan faktor “ 

kepercayaan pada komunikator” seorang komunikator akan mempunyai 

kemampuan untuk melakukan perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku 

komunikasi melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa 

komunikator ikut serta dengannya. Dengan kata lain pihak komunikan merasa 
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sependapat dengan komunikator sehingga komunikan bersedia untuk taat pada isi 

pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sikap komunikator yang berusaha 

menyamakan diri dengan komunikan ini akan menimbulkan simpati komunikan 

pada komunikator. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka ada beberapa hal yang perlu di 

perhatikan apabila seorang pemimpin tampil sebagai komunikator. 

 2.10.1. Kerangka Referensi 

Seorang pemimpin akan berhasil dalam komunikasinya apabila pesan yang 

disampaikan cocok dengan kerangka referensi komunikan. Kerangka referensi 

seseorang dibentuk sebagai hasil dari pengalaman, pendidikan dan pengertian – 

pengertian yang diperoleh dari kelompoknya atau dari orang lain. Dengan 

memahami kerangka referensi orang yang menjadi lawan bicara setidaknya akan 

dapat diduga sikap dan pertanyaan yang akan diajukan. Yang sulit adalah 

menjajaki kerangka referensi komunikan dalam kelompok besar atau jika 

komunikasi dilakukan melalui media tertentu. Dalam situasi komunikasi seperti 

ini, komunikator biasanya mengambil ukuran kerangka referensi secara rata – rata 

dalam derajat pendidikan. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang 

umum dimengerti, dengan kata – kata yang lazim dan sederhana, sedangkan 

pesannya sendiri berkaitan dengan kepentingan umum. 

 2.10.2 Konteks Situasional 

Salah satu konteks situasional yang dimaksud adalah kondisi perorangan atau 

“state of personality” dari komunikan yang berada dalam  kondisi yang tidak baik 

atau kurang menyenangkan untuk menerima sebuah pesan, umpamanya sedang 
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sakit, marah, lapar, bingung, dan lain sebagainya. Komunikasi yang dilancarkan 

dalam situasi ini akan menjadi disfungsional bahkan menjadi bumerang kepada 

komunikator. 

 2.10.3 Konotasi 

Konotasi menyangkut kata - kata sebagai alat untuk menyampaikan “gambaran 

dalam benak” (istilah Walter Lipmann dalam effendi:1992) jadi pesan 

komunikasi, apakah itu berupa ide, informasi, motivasi atau opini, adalah pikiran 

atau perasaan komunikator yang dengan menggunakan bahasa sampai kepada 

benak komunikan. Dalam memilih kata – kata untuk menyatakan pikiran atau 

perasaan perlu disadari bahwa lambang kata yang sama mungkin mengandung 

pengertian yang berbeda bagi masing – masing individu.    

2.11 Instagram Sebagai Media Komunikasi Politik 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang 

unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat 

seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Instagram dapat digunakan di 

iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi iOS 7.0 atau 

yang terbaru, telepon genggam Android apapun dengan sistem operasi versi 2.2 

(Froyo) ke atas, dan Windows Phone 8.Aplikasi ini dapat diunggah melalui Apple 

App Store dan Google Play. 

Perusahaan Burbn, Inc. berdiri pada tahun 2010, perusahaan teknologi 

startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon 
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genggam. Pada awalnya Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di 

dalam HTML5 peranti bergerak, namun kedua CEO, Kevin Systrom dan Mike 

Krieger memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah satu minggu 

mereka mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka 

membuat sebuah versi pertama dari Burbn, namun di dalamnya masih ada 

beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn yang sudah final, aplikasi yang 

sudah dapat digunakan iPhone yang isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur. Sulit 

bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada, dan 

memulai lagi dari awal, namun akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian 

foto, komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang 

akhirnya menjadi Instagram. 

Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata 

"insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya 

lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan 

foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk 

kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan 

informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang 

dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga 

informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah 

Instagram merupakan lakuran dari kata instan dan telegram. Pada tanggal 9 April 

2012, diumumkan bahwa Instagram akan diambil alih oleh Facebook senilai 

hampir $1 miliar dalam bentuk tunai dan saham. Dengan makin berjalannya 

waktu, Instagram pun terus berkembang. Pada awal mulanya yang hanya beberapa 

pengguna saja, sekarang sudah melebihi 8 juta pengguna dari seluruh dunia. Tidak 
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hanya itu saja untuk menyeimbangi makin bertambahnya para pengguna 

Instagram, versi Instagram pun terus meningkat. Pada tanggal 20 September 2011, 

Instagram telah mengeluarkan versi terbarunya yaitu versi 2.0 dengan beberapa 

fitur-fitur yang ditambahkan dan juga diperbaiki. 

Berkembangnya Instagram sendiri, maka makin banyak juga masyarakat 

yang ingin menggunakannya. Seperti apa yang tertulis dalam buku Roger F. 

Fidler mengenai mediamorphosis, bahwa perkembangan media itu terjadi melalui 

tahapan waktu tertentu dan beriringan dengan perkembangan teknologi yang ada 

(Nurudin :2012). 

2.12 Sifat Pesan Komunikasi dalam Instagram 

 Instagram adalah sebuah bentuk dari salah satu media massa baru yang 

juga memiliki fungsi yang sama dalam proses menyampaikan pesan. Pesan yang 

ditampilkan untuk dilihat oleh pengguna lain dapat berupa teks dan foto, tetapi 

seiring dengan perkembangannya Instagram menjadi salah satu situs jejaring 

sosial yang populer saat ini. Berbeda dengan Facebook dan Twitter, situs ini 

menggunakan foto sebagai media penyampai pesan dimana ia dibaca sebagai 

sebuah teks. Dalam satu relasi sosial dalam dunia maya, foto dilekati tanda yang 

dapat berfungsi sebagai petanda dan penanda sekaligus yang terjadi ketika sebuah 

narasi didalam foto dari si narator dimaknai oleh si pembaca narasi. Instagram 

adalah sebuah desain yang memiliki fungsi komunikasi praktis dan menjadi 

sebuah media komunikasi, melalui signifikasi foto. Pernyataan ini yang akan 

dijelaskan lebih lanjut melalui perspektif desain dan media. Bagaimana fungsi 
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komunikasi praktis serta signifikasinya yang terjadi di dalam desain dan 

bagaimana desain berfungsi sebagai media komunikasi.(Nurudin: 2012) 

 Namun  Instgram sebagai media massa baru,memiliki perbedaan dalam sifat 

pesan komunikasi dibandingkan dengan media massa tradisional,yaitu: 

 Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu 

Gatekeeper 

 Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding 

media lainnya 

 Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi 

 Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi 

namun juga oleh individual 

 Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu 

 Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam 

 Penerima yang menentukan waktu interaksi 

  


