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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Media Baru Dalam Studi Komunikasi 

Kemunculan new media atau media baru tidak terlepas dari 

kemunculan internet di dunia ini. Media baru adalah istilah yang 

dimaksudkan untuk mencakup kemunculan era digital, komputer, atau 

jaringan teknologidan komunikasi pada abad ke 20. Sebagian besar 

teknologi yang digambarkan sebagai media baru era digital yang 

mempnyai karakteristik dapat memanipulasi, berdifat jaringan, padat, 

mapat, interaktif, dan memikat. Kehadiran media baru dipahami semata-

mata sebagai konsekuensi teknologi komunikasi yang membuat batas 

platform media yang sebelumnya ada menjadi kabur (Widjayanti, 2016 : 

348). 

Pemahaman atas media baru tentu saja new media tentu saja tidak 

dipahami hanya dengan salah satu bentuk teknis dan teknologi 

komunikasi semata. Apalagi kemunculan media internet sebagai salah 

satu new media. Integritas media yang dimunculkan oleh new media juga 

memunculkan dampak sosial yang kecil dalam kehdupan masyarakat. 

Dalam pemahaman McQuails new media ini tidak hanya sebagai 

perangkat teknologi semata. Menurutnya, media baru juga mempunyai 

implikasi terhadap proses komunikasi yang menyertainya. Selain itu 

keberadaannya yang berbeda dengan media yang sudah terlebih ada 
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membawa konsekuensi pula baik secara langsung maupun tidak langsung 

( Widjajanti, 2016 : 348). 

 

2.1.1 Karakteristik Media Baru 

Media baru muncul dengan perkembangan teknologi digital, 

seperti halnya dengan media yang sudah ada (televisi, radio, dan 

surat kabar) media memiliki karakteristik diantaranya : 

1. Interaktif  

Karakteristik ini menjadi salah satu kunci dari media baru 

karena jika dibandingkan dengan media lama seperti televisi, 

radio, dan surat kabar, media baru telah diakui paling interaktif.  

2. Hipertekstual  

Artinya setiap informasi yang sudah ada  di media lama 

seperti televise, radio, dan surat kabar kembali dimasukan ke 

dalam media baru dengan tampilan yang sudah disesuaikan. 

Hal ini digunakan sebagai database perpindahan media dari 

media lama ke media baru sehingga informasi yang dahulu 

tidak hilang begitu saja 

3. Jaringan (Networking) 

Berarti di dalam media baru internet terdapat beberapa 

jaringan yang saling menguatkan untuk mempermudah orang 

untuk menemukan dan menggunakan internet dalam mencari 

informasi. Jaringan itu antara lain The World Wide web, 

website perusahaan/Negara, situs media social, blog network, 
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forum online dan sebagainya. Jaringan ini merupakan media 

baru dan juga menjadi kunci dari media baru. 

4. Maya atau Virtual 

Karakteristik ini menjadi karakteristik yang melemahkan 

bagi media baru internet, karena sifatnya yang maya sehingga 

identitas seseorang atau kelompok di dalam media baru internet 

ini menjadi tidak jelas atau tidak dipercaya sepenuhnya. 

Wilayah jangkauan penyebaran informasi di internet sangatlah 

bebas tidak ada batas, sehingga penyebaran informasi sangat 

mudah didapat oleh siapa saja. 

5. Simulasi  

Dalam zaman digital memiliki hubungan yang dekat 

dengan peniruan atau simulasi. Setiap media mempunya akibat 

akanditirukan olah khalayak, sama halnya media lama. Media 

baru menirukan beberapa dari media lama yang masih bias 

diangkat ke dalam media baru. Khalayak pengguna media baru 

juga akan meniru apa informasi yang ia dapat di dalam media 

baru ke dunia nyata yang mempengaruhi hidupnya. 

 

2.2 Media Internet 

Media internet merupakan “dunia baru” yang penuh pesona. Internet 

adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan 

jaringan komputer. Pada mulanya internet berasal dari impian J.C.R. 

Licklider pada tahun 1915 sampai dengan 1990. Internet muncul dari 
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jaringan jarak jauh yang dikembangkan oleh ARPAnet (Advanced 

Research Project Agency Network). ARPAnet menghubungkan pusat 

penelitian departemen pertahanan dengan pusat-pusat penelitian di 

universitas-universitas di Amerika. Tujuannya adalah unttuk menghadapi 

kemungkinan terjadinya serangan nuklir karena sifat jaringan internet tidak 

mudah dilumpuhkan hanya dengan merusak satu titik pusat layanan ( 

Budi, Ester, Eddy, Samuel, 2007 : 21).  

Di Indonesia sendiri, jaringan internet mulai dikembangkan pada 

tahun 1983 di Universitas Indonesia berupa UINet oleh Dr. Joseph F.P. 

Luhukay. Jaringan dibangun selama empat tahun. Pada tahun yang sama, 

Luhukay pun mulai mengembangkan University Network (Uninet). Uninet 

merupakan jaringan komputer dengan jangkauan lebih luas dan meliputi 

Universitas yang berada di Indonesia. 

Sampai saat ini, internet telah banyak dibahas bahkan digunakan oleh 

berbagai perusahaan, organisasi, bahkan perorangan dalam jaringan 

internet. Internet dapat menghubungkan aringan komputer yang dikelola 

dengan baik oleh pemerintah maupun swasta dan perorangan yang berada 

diberbagai negara. Melalui internet, siapapun kapan pun dapat dengan 

leluasa mengakses berbagai macam informasi dari berbagai tempat  (Budi, 

Ester, Eddy, Samuel, 2007 : 23). 

 

 

2.3 Media Baru dan Khalayak Baru 
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Media baru telah muncul sebagai hasil dari inovasi teknologi yang 

sering kali dicirikan dengan cara yang memisahkan mereka dari media 

massa yang lama. Masih belum jelas berapa banyak media yang akan 

beradaptasi dan bergabung, kemungkinan dengan seperangkat komunikasi 

yang sangat beragam dan terus menerus semakin berkembang melalui 

basis uji coba (trial and eror) di pasar media. Media baru dan media sosial 

disadari ataupun tidak telah membawa sebuah kenyataan bahwa industri, 

baik isntitusi media maupun perusahaan yang menawarkan produk dan 

jasa yang tidak lagi mendominasi khalayak ( Rulli, 2016 : 97 ). 

Khalayak yang telah dilibakan dan menjadi bagian dari produksi 

sampai penyebaran konten disebut dengan audience participation. 

Munculnya media sosial memberikan arah baru terhadap pendefinisian 

ulang hubungan khalayak –media. Karakter media sosial yang interaktif, 

terbuka dalam mengkreasikan konten, sampai dengan jaringan yang luas 

memberikan semacam peneguhan bahwa hubungan tersebut bagaikan dua 

sisi di mata uang. Dimana pada satu sisi media secara institusi 

menyediakan perangkat dan aolikasi-aplikasi yang bias diatur di internet, 

pada sisi lain khalayak yang sepenuhnya menciptakan konten serta 

memanfaatkan perangkat media sesuai dengan kebutuhannya sendiri. 

Khalayak tidak lagi pasif, tidak tersentral dan terisolasi tetapi aktif dalam 

memproduksi konten dan pada saat yang bersamaan mereka pula yang 

mendiskripsikan konten terseut menjadi konsumen ( Rulli, 2016 : 94 ). 

 

2.3.1 Media Sosial 
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untuk menjelaskan hal ini, maka diawali dengan 

perkembangan kata web yang di populerkan oleh O’Reilly (2005). 

Web ini merujuk pada media internet yang tidak lagi sekedar 

penghubung antara individu dengan perangkat teknologi dan 

jaringan komuter yang selama ini ada dan terjadi, tetapi telah 

mellibatkan individu untuk mempublikasikan secara bersama, 

saling mengolahm melengkapi data, web secara platform atau 

program yang dapat dikembangkan sampai pada pengguna dengan 

jaringan dan alur yang sangat panjang (Rulli, 2016 : 6). 

Berdasarkan teori-teori sosial yang dikembangkan oleh 

Durkheim, weber, Tonnies, maupun Marx, dapat disimpulkan 

bahwa media sosial dapat dilihat dari perkembangan bagaimana 

hubungan indiviu dengan perangkat media. Dengan demikian, 

keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang 

tidak jauh berbeda dengan keberadaan dan cara kerja komputer. 

Tiga bentuk bersosial diantaranya adalah pengenalan, komunikasi 

dan kerjasama yang bias dianalogikan dengan cara kerja computer 

yang juga membentuk sebuah sistem sebagaimana dengan adanya 

sistem diantaranya individu dan masyarakat. Dan dari berbagai 

definisi atau pernyataan diatas media sosial merupakan medium 

internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya 

maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan 

pengguna lain (Rulli, 2016 : 8). 
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2.3.2 Jenis-Jenis Media Sosial 

Jenis media sosial merupakan upaya untuk melihat 

bagaimana jenis media sosial itu, bukan berarti terbatas pada 

perkembangan platform di internet dan aplikasi di perangkat 

telepon genggam. Jenis-jenis media sosial itu sendiri yaitu : 

1. Jaringan Sosial (Social Networking) 

Situs jaringan sosial adalah media sosial yang paling 

populer. Media sosial tersebut memungkinkan anggota 

untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi terjadi tidak 

hanya melalui pesan teks, tetapi juga termasuk foto 

(publikasi) merupakan rela time, memungkinkan anggota 

untuk berbagi informasi seperti apa yang berkembang. 

2. Blog  

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan 

pengguna untuk mengunggah aktivitas harian, saing 

menghormati, dan berbagi, baik tautan web lain, 

informas, dan sebagainya. 

3. Twitter ( Microblogging ) 

Tidak adanya beanya dengan jurnal online ( blog ), 

microblogging merpakan jenis media sosial yang 

memfasilitasi pengguna untuk menulis dan 

mempublikasikan aktivitas serta pendapatanya. Jenis 
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media sosial ini merujuk pada munculnya twitter yang 

hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 

karakter. 

4. Media Sharing 

Situs berbgai media (media sharing ) merupakan 

jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk 

berbagi media, mulai dari dokumen ( file ), video, audio, 

gambar, dan sebagainya. Kebanyakan dari media sosial 

ini adalah gratis meskipun beberapa juga memakan biaya 

keanggotaan, berdsarkan fitu layanan yang mereka 

berikan. Contoh dari media sosial ini adalah Youtube, 

Flick, Photos Bucket, atau Snapfish. 

5. Social Bookmarking ( Penanda Sosial ) 

Penanda sosial atau soial bookmarking merupakan 

media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, 

menyimpan, mengelola, dan mencari informasi berita 

tertentu secara online. 

6. WIKI 

Wiki merupakan media konten bersama. Media 

sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil 

kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus 

atau eksiklopedia, wiki menghadirkan kepada pengguna 

pengertian, sejarah, hngga rujukan buku tentang suatu 

kata (Rulli, 2016 : 39). 
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2.4 Youtube  

Youtube adalah wesite video terkenal yang dapat digunakan sebagai 

ajang berkumpul penggemar video di internet. Di youtube anda dapat 

menemukan video dari semua kalangan mulai dari pemula, pebisnis, 

aktor, hingga kandidat politik. Di youtube, seseorang dapat bergabung 

dan mengakses video dengan berbagai macam kategori sesuai dengan 

kegemaran seseorang. Masyarakat pun dapat mempublikasikan karya 

video seseorang agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas (Asdani, 2008 

: 192). 

Tidak sedikit orang yang menjadi terkenal hanya dengan meng-

upload video mereka di youtube. Oleh karena itu youtube menjadi salah 

satu pilihan bagi mereka untuk mencoba suatu peruntungan. Manfaat lain 

yang didapat dari youtube adalah sebagai sarana berbagi mengenai 

berbagai ilmu. 

Youtube menawarkan uji data pada bulan Mei 2005, enam bulan 

sebelum peluncuran resmi paa November 2005. Pertumbuhan situs ini 

meroket pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa 

lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan situs ini menerima 

100 juta kunjungan video per harinya. Menurut data yag dikumpulkan 

perusahaan riset pasarcomScore, youtube adalah penyedia video daring 

utama di Amerika Serikat den harga pasar 43 persen dan lebih dari 14 

miliar video ditonton pada bulan Mei 2010. 



 

17 
 

Semua pengguna YouTube dapat mengunggah video dengan batas 

durasi masing-masing 15 menit. Pengguna yang memiliki jejak rekam 

baik dengan mematuhi Panduan Komunitas YouTube diizinkan 

mengunggah video berdurasi 12 jam, tetapi akunnya perlu diverifikasi 

(biasanya melalui telepon genggam).Youtube menawarkan kemampuan 

menonton video distius luar. Setiap harinya yotube memiliki kode HTML 

yang bisa ditanamkan di situs manapun di internet. Fungsi ini sering 

sekali dipakai untuk memasang video di youtube di halaman jejaring 

sosial dan blog. 

 

2.5 Video Blog (Vlog) 

Vlog adalah video web log, kadang-kadang juga disebut dengan 

video blog. Tema vlog biasanya bisa sangat beragam, tetapi biasanya 

menampilkan perspektif pribadi seorang youtuber terhadap isu-isu 

tertentu (Yudhi, 2008 : 86). Secara sederhana vlog adalah sebuah konten 

kreatif  yang dibuat oleh seseorang untuk membagi diary kehidupannya 

ke dalam bentuk video yang sengaja ditayangkan kepada khalayak secara 

gratis. Umumnya vlog dibuat untuk menyajikan informasi yang menarik, 

lucu, konyol, edukatif, unik da lain-lain. 

Untuk membuat video blogging, biasnya dibutuhkan perangkat 

ddengan fitur perekam video seperti kamera digital, webcame, ponsel 

berfitur video, hingga kamera video itu sendiri. Walaupun sebenarnya 

sah-sah saja membuat video blogging yang hanya berupa file mentah dari 

rekaman video yang dibuat, namun kebanyakan orang kini memilih 
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untuk menyuntingnya dan mengkombinasikannya dengan suara dan 

musik, sehingga ia bisa juga menjadi sarana kreativitas dalam membuat 

sebuah rangkaian cerita dalam video.  

Selain itu, biasanya durasi waktu yang dicapai dalam membuat video 

blogging adalah sekitar 1-3 menit. Ini dikarenakan jumlah bandwith yang 

terbatas, termasuk salah satunya di Indonesia. Semakin panjang suatu 

durasi dalam video blogging, maka semakin besar pula penggunaan 

bandwithnya, dan untuk tempat-tempat yang tidak bisa mengikuti 

besarnya bandwith tersebut, maka akan berakibat pada proses 

pengunduhan yang lama.Setelah dipublikasikan di situs yang tersedia, 

orang-orang yang menontonnnya biasanya akan memberikan respon 

berupa komentar di tempat yang tersedia secara langsung, maupun 

respon dengan cara membuat video blogging balasan, biasanya dengan 

menggunakan format Re judul video blogging yang direspon. 

 

2.6 Teori 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori perencanaan 

dari Charles Berger. Teori perencanaan juga merupakan salah satu dari 

model penyusunan pesan yang menganggap bahwa pelaku komunikasi 

memilih strategi untuk mencapai tujuan komunikasi mereka. Pengertian 

mengenai teori perencanaan sendiri merupakan sebuah teori terkemuka 

tentang perencanaan dalam bidang komunikasi untuk menjelaskan proses 

yang dilalui individu dalam merencanakan perilaku komunikasi mereka 

(Stephen, Karen, 2014 : 184). Berger menulis bahwa rencana-rencana 
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dari perilaku komunikasi adalah representasi kognitif hierarki dari 

rangkaian tindakan mencapai tujuan. Dengan kata lain, rencana-rencana 

merupakan gambaran mental dari langkah-langkah yang diambil 

seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. 

Di Indonesia sendiri perkembangan vlog cukup cepat, tercatat 

jumlah vlogger di Indonesia mencapai 3.8% orang atau sekitar 3.000.000 

pengguna internet. hal ini disebabkan dengan banyaknya informasi dan 

hiburan yang masyarakat butuhkan.  

 

2.7 Definisi Konseptual 

2.7.1 Tema pesan 

Tema pesan merupakan salah satu penyampaian informasi 

dari suatu inti atau ide dasar dari sebuah gagasan atau cerita. 

Tema pesan merupakan gagasan atau pendapat yang dituangkan 

dalambentuk komunikasi yang berupa pangkal tolak pengarang 

dalam menceritakan rekaan yang diceritakannya (Agus, 2007: 

37). 

2.7.2 Video Blog 

Video Blogging merupakan suatu format video dari ativitas 

blogging. Vlog berasal dari kata video dan blog. Video 

merupakan teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, 

menstransmisikan dan menata ulang gambar. Sedangkan blog 

merupakan catatan pribadi secara online yang sering diperbaharui 

dan didistribusikan terhadap masyarakat umum. Jadi 
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kesimpulannya vlog atau video blog merupakan catatan pribadi 

dalam bentuk video yang diperbaharui dan didistribusikan secara 

umum, lebih tepatnya bahwa kegiatan vlog ini termasuk dalam 

bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video 

yang sumber utamanya yakni penggunaan teks dan audio. Isi atau 

konten dari blog sendiri sangat beragam mulai dari guyonan, 

gosip, puisi, cerita sampai dengan ilmu pengetahuan. 

2.8 Definisi Operasional 

Tema pesan merupakan salah satu penyampaian informasi dari suatu 

inti atau ide dasar dari sebuah gagasan atau cerita. Dalam video blog Wirda 

Mansur jenis pesan yang dipakai menggunakan pesan yang berupa kata-kata 

dengan proses penyampaiannya yang berupa media, teks, gambar, dan juga 

audio.  

Vlog Wirda Mansur ini termasuk dalam bentuk kegiatan blogging 

dengan menggunakan medium video yang sumber utamanya berupa isi dari 

blog mulai dari guyonan, cerita sampai dengan ilmu pengetahuan.  

2.9 Struktur Kategori 

Penelitian ini menggunakan analisis isi yang hasilnya bergantung pada 

kategori-kategori. Kategorisasi ini hakikatnya didasarkan pada sesuatu yang 

terjadi dalam suatu fenomena. Merujuk pada definisi konseptual dan 

operasional diatas dan telah disesuaikan dengan konten video blog Wirda 

Mansur, maka dapat diambil kategori yang dibuat yang meliputi : 

1. Edukasi  
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Edukasi yang dimaksud dalam video blog Wirda Mansur 

ini adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan dari 

pengalaman yang dilakukan baik secara formal maupun non 

formal yang bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan 

dan mengembangkan potensi diri pada manusia. Dalam 

edukasi sendiri biasa di indikatori dari latar belakang rumusan 

masalah diatas, seperti :  

- Agama  

Agama adalah salah satu kepercayaan atau 

keyakinan yang dimiliki oleh setiap manusia  dari 

sejak dia lahir dan tumbuh di dunia ini. Dalam 

edukasi agama sendiri banyak memberikan 

pengetahuan tentang bagaimana atau seperti apa 

suatu keyakinan yang harus dijalani guna menjadi 

seseorang yang lebih baik. 

Contoh : cara yang banyak dilakukan untuk 

menghafal Al Qur’an adalah 

mengulang ayat yang ingin 

dihafalkannya. 

- Bahasa 

Edukasi Bahasa merupakan salah satu alat 

dalam melakukan komunikasi terhadap mahluk 

sosial dengan berbagai macam jenis sesuai dengan 
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latar belakang budaya dari setiap daerah atau 

negara. 

Contoh : cara untuk membuat mengucapkan suatu 

kalimat yang baik dan benar harus 

menggunakan kosa kata yang sesuai 

dengan buku. 

2. Sosial 

Menurut Salim (2002), pengertian sosial pada umumnya 

merupakan tatanan dari hubungan-hubungan sosial yang 

menempatkan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini sosial adalah 

segala sesuatu yang mencakup mengenai hubungan 

kemasyarakat untuk saling berhubungan. Dalam hal ini yang 

menjadi indikator dari sosial adalah : 

- Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu pembelajaran, 

pengetahuan dan kebiasaan dari seseorang. 

Contoh : banyak anak di pedesaan yang menuju 

sekolahnya masih minim kendaraan. 

- Pengaruh sosial 

Pengaruh sosial merupakan usaha untuk 

merubah sikap, kepercayaan, persepsi atau pun 

tingkah laku satu atau beberapa orang lainnya. 
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Contoh : jika kalian berada di posisi dia pasti 

kalian akan mengerti tentang apa yang 

dirasakannya. 

3. Hiburan 

Hiburan adalah semua kegiatan atau perbuatan yang 

mempunyai tujuan untuk menghibur hati seseorang untuk 

menjadi senang. Hal-hal yang menjadi indikatornya adalah : 

  

- Komedi 

Merupakan salah satu celotehan atau kata-kata  

lucu yang bertujuan untuk menghibur serta 

menimbulkan tawa. 

Contoh : Berarti aku salah kamar dong, Kirain ini 

kamarnya si Rini. Pantesan bau 

kentutnya beda. 

- Traveling 

Traveling adalah suatu bentuk kegiatan 

hiburan yang bersifat berrsenang-senang yang 

ditandai dengan jalan-jalan ke tempat yang biasa 

menjadi tempat yang banyak di kunjungi. 

Contoh : kita hari ini sedang berada di wilayah 

taman anggrek loh. 

4. Kecantikan 
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Kecantikan adalah salah satu cara pandang mengenai 

sesuatu hal yang berhubungan dengan kemolekan atau 

keindahan dari fisik, wajah maupun sifat-sifat yang dimiliki 

yang dapat menarik perhatian seseorang. 

 Indikator  

- Tutorial  

Tutorial adalah orang yang memberi 

pembelajaran atau membimbing seseorang 

mengenai tata cara dari suatu hal. 

Contoh : pertama-tama kita harus memanaskan air 

terlebih dahulu. 

- Kosmetik  

Kosmetik merupakan barang yang biasa 

digunakan untuk proses mempercantik diri pada 

bagian luar seperti wajah. 

Contoh : ini salah satu kosmetik lipstik yang paling 

dicari orang banyak. 

5. Motivasi  

Motivasi artinya sesuatu dorongan atau keinginan dari 

luar yang menjadikan suatu perubahan yang di sertai dengan 

niat dalam melakukan sesuatu yang lebih baik. Menurut 

Hamzah B.Uno (2012:3) “motivasi adalah dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 

perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam diri memenuhi 



 

25 
 

kebutuhannya”. Dalam motivasi biasanya dapat di indikatori 

oleh : 

- Prestasi  

Merupakan salah satu cara untuk mendorong 

seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan yang 

tujuannya untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan. 

Contoh : kalau kalian ingin menjadi pintar maka 

kalian harus rajin membaca buku. 

- Kebutuhan   

Kebutuhan merupakan salah satu hal dasar 

yang yang dimiliki seseorang untuk mendorong 

seseorang dalam melakukan sebuah usaha untuk 

mempertahankan suatu keinginan dalam diri 

manusia.  

Contoh : yang bikin orang ingin belajar bahasa 

inggris itu biasanya karena mereka ingin 

keliling keluar negeri tanpa hambatan 

bahasa. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

2.10.1          Berdasarkan penulusuran terhadap beberapa karya 

penelitian sebelumnya yang memiliki tema hamper relevan dengan 

tema yang diangkat oleh peneliti yakni sebagai berikut : 
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1. Skripsi tahun 2004, karya dari Muhammad Fizza Standy 

jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul jenis tema 

dan pesan terdapat pada acara selamat pagi di RCTI (studi 

analisis isi periode agustus 2003).  Skripsi ini berfokus untuk 

mengetahui jenis dan tema pesan yang berada dalam setiap 

acara program di RCTI. Pendekatan ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan 

dengan menggunakan metode penelitian analisis isi.  Peneliti 

sendiri menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan datanya, sedang untuk teknik analisis datanya 

menggunakan analisis domain hubungan semantic tipe jenis. 

Untuk uji keabsahannya sendiri dalam penelitian ini 

menggunakan uji statistik dan rumus Scott. 

2.  Skripsi tahun 2004, karya Oki Indra Wardhana dengan judul 

ANALISIS ISI TEMA PESAN FILM  (Studi pada Film 

Biarkan Bintang Menari  Karya Indra Yudhistira). Pendekatan 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe jenis 

penelitian deskriptif yang menggunakan metode analisis isi. 

Peneliti sendiri menggunakan teknik dokumentasi untuk 

mendokentasikan mengenai film Biarkan Bintang Menari karya 

Indera Yudhistira. Dan tidak hanya itu dalam penelitian ini juga 

menggunakan teknik observasi dimana untuk melakukan 

pengamatan dalam mendapatkan tema isi pesan yang terdapat 
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dalam film Biarkan Bintang Menari. Dan untuk teknik analisis 

datanya sendiri teknis anallisis distribusi frekuensi dan juga 

teknik tabulasi silang 

 

 


