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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media 

A.1. Pengertian Media Massa 

Media massa merupakan “kependekan” dari media komunikasi massa. 

Media massa lahir untuk menjembatani komunikasi antar massa. Massa adalah 

masyarakat luas yang heterogen, tetapi saling bergantung satu sama lain. 

Ketergantungan antar massa menjadi penyebab lahirnya media yang mampu 

menyalurkan hasrat, gagasan, dan kepentingan masing-masing agar diketahui dan 

dipahami oleh yang lain. Penyaluran hasrat, gagasan, dan kepentingan tersebut 

dinamai “pesan” (message). 

Pada hakekatnya media massa adalah media saling silang pesan antar massa. 

Oleh karena itu, kita patut memahami posisi (kedudukan) media massa dan saling 

silang pesan antar massa (Sam Abede, 2005:7). Dengan demikian, media massa 

adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada 

khalayak (penerimaan) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti 

surat kabar, film, radio, dan televisi.  

 

A.2. Media Sosial 

Media Sosial adalah media untuk interaksi sosial menggunakan teknik 

mudah diakses dan dapat diperluas. Media sosial menggunakan teknologi web 

untuk berkomunikasi melalui dialog yang interaktif. Andreas Kaplan dan Michael 

Haenlein (2010) juga mendefinisikan media sosial sebagai kelompok pada 
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aplikasi di internet yang dibangun dengan menggunakan fondasi dan teknologi 

web 2.0. 

Disaat teknologi internet dan telepon seluler yang berkembang semakin 

pesat maka media sosial tumbuh kian pesat. Media sosial dalam konteks 

komunitas yang dibangun dari orang-orang yang mengembangkan dan 

memelihara hubungan dengan saling berbagi, berkomentar dan terlibat dalam 

konten (Tuten, Tracy L,2008,p1). 

Facebook sebagai salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di 

Indonesia, dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Media sosial adalah 

mengenai manusia biasa, manusia biasa yang saling berbagi ide, bekerjasama, dan 

berkolaborasi dalam membangun suatu komunitas. Media sosial menjadikan kita 

sebagai diri kita sendiri. Kecepatan informasi yang dapat diakses begitu cepat, 

sehingga menjadikan media sosial berkembang pesat. 

Media sosial menjadi media untuk menyampaikan pendapat secara terbuka 

maupun berkomentar terhadap apapun yang ditulis oleh orang lain. Komunikasi 

yang terjadi dalam media sosial adalah dua arah, komunikasi ini menciptakan 

komunitas dengan cepat karena ketertarikan yang sama satu sama lain. Media 

sosial dapat mendorong terjadinya perubahan sosial yang diharapakan seperti 

yang dikemukakan Aaker dan Smith (2010) karena media sosial tidak hanya 

mendekatkan jarak dan merapatkan waktu tetapi berpotensi mendorong terjadinya 

perubahan. Aaker dan Smith mencontohkan penggunaan media sosial pada 

kampanye presiden Obama di Amerika Serikat dimana merupakan bukti nyata 

pemanfaatan media sosial untuk perubahan dimana inovasi dalam komunikasi dan 

penjangkauan yang dilakukan melalui media sosial. 
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Berbeda dengan media industri dimana individu mendapatkan informasi, 

pendidikan, berita dan lain lain melalui media elektronik dan media cetak. Salah 

satu karakteristik antara media sosial dan media industri adalah kemampuan 

menjangkau audiens yang kecil maupun besar.  

 

A.3. Facebook 

 Sebuah web jejaring sosial yang didirikan oleh mark zuckerberg dan 

diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat 

menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya dan 

dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi 

dengan pengguna lainnya. 

 Dalam facebook, kita dapat post apapun mulai dari status hingga foto. Kita 

juga dapat membuat komunitas berbasis grup dan jasa promosi usaha melalui 

halaman yang disediakan. Oleh karena itu media facebook menjadi media yang 

paling diminati oleh sebagian besar orang di dunia. Hal ini menjadikan facebook 

sebagai media yang menjadi wadah bagi banyaknya arus pesan dan informasi 

mulai dari berita hingga hobi. 

 Keistimewaan dari facebook adalah kita dapat membagi atau sharing 

berita dari manapun, dapat membentuk sebuah komunitas berbasis grup, 

mempromosikan suatu produk, dan dapat meng-upload media apapun berbentuk -

foto hingga audio – video atau AV. Sehingga apa yang kita post di facebook 

tentunya dapat mempengaruhi orang lain yang melihatnya saat mengakses 

facebook tersebut. 
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A.4. Instagram 

 Pengertian dari Instagram ialah kata yang berhasal dari ‘ Insta ‘ atau bisa 

juga ‘ Instan ‘ mengapa instagram itu berasal dari kata Insta atau Instan ? Hal ini 

dikarenakan Instagram ialah cara untuk berfoto dan membagikan foto anda 

kepada teman-teman terdekat anda secara mudah dan instan. Mengapa Dibilang 

mudah ? Karena di Instagram ada fitur kamera polaroid nya yang berfungsi untuk 

foto dan membagikan foto itu ke teman-teman beserta pengikut instagram. Dan 

Kata ‘ Gram ‘ mempunyai arti yaitu kata yang berasal dari kata ‘ Telegram ‘ yang 

mempunyai makna seperti telegram. Mengapa seperti telegram ? karena telegram 

sangat cepat di dalam mengirimkan informasi kepada seseorang. Begitu pula 

dengan instagram, di Instagram kita dapat mengirimkan Informasi berupa foto 

kepada seseorang. 

 Instagram sendiri ialah Suatu jejaring sosial yang mempunyai tujuan untuk 

membantu penggunanya untuk membagikan foto kepada pengguna lainnya. 

Instagram sendiri masih berkhusus kepada pengguna Android, Iphone, Ipod, Ipad 

dan Gadget yang mempunyai OS 3.2 untuk pengguna di komputer masih belum 

sempurna. Karena Instagram dibuat hanya untuk pengguna gadget saja. 

 Kelebihan instagram adalah sebagai media sosial yang khusus untuk 

upload mengenai hasil fotografi ponsel khususnya dan gambar lain pada umunya. 

Kelebihan yang juga ditunjukkan instagram sebagai media promosi yang lebih 

optimal karena menonjolkan foto, sehingga dapat memperlihatkan produk yang 

akan dijual diinstagram bagi mereka yang berbisnis. 
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 Namun yang lebih banyak diupload diinstagram tidak lain adalah hasil 

karya fotografi ponsel yang saat ini digandrungi oleh sebagian besar pengguna 

insatgram. 

 

B. Partisipasi 

B.1 Pengertian Partisipasi 

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional dari orang dalam 

situasi kelompok. Dan mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan 

kelompok, dan juga berbagai tanggung jawab dalam mencapai tujuan (Newstorm,  

2000). Pengertian sederhana dari partisipasi adalah pembuat keputusan dalam 

kelompok untuk ikut terlibat dalam bentuk saran, barang, jasa, bahan, dan 

keterampilan.  

B.2 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi 

Menurut plumer (dalam Suryawan, 2004), beberapa faktor yang mempengaruhi 

masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah: 

a. Pengetahuan dan keahlian 

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan 

dari masyarakat tersebut. hal ini membuat masyarakat memahami ataupun 

tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada 

b. Pekerjaan masyarakat 

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih 

meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk 

berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. seringkali alasan yang mendasar 
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pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap 

pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi. 

c. Tingkat pendidikan 

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat 

untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan 

bentuk partisipasi yang ada. 

d. Jenis kelamin 

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap 

faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan 

kemampuanmasyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki 

dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap 

suatu pokok permasalahan; 

e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu 

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi 

agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan 

serta metodologi yang digunakan. seringkali kepercayaan yang dianut dapat 

bertentangan dengan konsep-konsep yang ada. 

 

C. Pengaruh Terpaan Media Facebook dan Instagram Terhadap Tingkat 

Patisipasi Dalam Aktivitas Mobile Photography  

 Pengaruh terpaan media facebook dan instagram adalah pesan atau 

informasi yang sampai kepada pengguna berdasarkan pada frekuensi mengakses 

media sosial, tingkat intensitas dalam sekali mengakses, dan tingkat perhatian 

terhadap pesan yang dalam hal ini adalah dalam bentuk mobile photography  yang 
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diberi caption atau catatan khusus yang digunakan oleh pelaku mobile 

photography. Sehingga menimbulkan efek tumbuhnya minat terhadap pengguna 

atau pengakses untuk mengikuti minat terhadap mobile photography tersebut. 

 

D. Fotografi 

D.1 Pengertian Fotografi 

Fotografi (dari bahasa Inggris: photography, yang berasal dari kata Yunani 

yaitu "photos" Cahaya dan "Grafo": Melukis/menulis.) adalah proses 

melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, 

fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari 

suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut 

pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini 

adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. 

Prinsip fotografi adalah memokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan 

sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah 

dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan 

identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan (selanjutnya disebut 

lensa). 

Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan 

gambar, digunakan bantuan alat ukur berupa lightmeter. Setelah mendapat ukuran 

pencahayaan yang tepat, seorang fotografer bisa mengatur intensitas cahaya 

tersebut dengan mengubah kombinasi ISO/ASA (ISO Speed), diafragma 

(Aperture), dan kecepatan rana (speed). Kombinasi antara ISO, Diafragma  dan 

Speed disebut sebagai pajanan (exposure). 
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D.2 Fotografi Ponsel (Mobile Photography) 

Fotografi ponsel atau yang biasa kita kenal dengan mobile photography 

adalah seni menangkap cahaya dengan bantuan kamera digital. Namun mobile 

photography sendiri berbeda dengan fotografi digital pada umumnya. Hal ini 

dikarenakan mobile photography menggunakan kamera yang terintegrasi dengan 

ponsel atau telepon seluler. Sehingga memudahkan penggunanya karena selain 

berfungsi sebagai ponsel juga dapat berfungsi sebagai pengambil gambar. 

 

E. Kerangka Teori 

E.1 Teori AIDDA 

AIDDA merupakan kependekan dari Attention, Interest, Desire, Decision, 

dan Action. Secara sederhana AIDDA dapat digambarkan sebagai berikut : agar 

calon konsumen produk/jasa kita bersedia untuk sekedar tahu ataupun mau 

memperhatikan apa yang kita tawarkan sehingga ia tertarik terhadap penawaran 

kita, kemudian ia mempunyai keinginan untuk menggunakan produk/jasa kita dan 

akhirnya ia membuat keputusan dan menggunakan produk/jasa yang kita 

tawarkan. 

 Berdasarkan teori AIDDA, menurut Effendy (2005:25) perhatian adalah 

upaya yang harus bisa dibangkitkan oleh komunikator kepada komunikannya baik 

melalui gaya bicara dengan kata-kata yang merangsang maupun melalui 

penampilan agar komunikan merasa tertarik. 

 Apabila perhatian sudah berhasil dibangkitkan, kini menyusul upaya 

menumbuhkan minat (Interest), yang merupakan derajat yang lebih tinggi dari 

perhatian. Minat merupakan kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak 
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bagi timbulnya suatu hasrat (Desire) untuk melakukan suatu kegiatan yang 

diharapkan oleh komunikator. Jika hanya ada hasrat saja pada diri komunikan, 

maka bagi komunikator ini belum berati apa-apa, sebab harus dilanjutkan dengan 

datangnya suatu keputusan (Decision), yaitu keputusan untuk melakukan kegiatan 

(Action) sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator (Kasali, 1995:83-86). 

AIDDA digunakan agar terjadi efektivitas penyampaian pesan dengan cara 

menarik perhatian komunikan. Kondisi yang harus dipenuhi jika kita 

menginginkan agar suatu pesan membangkitkan tanggapan yang kita kehendaki, 

dengan memperhatikan : 

a. Pesan harus dirancang dan disampaikan sehingga menarik. 

b. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman 

antara komunikator dan komunikan, sehingga dimengerti. 

c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan. 

d. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan 

komunikan. 

 

F. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel – variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan 

digali datanya (Hamidi, 2007:141) 

1. Terpaan grup media sosial facebook dan instagram 

Terpaan media dapat didefinisikan sebagai penggunaan media, baik jenis 

media, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan. Terpaan media 

dapat didefinisikan bahwa terpaan media berkaitan dengan frekuensi, durasi 
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seberapa banyak dan seberapa sering khalayak mendapatkan informasi dan 

terkena pesan-pesan dari media. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terpaan dari media terutama media 

sosial yang dalam hal ini adalah facebook dan instagram dapa diukur dari 

frekuensi mengakses, tingkat perhatian terhadap isi pesan dan lamanya dalam 

sekali mengakses media sosial tersebut. 

2. Partisipasi dalam aktivitas mobile photography 

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam aktivitas mobile 

photography adalah suatu kegemaran untuk mobile photography. 

 

G. Definisi Operasional Variabel 

 Dalam definisi operasional peneliti menggunakan tiga variabel yakni dua 

variabel X dan satu variabel Y. Variabel X1 adalah media sosial facebook yang 

terdiri dari frekuensi mengakses media facebook, frekuensi mengikuti grup ILP di 

facebook dan tingkat perhatian. Sedangkan untuk variabel X2 adalah media sosial 

instagram yang terdiri dari frekuensi mengakses media instagram, frekuensi 

mengikuti post fotografi ponsel di instagram dan tingkat perhatian terhadap isi 

pesan. Selanjutnya untuk variabel Y adalah tingkat partisipasi dalam aktivitas 

mobile photography yang terdiri dari item yang mengikuti teori AIDDA. Tabel 

indikator variabel dapat dilihat sebagai berikut: 

Variabel Indikator Item Skala 

Independent (X): 
Terpaan Grup 
Facebook 

 

 

 

 
 
 

ORDINAL 
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- Frekuensi 
mengakses media 
facebook dalam 
seminggu  
 

- Frekuensi dalam 
mengikuti grup 
facebook ILP 

 
 
- Frekuensi dalam 

mengamati post 
tentang mobile 
photography 

- Frekuensi 

mengakses media 

sosial tersebut 

 

 

- Tingkat intensitas 

dalam mengikuti 

grup FB ILP 

 

 

 
- Tingkat perhatian 

terhadap isi pesan 

Dalam satuan 
mingguan 

 

 

 

Keseringan dalam 
mengikuti grup 

 
 

Tingkat 
konsentrasi 

mengamati isi 
pesan (mobile 
photography) 

 

Independent (X2): 
Terpaan Grup 
Instagram 
- Frekuensi 

mengakses media 
instagram dalam 
seminggu  
 

- Frekuensi mengikuti 
post fotografi ponsel 
di instagram milik 
ILP 

 
- Frekuensi dalam 

mengamati post 
tentang mobile 
photography 

 

 

 

- Frekuensi 

mengakses media 

sosial tersebut 

 

 

- Tingkat intensitas 

dalam mengikuti 

post fotografi 

ponsel dari IG 

 
- Tingkat perhatian 

terhadap isi pesan 

 
 
 

Dalam satuan 
mingguan 

 

 

 

Lamanya 
mengikuti post 
hasil fotografi 

ponsel 
 

Tingkat 
konsentrasi 

mengamati isi 
pesan (mobile 
photography) 

 

ORDINAL 

Dependent (Y): 
Partisipasi dalam 
aktivitas mobile 
photography 
Dapat disimpulkan 

- Perhatian akan 

aktivitas tersebut 

(Attention) 

- Ketertarikan pada 

isi pesan 

(Interest/minat) 

Penilaian terhadap 
pesan 

 
 

 

ORDINAL 
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bahwa aktivitas mobile 
photography adalah 
suatu kegemaran 
terhadap fotografi 
ponsel yang dalam hal 
ini dipengaruhi oleh 
grup media sosial 
dalam teori 
AIDDA/AIDA 

- Keinginan untuk 

berpartisipasi 

dalam aktivitas 

tersebut (Desire) 

- Memutuskan 

untuk 

berpartisipasi 

dalam aktivitas 

tersebut 

(Desicion) 

- Frekuensi upload 

hasil fotografi 

ponsel atau 

mobile 

photography 

(action) 
 

H. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan awal yang masih bersifat 

sementara. Dalam hal ini penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Maka 

hipotesis yang digunakan peneliti adalah 

 

Ha: ada pengaruh dari grup media facebook dan instagram terhadap tingkat 

partisipasi dalam aktivitas mobile photography. 

H0: tidak ada pengaruh dari grup media facebook dan instagram terhadap tingkat 

partisipasi dalam aktivitas mobile photography. 

 

 

 

 

 




