
 

6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Media sosial sebagai Media Komunikasi Baru 

Kehadiran media baru semakin memudahkan manusia dalam 

berkomunikasi. Media baru seperti internet, pada akhirnya berfungsi sebagai 

media sosial. Melalui media sosial, pola komunikasi masyarakat tidak lagi 

terbatas oleh ruang dan waktu. Media sosial mempercepat arus komunikasi 

dengan mendorong kontribusi dan umpan balik dari semua orang yang tertarik, 

dan merupakan percakapan dua arah ketika membandingkan ke media tradisional 

karena media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi (Mayfield, 2008). 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010), media sosial adalah 

sebuah kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun diatas dasar ideologi 

dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-

generated content. Jadi, yang dimaksud user-generated content adalah segala isi 

yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber antara lain, 

artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang 

melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, 

dan bentuk lain. 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Secara etimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa latin 

communication dan perkataan ini bersumber pada kata communis. 

Perkataan communis tersebut dalam pembahasan ini sama sekali tidak ada 



 

7 
 

kaitannya dengan partai komunis yang sering dijumpai dalam kegiatan 

politik. Arti communis di sini adalah sama dalam arti kata sama makna 

yaitu sama makna mengenai suatu hal. Kesamaan makna dalam proses 

komunikasi merupakan faktor penting karena dengan adanya kesamaan 

makna antara komunikan dan komunikator maka komunikasi dapat 

berlangsung dan saling memahami. Menurut Trenholm dan Jensen (dalam 

Fajar, 2009), komunikasi merupakan suatu proses dimana sumber 

mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Suatu 

proses yang mentransmisikan pesan kepada penerima pesan melalui 

berbagai media yang dilakukan oleh komunikator adalah suatu tindakan 

komunikasi. Selanjutnya menurut Weaver (dalam Fajar, 2009), 

komunikasi adalah seluruh prosedur melalui pemikiran seseorang yang 

dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Effendy (2002), menjelaskan 

bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan dalam 

bentuk lambang bermakna sebagai pikiran dan perasaan berupa ide, 

informasi, kepercayaan, harapan, himbauan, dan sebagai panduan yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik langsung secara tatap 

muka maupun tidak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah 

sikap, pandangan atau prilaku. Secara terminologis, komunikasi berarti 

proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. 

Dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah 

orang dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain.  
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Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia 

atau dalam bahasa asing human communication yang sering pula disebut 

komunikasi sosial atau social communication. Komunikasi manusia 

sebagai singkatan dari komunikasi antar manusia dinamakan komunikasi 

sosial atau komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia-

manusia yang bermasyarakat komunikasi dapat terjadi. Masyarakat 

terbentuk dari paling sedikit dua orang yang saling berhubungan dengan 

komunikasi sebagai penjalinnya. Komunikasi dapat dilakukan secara 

langsung maupun menggunakan media. Contoh komunikasi langsung 

tanpa media adalah percakapan tata muka, pidato tatap muka dan lain-lain 

sedangkan contoh komunikasi menggunakan media adalah berbicara 

melalui telepon, mendengarkan berita lewat radio atau televisi dan lain-

lain. Menurut Effendy (2003), komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk 

perubahan sikap (attitude change), perubahan pendapat (opinion change), 

perubahan perilaku (behaviour change) dan perubahan sosial (social 

change). Sedangkan tujuan komunikasi menurut Cangara (2002) adalah 

sebagai berikut :  

a. Supaya Yang Disampaikan Dapat Dimengerti, Seorang komunikator 

harus dapat menjelaskan kepada komunikan dengan sebaik-baiknya dan 

tuntas sehingga dapat mengikuti apa yang dimaksud oleh pembicara atau 

penyampai pesan  
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b. Memahami Orang Sebagai komunikator harus mengetahui benar 

aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya dan tidak 

berkomunikasi dengan kemauan sendiri  

c. Supaya gagasan dapat diterima orang lain Komunikator harus berusaha 

agar gagasan dapat diterima oleh orang lain dengan menggunakan 

pendekatan yang persuasif bukan dengan memaksakan kehendak  

d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu Menggerakkan 

sesuatu itu dapat berupa kegiatan yang lebih banyak mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki Menurut Effendy (2003), 

komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi (to inform), 

mendidik (to educate), menghibur (to entertain), dan mempengaruhi (to 

influence). Agar komunikasi berlangsung efektif, komunikator harus tahu 

khalayak mana yang akan dijadikan sasaran dan tujuan yang 

diinginkannya. Komunikator harus terampil dalam membuat pesan agar 

komunikan dapat menangkap pesan yang disampaikan komunikator dan 

untuk menciptakan komunikasi yang efektif maka pesan dalam 

komunikasi harus berhasil menumbuhkan respon komunikan yang dituju. 

Menurut Effendy (2002), terdapat 5 (lima) komponen yang ada dalam 

komunikasi yaitu : komunikator (orang yang menyampaikan pesan), pesan 

(pernyataan yang didukung oleh lambang), komunikan (orang yang 

menerima pesan), media (sarana yang mendukung pesan apabila 

komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya), dan efek (dampak 

sebagai pengaruh dari pesan). Komunikasi berlangsung apabila antara 
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orang-orang yang terlibat dalam komunikasi terdapat kesamaan makna 

mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Jelasnya, jika seseorang 

mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang lain kepadanya maka 

komunikasi berlangsung dan dengan kata lain hubungan antara mereka itu 

bersifat komunikatif. Sebaliknya jika ia tidak mengerti maka komunikasi 

tidak berlangsung dan dengan kata lain hubungan antara orang-orang itu 

tidak komunikatif. Selanjutnya, Cangara (2006) menggambarkan kaitan 

antara satu unsur dengan unsur yang lain dalam komunikasi yaitu sebagai 

berikut : 

gambar 2.1 unsur-unsur komunikasi 

 

Sumber : google 

1. Sumber Sumber sering disebut pengirim pesan atau komunikator. 

Menurut Vardiansyah (2004), komunikator adalah manusia berakal budi 

yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan komunikasinya. 

Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang 

peranan yang sangat penting terutama dalam mengendalikan jalannya 

komunikasi. Untuk itu, seorang komunikator harus terampil 

berkomunikasi dan juga kaya ide serta penuh dengan daya kreativitas. 

Dilihat dari jumlahnya, komunikator dapat terdiri dari (a) satu orang, (b) 

banyak orang atau (c) massa. Apabila lebih dari satu orang (banyak orang) 
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dimana mereka relatif saling kenal sehingga terdapat ikatan emosional 

yang kuat dalam kelompoknya, maka kumpulan banyak orang ini disebut 

dengan kelompok kecil. Apabila lebih dari satu orang atau banyak orang 

dan relatif tidak saling kenal secara pribadi sehingga ikatan emosionalnya 

kurang kuat maka disebut dengan massa (kelompok besar). Namun, 

apabila banyak orang dengan tujuan yang sama dan untuk mencapai tujuan 

tersebut terdapat pembagian kerja diantara para anggotanya maka wadah 

kerja yang terbentuk sebagai kesatuan banyak orang ini lazim disebut 

dengan organisasi.  

2. Pesan Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah 

sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan pada 

dasarnya bersifat abstrak dan untuk membuatnya konkret agar dapat 

dikirim dan diterima oleh komunikan, manusia dengan akal budinya 

menciptakan sejumlah lambang komunikasi berupa suara, lambang, gerak-

gerik, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Suara, lambang dan gerak-gerik 

lazim digolongkan dalam pesan non-verbal sedangkan bahasa lisan dan 

bahasa tulisan dikelompokkan dalam pesan verbal (Vardiansyah, 2004). 

Hal yang paling penting diperhatikan adalah pesan yang disampaikan 

dapat dimengerti dan dipahami oleh komunikan. Mengingat hal ini maka 

yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bentuk pesan dan cara penyajian 

pesan termasuk juga penentuan saluran/media yang harus dilakukan oleh 

komunikator sebagai penyampai pesan.  
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3. Media Media yang dimaksud disini adalah alat yang digunakan 

untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat 

beberapa pendapat mengenai saluran atau media, ada yang menilai bahwa 

media bisa bermacam-macam bentuknya misalnya dalam komunikasi antar 

pribadi panca indera dianggap sebagai media komunikasi. Selain indera 

manusia, ada juga saluran komunikasi seperti telepon, surat dan telegram 

yang digolongkan sebagai media komunikasi antar pribadi. Dalam 

komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan antara 

sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, dimana setiap orang dapat 

melihat, membaca dan mendengarnya. Media dalam komunikasi massa 

dapat dibedakan atas dua macam yaitu media cetak dan media elektronik. 

Selain media komunikasi tersebut, kegiatan dan tempat tertentu yang 

banyak ditemui dalam masyarakat pedesaan dapat juga dipandang sebagai 

media komunikasi sosial, misalnya rumah ibadah, balai desa, arisan, 

panggung kesenian dan pesta rakyat.  

4. Penerima Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang 

dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih dan 

juga bisa dalam bentuk kelompok, partai atau negara. Penerima adalah 

elemen terpenting dalam proses komunikasi karena menjadi sasaran dari 

komunikasi. Dalam proses komunikasi dapat dipahami bahwa keberadaan 

penerima adalah akibat adanya sumber.  

5. Efek Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan 

dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Efek 
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ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang 

(Cangara, 2006). Menurut Vardiansyah (2004), efek komunikasi dapat 

dibedakan atas efek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan konatif 

(tingkah laku). Efek bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, 

sikap dan perilaku. Pada tingkat pengetahuan, efek bisa terjadi dalam 

bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Perubahan pendapat 

terjadi apabila terdapat perubahan penilaian terhadap suatu obyek karena 

adanya informasi yang lebih baru. Perubahan sikap ialah adanya 

perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisir dalam bentuk 

prinsip sebagai hasil evaluasi yang dilakukannya terhadap suatu objek baik 

yang terdapat di dalam maupun di luar dirinya. Berbeda dengan perubahan 

sikap, perubahan perilaku adalah perubahan yang terjadi dalam tindakan. 

Dalam komunikasi antar pribadi dan kelompok, efek dapat diamati secara 

langsung. Sebaliknya dalam komunikasi massa, efek tidak begitu mudah 

diketahui sebab selain sifat massa tersebar juga sulit dimonitor pada 

tingkat mana efek tersebut terjadi. Komunikasi massa cenderung lebih 

banyak mempengaruhi pengetahuan dan tingkat kesadaran seseorang 

sedangkan komunikasi antar pribadi cenderung berpengaruh pada sikap 

dan perilaku seseorang.  

6. Umpan Balik Ada yang beranggapan bahwa umpan balik 

sebenarnya adalah salah satu bentuk dari pada pengaruh yang berasal dari 

penerima, tetapi sebenarnya umpan balik juga bisa berasal dari unsur lain 

seperti pesan dan media meskipun pesan belum sampai pada penerima. 
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Contoh dari umpan balik adalah sebagai berikut sebuah konsep surat yang 

memerlukan perubahan sebelum dikirim atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan mengalami gangguan sebelum sampai ke tujuan.  

7. Lingkungan adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi 

jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan menjadi empat macam 

yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis 

dan dimensi waktu. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam 

berkomunikasi yaitu :  

a. Respect, merupakan sikap hormat dan menghargai terhadap lawan 

bicara. Melalui sikap ini, kita belajar untuk berhenti sejenak agar tidak 

mementingkan diri kita sendiri akan tetapi lebih mengutamakan 

kepentingan orang lain. Melalui informasi yang telah disampaikan, kita 

berusaha untuk memahami orang lain dan menjaga sikap bahwa kita 

memang butuh akan informasi tersebut  

b. Empati, yaitu kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada 

kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Dalam hal ini, kita berusaha untuk 

memahami sikap seseorang serta ikut dalam kondisi yang sedang dialami 

oleh orang tersebut sehingga hubungan emosional pun akan lebih mudah 

terjalin.  

c. Audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Hal yang 

perlu dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti adalah 

sebagai berikut :  

- Buat pesan untuk mudah dimengerti  
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- Fokus pada informasi yang penting  

- Gunakan ilustrasi untuk membantu memperjelas isi dari pesan  

- Antisipasi kemungkinan masalah yang akan muncul  

d. Clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan. Kejelasan dari 

pesan dibutuhkan melalui symbol, bahasa yang baik, penegasan kata dan 

sebagainya. Penyampaian pesan tidak bisa hanya sekali saja akan tetapi 

harus berulang kali karena sifat pesan yang biasanya pesan yang lama akan 

kalah dengan pesan yang baru dan agar pesan yang lama tidak dilupakan 

maka perlu diingatkan kembali.  

e. Humble, yaitu sikap rendah hati dimana melalui sikap rendah hati, 

seseorang akan lebih menghargai orang lain baik sikap, tindakan serta 

perkataannya. Melalui sikap ini, akan lebih memudahkan seseorang untuk 

menyampaikan pesan karena sikap ini lebih mengutamakan kepentingan 

orang lain dari pada kepentingan sendiri.  

2.1.2 Macam-macam media komunikasi 

Media komunikasi adalah suatu sarana komunikasi bisa berupa alat 

atau sarana yang digunakan komunikator dalam menyampaikan informasi 

atau pesan kepada orang banyak. Media komunikasi manusia adalah 

pancaindera khususnya mata dan telinga. Fungsi media komunikasi adalah 

untuk kita melihat, menafsirkan, memahami sesuatu informasi yang ada 

disekitar kita. Bayangkan jika disekitar kita tidak ada komunikasi, kita 

akan merasa sepi dan terisolir dengan lingkungan sekitarnya. Komunikasi 

tanpa adanya lingkungan juga tidak akan berjalan dengan baik. Dan bagi 
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manusia untuk berkomunikasi tentunya membutuhkan media komunikasi, 

media ini yang dimaksud berupa sarana, penyalur dan penyaji informasi. 

Pada kehidupan masyarakat dewasa ini komunikasi sangatlah penting. 

Karena saat ini orang sangat cepat dalam mencari informasi yang tepat, 

akurat, mudah dan efektif. 

Ada bermacam-macam media komunikasi yang dapat dibedakan 

berdasarkan fungsi, bentuknya dan juga berdasarkan jangkauannya. 

Berikut beberapa macam media komunikasi. 

Media komunikasi berdasarkan dengan fungsinya dibedakan 

menjadi beberapa jenis berikut : 

1. Media komunikasi sebagai penghasil berbagai macam informasi, 

misalnya : computer/PC pengolah kata 

2. Media komunikasi untuk mencetak ulang dan menggandakan suatu 

informasi , misalnya : audio tapes recorder dan video tapes. 

3. Media komunikasi untuk menyebarluaskan dan juga menyampaikan 

informasi kepada komunikan yang menjadi sasarannya, misalnya : 

handphone, telephone, faximile, dan lainnya. 

Media komunikasi berdasarkan dari bentuknya dibedakan menjadi 

beberapa jenis berikut : 

1. Media cetak yang terdiri dari berbagai macam barang yang tercetak 

sebagai sarana informasi, misalnya surat/Koran, brosur, bulletin, 

panflet dan lainnya. 
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2. Media audio yang berfungsi sebagai penerima informasi dan 

disampaikan melalui indera pendengaran seperti radio atau telephone. 

3. Media visual merupakan media komunikasi dimana informasinya 

hanya tersampaikan dalam bentuk gambar atau sesuatu yang bisa 

ditangkap oleh indera penglihatan, misalnya foto 

4. Media audio visual adalah media komunikasi yang bisa dilihat juga 

bisa didengar, misalnya televisi dan video. 

Jenis media komunikasi lainnya berdasarkan jangkauanya adalah 

media komunikasi eksternal dan media komunikasi internal. Media 

komunikasi eksternal yang merupakan media komunikasi untuk menjalin 

suatu hubungan dengan pihak luar seperti misalnya media cetak, televisi, 

telepon, surat dan juga internet. Sedangkan untuk media komunikasi 

internal merupakan media komunikasi yang bertujuan untuk sarana 

menyampaikan dan penerima informasi untuk internal saja. Jenis media 

komunikasi internal misalnya surat, telepon, papan pengumuman, majalah 

bulanan dan lainnya. 

Kemudian ada juga elemen media komunikasi yang dijadikan dasar 

media komunikasi baru, berikut beberapa elemen dasar yang perlu 

diketahui adalah keterampilan berfikir secara kritis agar dapat melakukan 

pengembangan nilai independen terhadap suatu media. Pemahaman 

terhadap proses komunikasi massa. Kesadaran akan dampak media 

terhadap individu dan juga masyarakat. Elemen dasar lainnya adalah 

strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan dari media tersebut, 
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masyarakat perlu menyerap suatu informasi dari media yang akurat dan 

terpercaya. Kesadaran akan isi dari sebuah media atau teks yang 

menyediakan wawasan bagi kehidupan. Kemampuan untuk menikmati dan 

memahami serta menghargai isi media komunikasi. Dan yang terakhir 

adalah pengembangan keterampilan produksi yang efektif dan 

bertanggung jawab. 

2.1.3 Media Sosial  

New media merupakan media yang menawarkan digitisation, 

convergence, interactiviy, dan development of network terkait pembuatan 

pesan dan penyampaian pesannya. Kemampuanya menawarkan 

interaktifitas ini memungkinkan pengguna dari new media memiliki 

pilihan informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran 

informasi yang dihasilkan serta melakukan pilihan-pilihan yang 

diinginkannya. Kemampuan menawarkan suatu interactivity inilah yang 

merupakan konsep sentral dari pemahaman tentang new media. (Flew, 

2002) Munculnya virtual reality, komunitas virtual identitas virtual 

merupakan fenomena yang banyak muncul seiring dnegan hadirnya new 

media. Fenomena ini muncul karena new media memungkinkan 

penggunanya untuk menggunakan ruang seluas-luasnya di new media, 

memperluas jaringan seluas-luasnya, dan menunjukkan identitas yang lain 

dengan yang dimiliki pengguna tersebut di dunia nyata. (Flew, 2002) 

Sebutan media baru/ new media ini merupakan pengistilahan untuk 

menggambarkan kerakteristik media yang berbeda dari yang telah ada 
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selama ini. Media seperti televisi, radio, majalah, koran digolongkan 

menjadi media lama/ old media, dan media internet yang mengandung 

muatan interaktif digolongkan sebagai media baru/ new media. Sehingga 

pengistilahan ini bukan lah berarti kemudian media lama menjadi hilang 

digantikan media baru, namun ini merupakan pengistilahan untuk 

menggambarkan karakteristik yang muncul saja.  

Media sosial/ social media atau yang dikenal juga dengan jejaring 

sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan 

interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari 

Wikipedia, didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para 

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan 

isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, 

jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum 

digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.  

(http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sos ial).  

Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan, bahwa 

media sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media massa 

online karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat 

mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. 

Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena 

kekuatan media online karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti 

mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat. 

Fenomena media sosial ini bisa dilihat dari kasus Prita Mulyasari versus 
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Rumah Sakit Omni International. Inilah alasan mengapa media ini disebut 

media sosial bukan media massa. (Ardianto, 2011) 

2.1.4 Dunia Virtual 

Tak bisa dipungkiri jika kemajuan teknologi informasi saat ini 

justru menggiring masyarakat global ke arah akhir sosial. Alan Touraine 

melihat bahwa proses akhir sosial ini sebagai akibat modernisasi yang 

telah mencapai titk ekstrimnya dewasa ini, yang disebut sebagai 

hipermodernisasi kontemporer. Proses sosial ini kini dipercepat dan 

mencapai keadaan maksimal di tangan media internet yang menciptakan 

berbagai informasi relasi sosial. Realitas yang ada ini membuat individu-

individu penikmatnya seolah saling berlomba dalam sebuah arena duel, 

kontes tantangan, rayuan, dan godaan masyarakat konsumer. (Piliang, 

2004) Akhir sosial juga ditandai oleh transparasi sosial, yaitu satu kondisi 

lenyapnya kategori sosial, batas sosial, hirarki sosial yang sebelumnya 

membentuk suatu masyarakat.  

Jaringan informasi menjadi bersifat transparan dan virtual tatkala 

tak ada lagi kategorikategori moral yang mengikatnya dan ukuran-ukuran 

nilai yang membatasinya. Party-line merupakan gambaran masyarakat 

cyber kita yang tenggelam di dalam ekstasi komunikasi. Orang yang 

terbuai dalam komunikasi di dalam dunia cyber bisa tenggelam di 

dalamnya dan terbawa arus gaya komunikasi yang ada, hingga tak jarang 

bisa seolah menjadi sosok lain, yang jauh beda dengan dunia nyatanya. 

(Piliang, 2004) Terpaan media, interaksi dalam media di abad informasi 
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saat ini, seringkali membuat diri orang yang terlibat di dalamnya tak lebih 

dari bentukan media. Christoper Wulf dalam artikelnya “The Temporaly of 

WorldView dan Self Image, mengatakan bahwa pandangan dunia dan citra 

diri memang tak bisa dipisahkan. Cara manusia memandang dunia dalah 

cara menusia memandang dirinya, dan cara manusia memahami dirinya 

adalah cara manusia memahami dunia. Kehadiran dunia virtual semakin 

mengukuhkan citraan-citraan yang dibentuk ini. Memang tak bisa 

dipungkiri, bahwa manusia modern saat ini sangat tergantung hidupnya 

pada teknologi. Kehadiran internet yang diikuti dengan munculnya media 

sosial di dalamnya membawa pula berbagai masalah etika berkomunikasi.  

Penggunaan identitas palsu untuk kepentingan yang negatif, 

penyebaran dan pengunduhan materi yang dilindungi hak cipta atau materi 

yang dilarang, merupakan hal yang melanggar etika dan dilarang. Namun 

kebebasan yang ditawarkan internet terutama dalam hal ini media sosial, 

seolah membuat matinya kepekaan etika. Apa yang harusnya tidak 

dilakukan, menjadi nampak wajar dilakukan. Bahkan tak jarang ada yang 

menganggapnya bukan suatu kesalahan dengan berbekal berbagai 

pembenaran yang dimunculkan. Dunia virtual akhirnya membawa 

fatamorgana, ilusi realita bagi setiap pengguna yang tak memiliki kendali 

diri. Tentunya konsep diri berpengaruh disini. Konsep diri merupakan 

seperangkat persepsi yang relatif stabil yang dipercaya seseorang 

mengenai dirinya sendiri. Mead berpendapat bahwa karena manusia 

memiliki konsep diri, maka mereka memiliki mekanisme untuk 
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berinteraksi dengan dirinya. Artinya ketika konsep diri seseorang bahwa 

dia adalah orang yang memegang etika dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain, maka orang tersebut akan mampu 

mengendalikan dirinya untuk tidak menerjang batasan etika yang ada. 

Mekanisme terkait konsep diri ini digunakan untuk menuntun 

perilaku dan sikap yang ditampilkannya (West & Turner, 2008). Walau 

memang tak bisa dipungkiri pengaruh lingkungan sosial dan budaya juga 

berperan dalam menentukan bagaimana seseorang akan berperilaku dan 

bersikap. Darmastuti, dalam buku Komunikasi 2.0, mengutip pernyataan 

Stanley J Baran dan Edward T Hall, bahwa komunikasi adalah dasar dari 

suatu budaya. Komunikasi dan budaya adalah pasangan tak terpisahkan. 

Perubahan pada salah satu sisi akan merubah sisi yang lainnya. Darmastuti 

menambahkan bahwa komunikasi dengan media sosial akan membawa 

pengaruh pada: 1. Kepercayaan, nilai, dan sikap 2. Pandangan dunia 3. 

Organisasi sosial 4. Tabiat manusia 5. Orientasi kegiatan 6. Persepsi diri 

dan orang lain (Darmastuti, 2011) 

2.1.5 Level Komunikasi Dalam Media Sosial 

Level komunikasi terdiri dari komunikasi intrapersonal, 

komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan 

komunikasi massa. Tiap level komunikasi memiliki cirri dan karakter 

tersendiri. Utari dalam Komunikasi 2.0, menyatakan, bahwa 

perkembangan media baru membawa konsekuensi pergeseran dan 

perubahan dalam teori-teori komunikasi massa. Karakteristik media yang 
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selama ini dikenal, melebur dalam media baru. Ini karena terbentuknya 

mass-self comunication. Dalam media baru ada kombinasi antara 

komunikasi interpersonal dengan komunikasi massa.  Karena menjangkau 

khalayak secara global maka bisa dikatakan komunikasi massa, dan pada 

saat yang sama karena pesan yang ada dibuat, diarahkan, dan dikonsumsi 

secara personal, maka dikatakan komunikasi interpersonal. (Utari, 2011)  

Komunikasi interpersonal merupakan dipahami sebagai 

komunikasi yang melibatkan dua orang atau komunikasi yang secara 

kontekstual merupakan komunikasi interpersonal. Komunikasi 

interpersonal secara kontekstual memang sangat berbeda dari komunikasi 

kelompok, meskipun terjadi dalam kelompok kecil. Komunikasi 

interpersonal mensyaratkan keterlibatan penuh pihak yang terlibat. Jika 

salah satu pihak menarik diri dari percakapan maka komunikasi 

interpersonal pun praktis akan berakhir. Jelas, kondisi ini juga berlaku di 

media sosial. Dalam media sosial, komunikasi tak terjadi secara interaktif 

jika pihak yang diajak berkomunikasi menarik diri dari percakapan yang 

ada. Jika pertukaran informasi tidak terjadi, maka pihak pemberi 

informasi, dalam hal ini pemilik akun media sosial hanya melakukan 

komunikasi searah, namun begitu ada pihak lain yang menanggapi apa 

yang dituliskannya dan terjadi interaksi maka komunikasi interpersonal 

terjadi. (Adler & Rodman, 2006) Bagi banyak orang, online 

communication justru mempermudah terbentuknya hubungan 

interpersonal yang dekat. Karena melalui komunikasi secara online, tiap 
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individu yang terlibat cenderung lebih berani mengungkapkan 

pendapatnya, dan membuka dirinya untuk lebih dikenal orang lain. 

Komunikasi dalam media sosial tak terikat waktu, siang ataupun malam, 

pihak yang terlibat didalamnya tetap bisa terlibat aktif. Juga tak terikat 

ruang, dengan siapapun di penjuru dunia pihak yang terlibat di dalamnya 

bisa berkomunikasi. Hal ini tak mungkin dilakukan dalam kontak tatap 

muka, termasuk juga jika menggunakan media komunikasi konvensional 

seperti telepon, hal ini terkait dengan biaya dan perbedaan waktu. 

Komunikasi secara online dalam hal ini dilihat lebih murah, cepat, dan 

mudah. (Adler & Rodman, 2006).  

Komunikasi massa, merupakan level komunikasi terbesar dengan 

cakupan sasaran komunikasi terbanyak. Komunikasi massa terdiri dari 

pesanpesan yang ditransmisikan ke sasaran audience yang benyak dan 

tersebar luas, dengan menggunakan koran, majalah, televisi, radio, dan 

internet. (Adler & Rodman, 2006). Kondisi ini juga ditemui dalam media 

sosial. Apa yang diungkapkan seseorang dalam media sosial, akan bisa 

dilihat khalayak banyak, sehingga komunikasi massa terjadi. Dalam media 

sosial, komunikasi interpersonal dan komunikasi massa melebur menjadi 

satu. Saat seseorang mengunggah sesuatu kemudian ditanggapi pihak lain, 

lalu terjadi interaksi, maka komunikasi interpersonal terjadi. Disaat yang 

sama, saat seseorang mengunggah sesuatu, apa yang diunggahnya bisa 

dilihat dan dinikmati khalaak banyak, sehingga pada saat yang sama 



 

25 
 

komunikasi massa juga terjadi, sebab komunikasi massa tidak 

mensyaratkan adanya keterlibatan aktif semua pihak. 

2.2 Tujuan Bermedia Sosial 

- Membangun Bisnis  , Menjadi pelaku bisnis tentu membutuhkan media 

promosi yang efektif. Salah satu pilihan yang tepat adalah Media sosial. Oleh 

karena itu banyak pengguna media sosial memanfaatkan media sosial sebagai 

tempat promosinya. Tidak hanya sebatas mempromosikan, bahkan melalui media 

sosial sering terjadi transaksi, dan melahirkan istilah online shop atau bisnis 

online. 

- Membentuk Komunitas Sosial, Sebuah komunitas sosial juga bisa 

menggunakan media sosial sebagai sarana dalam membangun interaksi antar 

komunitas. Terbentuknya sebuah komunitas yang terkadang berbeda latar 

belakang pendidikan pekerjaan dan tempat tinggal menjadikan media sosial 

sebagai tempat yang tepat untuk membangun komunikasi dan bertukar pikiran 

sesama anggota. 

- Menjalin Hubungan Personal, Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran media 

sosial telah memudahkan komunikasi dengan semua orang di seluruh belahan 

dunia. Untuk membangun komunikasi dengan orang yang belum pernah dikenal 

sebelumnya pun memungkinkan lewat media sosial. Sudah banyak kejadian 

orang-orang yang sukses mendapatkan sahabat, pasangan hidup dan rekan kerja 

dari media sosial. 

- Aktualisasi Diri, Sosial media juga menjadi tempat alternatif untuk aktualisasi 

diri. Menjadikan media sosial sebagai tempat untuk menunjukkan bakat dan 
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keunikan adalah pilihan yang tepat karena mudah dan murah serta bisa diakses 

oleh banyak orang dalam waktu singkat. Media sosial telah melahirkan artis-artis 

baru yang sukses sampai sekarang. 

- Mengikuti Trend, Ada juga pengguna media sosial yang hanya sekedar ikutan 

trend, membuat/membagikan konten tanpa tujuan apa-apa. Tidak peduli siapa 

yang menjadi temannya, di komunitas mana dia bergabung juga tidak menjadi 

persoalan.  

Satu yang pasti ketika temannya menanyakan tentang akun media sosial 

dia bisa menjawab ada. Satu yang pasti apapun tujuan anda membuat akun media 

sosial gunakan media sosial dengan bijak, membuat dan membagikan konten yang 

bisa berdampak positif. Jadikan media sosial sebagai perekat tali persaudaraan dan 

penyambung hubungan silaturahmi. 

1.2.1 Jenis-Jenis Media Sosial 

Menurut Fandi dalam Nurudin (2012:54-63) melalui bukunya 

Media Sosial Baru, media sosial secara substansial mengubah cara 

komunikasi antar organisasi, masyarakat, serta individu. Adapun jenisjenis 

dari media sosial, sebagai berikut:  

a. Collaborative Project Collaborative Project merupakan suatu 

media sosial yang dapat membuat konten. Khalayak pun dapat 

mengakses konten tersebut secara global. Ada dua sub kategori yang 

masuk dalam Collaborative Project dalam media sosial, yaitu Wiki 

dan Bookmark Sosial. 
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b. Blogs and Microblogs Blogs adalah sebuah website yang 

memfasilitasi penyampaian sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan 

sehari-hari daripenulisnya. Pada kenyataannya, blogs dan microblogs 

banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan sebuah 

produk. Begitu pula para selebritis. Mereka memanfaatkan blogs 

sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang 

mereka lakukan. Beberapa contoh yang memanfaatkan blogs dan 

microblogs dintaranya Kaskus, Wordpress, Multiply dan Plurk. 

c. Content Communities Content Community merupakan sebuah 

aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi foto dan video dengan 

orang yang dituju,yang termasuk dalam subkategori content 

community, yaituYoutube. 

d. Social Networking Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang 

memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna lain 

melalui profil pribadi atau akun pribadinya. Profil pribadi mencakup 

semua jenis informasi termasuk semua jenis informasi termasuk foto, 

video, file, audio, dan blog. Situs jejaring sosial pada umumnya 

memiliki fitur seperti pesan instan dan email. Selain itu, situs 

tersebut juga dapat membantu seseorang untuk melakukan apa yang 

mereka inginkan. Dalam jejaring sosial ini terdapat beberapa macam 

jenis, diantaranya Geocities, Six Degrees, Friendster, Yahoo 

Massenger, Facebook, Twitter, Myspace, Blackberry Messanger, 
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WhatsApp, Google+, Instagram, Skype, Gizno, Camfrog, Yahoo 

Koprol, Yuwie, Virtual Games Worlds dan Virtual Sosial Words. 

 

2.2.2  Sejarah Perkembangan Instagram 

Instagram diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, dan 

didirikan pada bulan Oktober 2010. 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. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 

4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. Instagram 

dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun dengan 

sistem operasi iOS 3.1.2 atau yang terbaru, dan telepon genggam Android 

apapun dengan sistem operasi versi 2.2 (Froyo) ke atas. Aplikasi ini dapat 

diunggah melalui Apple App Store dan Google Play. 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 
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jaringan Internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat 

diterima dengan cepat. Oleh karena itu, Instagram merupakan gabungan 

dari kata instan dan telegram. 

2.2.3  Kelebihan Instagram 

a. Pasar yang melek teknologi. Salah satu kelebihan berjualan lewat 

Instagram adalah pengguna Instagram sudah ‘terjamin’ melek teknologi. 

Artinya, mereka yang aktif di Instagram pastilah aktif pula di Twitter dan 

mungkin juga Facebook. Karena itu, sangat tepat bila Anda 

mempromosikan produk Anda melalui Instagram dan dibantu jejaring 

sosial lainnya.  

b. Pengguna Instagram tentu memiliki gadget yang mendukung aplikasi 

tersebut, yaitu android phones maupun iPhone. Ini berarti Instagram 

memiliki pengguna yang rata-rata kelas menengah ke atas. Hal ini 

menguntungkan bagi Anda, karena calon konsumen Anda kemungkinan 

besar mempunyai ‘kantong’ yang cukup dalam.  

c. Tampilan produk yang simple. Karena Instagram memang digunakan 

sebagai aplikasi berbagi foto, fitur-fitur yang tersedia di Instagram akan 

mendukung gambar produk yang anda upload di dalamnya.  

d. Di Instagram, kebanyakan fotonya menggunakan (#) hashtag. Oleh 

karena itu, sangat disarankan untuk menggunakan hashtag agar 

memudahkan calon pembeli menemukan produk anda. 
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2.2.4 Fitur-fitur Instagram 

a. Pengikut / followers Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan 

menjadi mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut 

Instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna 

Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga 

mengomentari fotofoto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya.  

b. Unggah Foto Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat 

untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto 

yang hendak ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice 

ataupun foto-foto yang ada di album foto di iDevice tersebut. 

c. Kamera Foto yang telah diambil melalui aplikasi Instagram dapat 

disimpan di dalam iDevice tersebut. Setelah foto diambil melalui kamera 

di dalam Instagram, foto tersebut pun juga dapat diputar arahnya sesuai 

dengan keinginan para pengguna. Foto-foto yang akan diunggah melalui 

Instagram tidak terbatas atas jumlah tertentu, melainkan Instagram 

memiliki keterbatasan ukuran rasio 3:2 untuk foto.  

d. Effect Photo’s Instagram memiliki efek-efek yang dapat digunakan oleh 

para pengguna pada saat mereka hendak menyunting sebuah foto. Efek 

tersebut terdiri dari: X-Pro II, Lomo-fi, Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, 

Inkwell, Walden, Hefe, Nashville, Valencia, Amaro, Rise, Hudson, dan 

Lord Kelvin.  

e. Judul Foto / Nama Foto, Foto yang akan di unggah sebelumnya  

disunting terlebih dahulu, kemudian dibawa ke halaman selanjutnya. 
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Dimana di dalamnya tidak hanya ada pilihan untuk mengunggah pada 

jejaringan sosial atau tidak,  tetapi juga untuk memasukkan judul foto, dan 

menambahkan lokasi foto tersebut.  

f. Arroba ( et/@ ) Twitter, Facebook memiliki fitur yang dimana para 

penggunanya dapat menyinggung pengguna lain yang juga, dengan 

manambahkan tanda arroba (@) dan memasukkan akun Instagram dari 

pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung 

pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga pada bagian 

komentar foto. Para pengguna dapat menyinggung pengguna lainnya 

dengan memasukkan akun Instagram dari pengguna tersebut.  

g. Label Foto Sebuah label di dalam Instagram adalah sebuah kode yang 

memudahkan para pengguna untuk mencari foto tersebut dengan 

menggunakan “kata kunci”. Label itu sendiri dapat digunakan di dalam 

segala bentuk komunikasi yang bersangkutan dengan foto itu sendiri.  

h. Publikasi kegiatan sosial ( #/ hashtag ) Instagram menjadi salah satu 

alat promosi yang baik dalam menyampaikan sebuah kegiatan itu. 

Contohnya seperti pada label #thisisJapan projek dimana dia 

menggunakan label di dalam Instagram untuk menarik perhatian para 

masyarakat international untuk membantu bencana alam yang terjadi di 

Jepang pada awal tahun lalu, dll. 17 m. Publikasi Organisasi Instagram 

juga banyak organisasi-organisasi yang mempublikasikan produk mereka. 

Contohnya saja seperti Starbucks, Burberry, Levi’s, dan lain-lain. Banyak 

dari produk-produk tersebut yang sudah menggunakan media sosial untuk 
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memperkenalkan produk-produk terbarunya kepada masyarakat, hal ini 

dikarenakan agar mereka tidak harus mengeluarkan biaya sepersen pun 

untuk melakukan promosi tersebut.  

I. Geotagging Geotagging adalah identifikasi metadata geografis dalam 

sebuah media situs ataupun foto. Bagian geotag akan muncul ketika para 

pengguna iDevice mengaktifkan GPS mereka di dalam iDevice mereka 

tersebut.  

j. Jejaring Sosial Para pengguna tidak hanya berbagi foto di dalam 

Instagram, melainkan foto tersebut dapat dibagi juga melalui jejaring 

sosial Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr, Flickr, dan juga posterous, 

yang tersedia di halaman untuk membagi foto.  

k. Tanda Suka (Like) Instagram memiliki sebuah fitur tanda suka yang 

dimana fungsinya sama seperti apa yang ada di dalam Facebook, yaitu 

sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah 

diundah oleh pengguna yang lain. Berdasarkan dengan durasi waktu dan 

jumlah suka pada sebuah foto di dalam Instagram, hal itulah yang menjadi 

faktor 18 khusus yang mempengaruhi apakah foto tersebut populer atau 

tidak. Bila sebuah foto tersebut menjadi populer, maka secara langsung 

foto tersebut akan masuk ke dalam halaman populer tersendiri 

2.3 Perkembangan Komik di Indonesia 

Sebelum komik berkembangan dan menyebar luas hingga masuk ke 

Indonesia, masyarakat Indoensia sebelumnya telah akrab dengan karya sastra 
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bergambar yang sekarang kita sebut komik. Karenanya tidak begitu sulit bagi 

komik buatan jepang untuk masuk dan turut mempengaruhi masyarakat Indonesia. 

Dengan tampilannya yang khas cukup membuat para generasi pecinta komik era 

tahun 90-an terkesan. Apa lagi, pada saat itu karya sastra bergambar kurang begitu 

mendapat dukungan dari publik. Bahkan, komik tak jarang mendapat pemaknaan 

konotasi yang cenderung negatif dari masyarakat. Sehingga komik menjadi suatu 

hal yang ditabukan di masyarakat (ajidharma, 1993).  

Walaupun begitu komik karya anak negeri turus berkembang secara 

underground. Di tengah segala keterpurukannya yang tidak mendapat simpati dari 

publik, ditambah lagi dengan pengaruh komik jepang yang mulai mendominasi 

pasar dunia sastra internasional, tak heran komik Indonesia semakin tertinggal 

jauh kebelakang. 

2.3.1 Jenis-jenis Komik  

Adapun jenis-jenis komik menurut (McCloud;2001) adalah sebagai berikut;  

1. Komik Strip Komik strip adalah komik pendek yang terdiri dari beberapa 

panel dan  muncul di surat kabar. Komik strip biasanya bertema humor 

dan bergaya atau kartun karikatur.  

2. Buku Komik Buku komik adalah kumpulan halaman komik yang dijilid 

rapid an diterbitkan secara berkala. Di Indonesia buku komik umumnya 

hanya memuat satu judul saja, sedangkan di Jepang beredar dalam format 

satu buku yang terdiri dari bebera[a judul komik. Komik jenis ini juga 

dikenal dengan sebutan comic magazine.  
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3. Graphic Novel atau novel grafis adalah komik yang memiliki gaya cerita 

yang naratif. Cerita pada novel grafis biasanya lebih kompleks dan 

cenderung ditujukan untuk pembaca dewasa. Menurut Mario Saraceni 

dalam buku The Language of Comics (2003), istilah novel grafis semata 

digunakan untuk memberikan istilah yang lebih baik‟ (baca : dewasa) 

bagi komik.  

4. Webcomic Adalah komik yang diterbitkan melalui media internet. 

Kelebihan dari webcomic adalah semua orang dapat menerbitkan 

komiknya sendiri dengan biaya relatif murah dan dapat diakses oleh 

semua orang diberbagai belahan dunia.  

5.  Komik Instruksional adalah jenis komik strip yang dirancang untuk 

tujuan edukasi atau informasi. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat 

universal (bahasa gambar dan symbol). Contohnya adalah petunjuk 

manual pada alat- atat elektronik dan instruksi penggunaan masker 

oksigen pada kabin pesawat terbang. 

2.3.2  Komik Digital 

Sebagai salah satu produk budaya populer, komik beradaptasi 

seiring dengan perkembangan zaman. Pola produksi, konsumsi, dan 

distribusi komik pun turut berubah karenanya. Berkembangnya teknologi 

internet dan media jejaring sosial memegang peranan penting dalam sosok 

komik kontemporer. 

Sejak lukisan gua pertama kali ditemukan di Eropa Barat, kita 

sudah mulai memasuki budaya membaca gambar. Kurang lebih 10.000 
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SM yang lalu, media tata tutur visual sudah diperkenalkan. Perkembangan 

ini terus berlanjut menjadi budaya tata tutur visual tekstual pada papirus di 

Mesir kuno, ukiran tiang Troya di Roma (Italia), manuskrip bergambar di 

Kolombia, permadani Bayeux di Inggris, teknik cetak kayu atau tembaga 

atau logam, hingga relief Candi Borobudur di Indonesia. Pada sekitar 

tahun 1440, penemuan mesin cetak oleh Gutenberg membawanya ke level 

yang lebih tinggi. (McCloud, 2005 ). 

Meskipun masih mempertahankan beberapa aspek dasarnya, pola 

produksi komik pun mengalami perubahan dari masa ke masa. 

Perkembangan teknologi, khususnya dalam dunia digital, juga berimbas ke 

dalam wilayah komik. Muncullah apa yang kita kenal dengan komik 

digital. Menurut (McCloud : 2005), fenomena ini dapat dipilah menjadi 3 

kategori : master, potential master dan slave (McCloud , 2005).  

Master atau potential master akan melihat beragam peluang positif 

yang dimungkinkan oleh perkembangan komik digital ini (misalnya 

kecepatan kerja, kemudahan distribusi, dan lainnya) Di sisi lain, kategori 

slave, akan cenderung berpandangan negatif. melihatnya sebagai potensi 

ancaman yang bisa jadi akan membuat punahnya eksistensi mereka 

sebagai kreator. 

Berdasarkan aplikasi digitalnya, komik digital dapat dibagi 

menjadi empat kategori: digital production, digital form, digital delivery 

dan digital convergence. Digital production berkaitan dengan proses 

kreasi dan produksi komik yang kini dapat dilakukan sepenuhnya dengan 
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bantuan komputer, melengkapi proses manipulasi dan olah digital semata 

(yang paling umum: dibuat secara manual, dipindai, dan kemudian 

finishing dengan komputer). Sedangkan Digital form mengacu pada wujud 

fisik komik digital yang tidak dibatasi oleh ukuran dan format 

sebagaimana halnya kertas. Dimensi komik digital dapat dikatakan tak 

terbatas. Dengan wujud berupa data elektronik ini, komik digital bisa 

disimpan dan atau dipindahkan dari dan ke dalam berbagai macam media 

penyimpanan. Komik digital juga memiliki kemampuan multimedia, dapat 

dikombinasikan dengan animasi, diberikan fitur interaktivitas, suara dan 

sebagainya. Tentu saja hal ini dapat memberikan sensasi membaca yang 

berbeda bagi pembacanya. 

Digital delivery berkaitan dengan metode distribusi dengan 

mobilitas tinggi. Wujud paperless memungkinkan proses distribusi komik 

digital memangkas banyak mata rantai proses distribusi analog pada 

umumnya (contoh: percetakan, distributor, pengecer, pembeli). Fitur high 

mobility memungkinkan komik digital dibawa dalam gawai yang kecil dan 

efisien. Tentu saja hal ini akan sangat terkait dengan kecepatan akses dan 

bandwith internet di tanah air, sehingga perlu menjadi pertimbangan bagi 

komikus. Digital convergence mengembangkan komik dan 

menghubungkannya dengan media tautan digital lainnya: game, animasi, 

film, mobile content, dan sebagainya. (qubicle.id)  

Perkembangan komik digital, khususnya yang disebarluaskan 

melalui internet di Indonesia Tumbuh dan berkembangnya media jejaring 
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sosial seperti Facebook, Instagram, Line Webtoon, dan sebagainya 

membuat para kreator mempermudah para kreator mendistribusikan karya-

karya komiknya kepada para pembaca. Adanya format standar dari 

masing-masing media jejaring sosial pun membuat para komikus dapat 

berkarya dengan lebih leluasa sesuai dengan media pilihannya. 

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa keleluasaan ini dapat 

mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan kendali atas karya komik 

yang diunggah oleh kreator ke media jejaring sosial. Fungsi penyuntingan 

oleh editor yang menjadi syarat mutlak produksi komik cetak, dapat 

dilewati begitu saja. Kualitas komik menjadi tak sepenting jumlah 

penggemarnya, berapa banyak jumlah like dan follower-nya. Namun 

demikian, dengan segala karakteristiknya, komik digital tetap menjadi 

salah satu penanda zaman yang penting. Sebagai alternatif berkarya yang 

menarik, komik digital sebagai karya kontemporer telah membuka peluang 

baru dan eksplorasi media yang lebih jauh lagi. 

2.4 Pengertian Sensualitas  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011) menuliskan bahwa “sensualitas 

adalah segala sesuatu yg mengenai badani bukan rohani”. Sensualitas juga 

diartikan sebagai kesadaran seseorang akan indra yang dimiliki baik sentuhan, 

perasa, penciuman, pendengaran, penglihatan dan juga pemikiran yang dapat 

menimbulkan rasa senang melalui indra-indra tersebut (Gomez, 2012). 

Lichtenberg (2008) mendefinisikan sensualitas sebagai bentuk-bentuk dukungan 

yang ditunjukkan melalui persetujuan pengasuh terhadap perilaku anak yang 
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berkaitan dengan kesenangan sensasi tubuh dan fantasi. Sensualitas juga dianggap 

sebagai kenikmatan yang ditujukkan pada perasaan tertentu yang berkaitan 

dengan kesenangan yang muncul karena adanya perilaku pengasuh yang 

menenangkan dan mengekspresikan perasaan mereka kepada anak, dan anak akan 

menggunakan interaksi tersebut untuk menenangkan dirinya sendiri (Lazar dan 

Lichtenberg, 2003).  

Joanning dan Keoughan (2005) menyampaikan bahwa sensualitas 

diartikan sebagai keintiman fisik secara non-seksual dengan orang lain termasuk 

kepekaan terhadap hasrat tubuh untuk dirangsang dengan cara-cara yang 

menimbulkan perasaan senang. Seksualitas melibatkan aktivitas sensual, tetapi 

tidak semua aktivitas sensual adalah seksual. Joanning dan Keoughan (2005) juga 

menambahkan bahwa sensualitas tidak terbatas hanya dapat dilakukan di tempat 

tidur, sofa, atau mobil. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Kenedy et. al. 

(2010) yang menyatakan bahwa sensualitas dan seksualitas adalah hal yang 

berbeda, dimana sensualitas mengarah kepada kesenangan yang berasal dari alat 

indra, sedangkan seksualitas merupakan ketertarikan dan hasrat pada aktivitas 

seksual. Namun, disisi lain Kamus Bahasa Inggris Oxford Online (2014) 

mengungkapkan bahwa sensualitas adalah “the enjoyment, expression, or pursuit 

of physical, especially sexual, pleasure”, yang artinya sensualitas adalah 

kenikmatan, ekspresi, kesenangan, atau pencarian fisik, terutama secara seksual. 

Definisi tentang sensualitas masih belum memuaskan. Kata sensualitas 

ternyata masih memiliki kemiripan dengan kata-kata lain seperti erotisme dan 

seksualitas, sehingga seringkali dimaknai sebagai hal yang sama (Traina, 2011). 
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Ratna Batara Munti (2005) juga menegaskan bahwa kata sensualitas dan erotisme 

masih belum memiliki batasan yang jelas, sehingga tidak menutup kemungkinan 

kata-kata tersebut dimaknai sebagai hal yang tumpang tindih. Menurut Kamus 

Bahasa Inggris Oxford (2014), erotisme adalah “relating to or tending to arouse 

sexual desire or excitement” yang artinya erotis adalah yang berhubungan dengan 

atau cenderung mengarah kepada membangkitkan gairah seksual atau kenikmatan 

seksual. Definisi ini hampir sama dengan definisi kata sensualitas yang juga 

diartikan dalam sumber yang sama.  

KBBI Online (2014) menyatakan bahwa seksualitas adalah “ciri, sifat, atau 

peranan seks; dorongan seks; kehidupan seks”. Kamus Bahasa Inggris Oxford 

Online (2014) mengartikan seksualitas sebagai “capacity for sexual feeling”, 

yang artinya kapasitas untuk perasaan seksual. Seksual berarti “relating to the 

instincts, physiological precesses, and activities connected with physical 

attraction or intimate physical contact between individuals”, yang artinya 

berkaitan dengan insting, proses fisiologis, dan aktifitas yang berkaitan dengan 

ketertarikan fisik atau kontak fisik yang intim antara individu (Kamus Bahasa 

Inggris Oxford Online, 2014).  

Definisi seksualitas tersebut juga hampir sama dengan definisi sensualitas 

yaitu “the enjoyment, expression, or pursuit of physical, especially sexual, 

pleasure”, yang artinya sensualitas adalah kenikmatan, ekspresi, kesenangan, atau 

pencarian fisik, terutama secara seksual (Kamus Bahasa Inggris Oxford Online, 

2014).  
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Walaupun definisi sensualitas belum jelas, namun sensualitas masih 

memiliki kekhususan yang dapat dibedakan dengan kata-kata yang dianggap 

tumpang tindih seperti erotisme atau seksualitas. Dapat disimpulkan bahwa 

definisi-definisi tentang sensualitas selalu mengarah kepada perasaan senang yang 

dirasakan seseorang karena adanya kontak fisik. 

2.4.1 Bentuk Perilaku Sensualitas  

Berdasarkan lima tipe perilaku yang berpotensi sebagai faktor resiko 

dan faktor protektif dalam penelitian perilaku relasi dan kepuasan 

pernikahan oleh Lawrence et. al. (2008) diungkapkan bahwa bentuk 

perilaku sensualitas, yaitu :  

1. Menyentuh (Touching) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 

(2011), menyentuh berarti “menyinggung sedikit; menjamah”.  

2. Memeluk (Hugging) Menurut KBBI (2011), memeluk berarti meraih 

seseorang ke dalam dekapan kedua tangan yang dilingkarkan; 

mendekap.  

3. Memeluk dengan Penuh Kasih Sayang (Cuddling) Menurut Kamus 

Bahasa Inggris Oxford Online (2014), cuddling berarti “hold close in 

one’s arms as a way of showing love or affection”, yang artinya 

berpegangan erat pada lengan seseorang sebagai cara untuk 

memperlihatkan cinta dan perasaan.  

4. Memijat (Massage) Memijat memiliki arti menekan dengan jari, 

memencet; mengurut bagian tubuh untuk melemaskan otot sehingga 

peredaran darah lancar (KBBI, 2011).  
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5. Perhatian (Caring) Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford Online 

(2014), perhatian adalah “displaying kindness and concern for other”, 

yang artinya memperlihatkan kebaikan dan mengutamakan orang lain. 

Selain menyampaikan empat bentuk perilaku di atas yaitu 

menyentuh (touching), memeluk (hugging), memeluk dengan penuh kasih 

sayang (cuddling), dan memijat (massage). Joanning dan Keoughan 

(2005) juga menambahkan perilaku berpegangan tangan dan membelai 

atau mengelus pasangan sebagai bentuk perilaku sensualitas. Berdasarkan 

KBBI (2011), berpegangan tangan adalah “saling memegang tangan dan 

membelai memiliki arti mengusap-usap disertai kata-kata manis dan 

sebagainya untuk membujuk”. Hansson dan Ahlborg (2011) menyebutkan 

berciuman sebagai salah satu bentuk perilaku sensualitas selain memeluk 

dan cuddling. KBBI (2011) menuliskan bahwa berciuman adalah “saling 

melekatkan bibir atau hidung; bersentuhan antara bagian depan dua benda” 

Lichtenberg (2008) mengungkapkan bahwa bentuk perilaku 

sensualitas dapat terlihat melalui proses menyusui ibu kepada anaknya. 

Ketika seorang bayi sedang menangis dan kemudian sang ibu 

menggendong bayi, maka tangisan berubah menjadi rengekan. Ibu juga 

akan memberikan senyuman dan bayi akan menjadi lebih tenang. Menurut 

Lichtenberg kontak fisik yang terjadi antara ibu dan bayi membuat bayi 

menjadi lebih tenang. Dapat disumpulkan bahwa bentuk-bentuk perilaku 

menonjol yang muncul dalam konstruk sensualitas yaitu tindakan yang 

berupa kontak fisik dengan pasangan. 
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2.4.2 Sensualitas Tubuh Perempuan  

Jika kita membicarakan tentang tubuh perempuan, maka tak akan 

lepas dengan istilah sensualitas. Tubuh perempuan saat ini telah 

dikonstruksi bukan menjadi milik perempuan itu sendiri. Setiap detil 

bagian tubuh perempuan menjadi bagian dari kepentingan yang lain. 

Perempuan dihargai sekaligus dijatuhkan karena tubuhnya yang juga 

didefinisikan sebagai tubuh yang mengandung sensualitas yang dapat 

menimbulkan hasrat seksual laki-laki. Sensualitas ini berkaitan langsung 

dengan inderawi.  

Jennifer L. Hillman dalam bukunya “clinical perspective on 

elderly sexuality”, menjelaskan sensualitas sebagai pengalaman 

menyenangkan melalui penginderaan seseorang terhadap bentuk tubuh 

orang lain. Pleasure tersebut bisa didapatkan melalui aktivitas seksual 

orang lain yang dirasakan melalui penginderaannya. Namun sensual bisa 

didapatkan dengan atau tidak mengikutsertakan orang lain, sensualitas 

didapatkan secara individualis berdasarkan penginderaannya terhadap 

sesuatu -bisa benda, suara, gambar- (Hillman, 2000).  

“...sensuality works within a determined contex, which includes 

both the social and the cultural ambience and public opinion, with its 

criteria and taboos about what is considered an optimal sexual life 

within the established canons. the superego watches over seksual 

satisfactions and affects the quality of experience.” (Alizade, 1999 ) 

Berdasar kutipan diatas menjelaskan bahwa sensualitas bekerja 

dalam konteks yang ditentukan, dimana konteks ini mencangkup baik 
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sosial dan budaya serta opini publik (Alizade, 1999). Dengan demikian 

sesuatu dapat dikatakan sensual jika hal tersebut disetujui oleh lingkungan 

sosial dan budaya yang berada dalam lingkungan tersebut.  

Membahas lebih lanjut tentang sensualitas, peneliti ingin 

menjelaskan sesuatu yang memang sudah tidak asing lagi, yaitu dalam 

kaitannya dengan physical attraction (daya tarik fisik), yang memang 

sangat berkaitan erat dengan bahasan sensualitas. Daya tarik fisik adalah 

persepsi masyarakat yang memiliki budaya tertentu terhadap ciri-ciri atau 

karakter fisik individu, kelompok, ras, dan suku bangsa, yang dianggap 

menarik, indah, dan nyaman untuk dipandang. 

Daya tarik fisik ini juga tidak menutup kemungkinan dapat 

mempengaruhi daya tarik seksual seseorang. Hal ini dikarenakan unsur 

yang mempengaruhi daya tarik fisik seseorang salah satunya adalah bentuk 

tubuh yang proporsional. Yang pada akhirnya akan mangacu pada bagian-

bagian khusus seseorang, misalnya: alat kelamin, payudara, kaki, bibir dan 

lain sebagainya cenderung menimbulkan rangsangan birahi. Akan tetapi, 

daya tarik fisik dan daya tarik seksual tentunya melibatkan dengan apa 

yang kida sebut sense atau penginderaan. Penginderaan disini meliputi apa 

yang dilihat, didengar, dirasakan, dibaui, dan dikecap. Sehingga 

sensualitas pada dasarnya berawal dari penginderaan seseorang terhadap 

sesuatu kemudian menjadi pleasure bagi mereka dan akhirnya dapat 

membengkitkan daya tarik seksual. 



 

44 
 

2.5 Teori Pemusatan Simbolis 

Dalam buku Littlejohn (2009) mengemukakan bahwa teori pemusatan 

simbolis  juga sering dikenal dengan nama analisis bertemakan fantasi (fantasy 

theme analysis) adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Ernest Bormann, 

John Cragan dan Donald Shield, serta berhubungan denganpenggunaan gaya 

bercerita dalam komunikasi. Titik awal teori ini adalah gambaran individu tentang 

realitas dituntun oleh cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana segala yang 

diyakini ada. Cerita-cerita atau tematema fantasi ini diciptakan dalam interaksi 

simbolis dalam kelompok kelompok kecil serta mereka berpindah dari satu orang 

ke orang lain dan dari satu kelompok ke kelompok lain untuk berbagi pandangan 

tentang dunia (Littlejohn, 2009). 

Tema-tema fantasi merupakan bagian dari drama-drama yang lebih 

besar yang merupakan cerita yang lebih panjang dan lebih rumit yang disebut 

dengan pandangan retorika. Pandangan retorika adalah sebuah pandangan 

tentang bagaiman segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan 

terjadi. Dalam ukuran besar pandangan ini membentuk anggapan-anggapan 

pada dasar pengetahuan sebuah kelompok, membentuk pemahaman realitas. 

Tema-tema fantasi merupakan sebuah unsur utama dalam persuasi. Pelaku 

komunikasi publik dalam pidato, artikel, buku, film, dan media lain sering 

kali mengetuk pada tema-tema fantasi utama audiensi. Komunikasi publik 

merupakan sebuah cara umum untuk menyebarkan tema-tema fantasi, 

komunikasi publik juga dapat ditambahkan atau mengubah pandangan 

retorika dengan memperbesar, mengubah, atau menambahkan tema-tema 

fantasi. Salah satu cara untuk menilai penggunaan tema-tema fantasi adalah 
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dengan melihat ke-efektifannya ketika mereka muncul dalam wacana publik 

(Littlejohn, 2009). 

Fantasi disini diartikan sebagai interpretasi yang kreatif dan imajinatif 

terhadap berbagai peristiwa yang memenuhi kebutuhan psikologis dan retoris 

(The creative and imaginative of narratives explaining how things are 

believed to be) (Bormann, 1990). Jadi istilah fantasi tersebut bukan merujuk 

pada cerita fiksi, hal-hal yang tidak nyata seprti dalam film kartun, atau kisah 

kisah tentang peri, atau juga hasrat-hasrat yang bersifat erotik. Fantasi lebih 

diartikan sebagai cerita, satire, perumpamaan, kenangan masa lalu, pengalaman, 

atau lelucon yang memiliki muatan emosi. Fantasi mencakup 

persitiwa-peristiwa masa lalu anggota kelompok, atau kejadian yang mungkin 

terjadi pada masa yang akan datang. 

Fungsi dari teori ini adalah menganalisa interaksi yang terjadi di dalam 

skala kelompok kecil. Kelompok di sini dapat berupa kelompok sosial, 

kelompok tugas, atau kelompok dalam sebuah pergaulan. Secara proses, teori 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya sense of 

community dan group consciousness dalam sebuah kelompok. 

Teori ini memiliki anggapan dasar bahwa setiap anggota kelompok 

melakukan pertukaran fantasi dalam rangka membentuk kelompok yang 

kohesif. Dengan saling bertukar fantasi tersebut bisa memicu terjadinya 

interaksi kelompok yang baik. Fantasi yang dimaksudkan di sini bisa berupa 

ide-ide, cerita, gurauan, dan lain-lain yang mengungkapkan emosi atau 

mengandung emosi. 
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2.6 Pemaknaan Audience 

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

sebelum media massa ada, audiens adalah sekumpulan drama, permainan, dan 

tontonan. Setelah ada kegiatan komunikasi massa, audiens sering diartikan 

sebagai penerima pesan-pesan media massa. Pemaknaan menjadi inti komunikasi 

dikarenakan jika makna yang diberikan tidak akurat, tidak mungkin akan terjadi 

komunikasi yang efektif. Semakin tinggi derajat kesamaan antar individu, 

semakin mudah dan semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau 

kelompok identitas. (Mulyana, 2005)  

Ada tiga konsep makna menurut Tipologi Brodbeck (1963), sebagai 

berikut; yang pertama makna referensial yakni makna suatu istilah adalah objek, 

pikiran, ide, atau konsep yang ditujukan oleh istilah itu. Kedua adalah arti istilah 

itu. Dengan kata lain, lambang atau istilah itu ‘berarti’ sejauh ia berhubungan 

dengan ‘sah’ dengan istilah konsep yang lainnya. Tipe makna yang ketiga, 

mencakup makna yang dimaksudkan (intentional) dalam arti bahwa arti suatu 

istilah lambang tergantung pada apa yang dimaksudkan pemakai dengan arti 

lambang itu.(Fisher,1986).Sekalipun demikian, tiga makna dari makna Brodbeck 

itu hanyalah merupakan satu hampiran saja untuk memahami konsep itu. 

Rubenstain mengemukakan tiga buah teori makna yang cenderung formal dan 

bersifat amat berlainan, seperti yang dikutip oleh Aubrey Fisher, yakni “Makna 

mencakup teori referensial, teori ideasional, dan berbagai subvariasi dari teori 

psikologis.” (Fisher, 1986).  

Frank Bioca mengungkapkan 5 karakteristik audiens yang aktif yaitu :  
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1. Selectivity : Audiens yang aktif melakukan pertimbangan dan seleksi 

untuk menentukan media yang akan mereka gunakan.  

2. Utilarinism: Audiens yang aktif menggunakan media untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya dan mencapai tujuan mereka.  

3. Intentionality: Menunjukkan bahwa salah satu kegunaan media adalah 

memberi kepuasan.  

4. Involvement of Effort: Audiens mengkuti dan berpikir dengan aktif dan 

aktif menggunakan media.  

5. Impervious to Influence: Khalayak atau audiens tidak mudah di persuasi 

oleh media tunggal. (Littlejhon, 1999)  

Dikaitkan dengan dengan penelitian ini, audiens yang dimaksudkan 

adalah Mahasiswa aktifis di Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti 

akan mencari tahu bagaimana pemaknaan yang dimiliki oleh audiens 

terhadap sensualitas tubuh perempuan dalam komik digital di akun 

@komikkipli 

2.7 Analisis Resepsi 

Dalam tradisi studi audience, setidaknya pernah berkembang beberapa 

varian diantaranya disebut secara berurutan berdasar perjalanan sejarah lahirnya: 

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

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

dikatakan sebagai perspektif baru dalam aspek wacana dan sosial dari teori 

komunikasi (Jensen, 1999). 
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Sebagai respon terhadap tradisi scientific dalam ilmu sosial, reception 

analysis menandaskan bahwa studi tentang pengalaman dan dampak media, 

apakah itu kuantitatif atau kualitatif, seharusnya didasarkan pada teori representasi 

dan wacana tidak sekedar menggunakan operasionalisasi seperti penggunaan skala 

dan kategori semantik. Sebaliknya, sebagai repon terhadap studi teks humanistik, 

reception analysis menyarankan baik audience maupun konteks komunikasi 

massa perlu dilihat sebaai suatu spesifik sosial tersendiri dan menjadi objek 

analisis empiris. Perpaduan dari kedua kedua pendekatan (sosial dan perspektif 

diskursif) itulah yang kemudian melahirkan konsep produksi sosial terhadap 

makna (the social production of meaning). Analisis resepsi kemudian menjadi 

pendekatan tersendiri yang mencoba mengkaji secara mendalam bagaimana 

proses-proses aktual melalui mana wacana mediadiasi milasikan dengan berbagai 

wacana dan praktik kultural audiensnya (Jensen, 1999). 

Penerima pesan (dalam penelitian ini, pesannya berupa gambar dan teks 

dan penerima adalah Mahasiswa aktifis UMM yang mengikuti akun komik digital 

@komikkipli) merupakan active producer of meaning yang bebas mengungkapkan 

pengalaman yang dirasakannya saat menerima dan menginterpretasi teks. 

Kerangka pemaknaan ini diungkapkan oleh Stuart Hall dengan istilah Encoding-

Decoding. Model ED terfokus pada hubungan antara pesan yang dikonstruksikan 

produsen dan interpretasipesan yang dibangun oleh khalayak penerimanya. Kedua 

proses ini sangat berhubungan karena menyangkut teks media yang sama. Namun, 

hasil interpretasi belum tentu sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh 

produsen pada awal pembentukannya (Croteau & Hayness, 1997) 
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Cerita  komik trip dalam akun instagram @komikkipli dapat memberikan 

persepsi yang berbeda-beda berdasarkan interpretasi pembacanya. Khalayak 

pembaca yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda akan melakukan 

negosiasi teks pada komik digital tersebut. Sebagai pembuat makna, masing-

masing Mahasiswa tersebut akan memiliki konsep yang berbeda dan 

merekonstruksi makna dari realita yang terdapat dalam komik digital tersebut. 

Dengan demikian, maka tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan persepsi 

antara masing-masing pembaca dalam memaknai isi atau gambar sesuai sudut 

pandang mereka berdasarkan pengalaman dan latar belakang sosio kultural 

masing-masing pembaca. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kemampuan 

meresepsi dan tingkat pemahaman mereka tentang tayangan tersebut. 

Ada 3 kategorisasi encoding-decoding menurut Stuart Hall (1994), 

terdapat tiga tipe utama dari pemaknaan atau pembacaan khalayak terhadap teks 

media: 

1. The dominant-hegemonic; terjadi jika seseorang atau sekelompok 

orang melakukan pemaknaan sesuai dengan makna dominan 

(preferred reading) yang ditawarkan oleh teks media. 

2. The negotiated reading; mengakui legitimasi dari kode dominan, 

tapi mengadaptasi pembacaan sesuai kondisi sosial mereka. 

3. The oppositional reading, yang menghasilkan pembacaan radikal 

terhadap teks atau yang berlawanan dengan preferred reading 

 


