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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Massa 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

 Komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin “communis” 

atau dalam bahasa inggrisnya“common” berarti sama. Apabila kita 

berkomunikasi (to communicate) berarti kita berada dalam keadaan berusaha 

untuk menimulkan suatu persamaan (commonness) dalam hal sikap dengan 

seseorang (Rosmawati,2010:17). 

Harold D.Laswell menyatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan 
adalah menjawab pertanyaan: Who? says what? In which channel? To 
whom? With what effect?  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu. 

2.1.2 Pengertian Massa 

 Herbert Blumer (1939) dalam Nurudin (2007:9-12) adalah orang yang 

pertama mendefinisikan massa secara formal sebagai jenis baru dari bentukan 

sosial dalam masyarakat modern, dan membandingkannya dengan bentuk lain, 

terutama kelompok, kerumunan, dan publik. Dalam kelompok (group) kecil, 

semua anggota saling mengenali satu sama lain sadar akan keanggotaan mereka, 

berbagi nilai yang sama,memiliki struktur hubungan tertentu yang selalu stabil, 

dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 
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2.1.3 Pengertian Komunikasi Massa 

Menurut Nurudin (2011:3) dalam bukunnya yang berjudul pengantar 

komunikasi massa menjelaskan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa (media cetak dan elektronik) yang disampaikan 

menggunakan teknologi modern untuk mencapai khalayak dengan jumlah yang 

besar dan memiliki efek bagi audiens.  

Ahli komunikasi massa lainnya Joseph A Devito merumuskan definisi 

komunikasi masa yang pada intinya merupakan penjelasan tentang massa serta 

tentang media yang digunakannya. Devito mengemukakan definisinya dalam dua 

item yakni yang pertama adalah komunikasi massa adalah komunikasi yang 

ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Kedua, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar 

yang audio atau visual. (Ardianto,2004:6) 

Menurut Wright, dalam Severin dan Tankard (2010) bahwa komunikasi massa 

dapat didefinisikan dalam tiga ciri yaitu : 

1. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, 

 heterogen, dan anonim. 

2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum sering dijadualkan untuk 

bisa mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan 

sifatnya sementara. 

3. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi 

 yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar. 
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2.1.4 Elemen - Elemen Komunikasi Massa 

a. Komunikator  

Komunikator dalam komunikasi massa sangat berbeda dengan 

komunikator dalam bentuk komiunikasi yang lain. Komunikator disini meliputi 

jaringan, stasiun lokal, direktur dan staf teknis yang berkaitan dengan sebuah 

acara televisi. Jadi komunikator merupakan gabungan dari berbagai individu 

dalam sebuah lembaga media massa. 

b. Media Massa 

Media massa adalah sarana yang membawa pesan. Media massa utama 

adalah buku, majalah, koran, radio, rekaman, film, dan web. Keanyakan ahli teori 

menganggap media sebagai wahana yang netral dan memuat pesan. Orang- orang 

yang pakar dalam media juga mencakup teknisi yang bekerja demi beroperasinya 

mesin cetak, yang menjaga peralatan siaran TV tetap bekerja. 

c. Isi (Pesan Media) 

Masing-masing media massa mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam 

pengelolaan isinya. Sebab, masing-masing media melayani masyarakat yang 

beragam juga menyangkut individu atau kelompok sosial. Bagi Ray Eldon Hiebert 

dkk (1985) isi media setidaknya bisa dibagi ke dalam lima kategori yaitu 1.) berita 

dan informasi, 2.) analis dan interpretasi, 3.) pendidikan dan sosialisasi,                     

4.) hubungan masyarakat dan persuasi, 5.) iklan dan bentuk penjualan lain, dan  

6.)  hiburan. 
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d. Khalayak (Audience Massa) 

Jumlah dan diversitas audience massa menamah kompleksitas komunikasi 

massa. Komunikator massa tahu bahwa pesannya telah diterima melalui cara-cara 

tidak langsung. Komunikator massa tidak pernah tahu pasti berapa besarnya 

audien, apalagi efek dari pesannya. Audien massa selalu berubah-ubah. Tantangan 

dalam melakukan komunikasi ke audien massa bahkan lebih kompleks karena 

orang berubah-ubah dalam memberi perhatian di sepanjang waktu mereka, dan 

ketika mereka sedang memerhatikan, perhatian tersebut bervariasi tingkat 

intensitasnya. 

Menurut Hiebert dan kawan-kawan dalam Nurudin (2011:105) karakteristik 

audiences antara lain : 

1. Audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi 

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial antara mereka. Individu-

individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan berdasarkan 

seleksi kesadaran. 

2. Audience cenderung besar. Luas disini berarti tersebar ke berbagai wilayah 

jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu ukuran luas ini sifatnya 

bisa jadi relatif. Sebab ada media tertentu yang khalayaknya mencapai ribuan, ada 

yang mencapai jutaan. Baik ribuan atau jutaan itu tetap bisa disebut audience 

meskipun jumlahnya berbeda. Tetapi perbbedaan ini bukan sesuatu yang prinsip. 

Jadi tidak ada ukuran pasti tentang luasnya audience ini. 

3. Audience cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan 

kategori sosial. Beberapa media tertentu punya sasaran, tetapi heterogenitasnya 

juga tetap ada. 
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4. Audience cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. Bagaimana 

mungkin audience bisa mengenal khalayak televisi yang jumlahnya jutaan. Tidak 

mengenal ini tidak ditekankan satu kasus persatu kasus tetapi meliputi semua 

audience. 

e. Gatekeeper  

 Istilah gatekeeper pertama kali dikenalkan oleh Kurt Lewin dalam 

bukunnya Human Relations (1947). Di dalam komunikasi massa dengan salah 

satu elemennya adalah informasi, mereka yang bertugas untuk memengaruhi 

informasi itu (dalam media massa) dan gatekeeper-lah yang memberi izin bagi 

tersebarnya sebuah berita. 

f. Umpan Balik (Feedback) 

 Ada dua umpan balik dalam komunikasi yakni umpan balik langsung 

(immidiated) dan tidak langsung (delayed). Umpan balik langsung terjadi jika 

komunikator dan komunikan berhadapan langsung atau ada kemungkinan 

berbicara langsung. Sedangkan umpan balik secara tidak langsung bisa 

ditunjukkan dalam letter to the editor/surat pembaca. 

2.1.5 Hasil Dari Komunikasi Massa 

Komunikasi massa menurut Onong Uchyana Effendi (2006) memiliki beberapa 

efek yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat dan bahkan kebudayaan :  

a. Amplifikasi 

Teknologi media massa memberi komunikator massa semacam megafon. 

Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki komunikator jenis lain. Peralatan media 

massa membuat komunikator massa mampu untuk memperbesar (to amplify) 

pesan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dengan komunikasi 

interpersonal atau kelompok. 
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b. Tanggapan 

  Karena komunikasi massa bukan jalur satu arah seperti ditunjukan  dalam 

model Shannon - Weaver, para ahli generasi selanjutnya menambahkan pada 

model itu seuah proses yang mengalir kembali ke sumber pesan. Penerima pesan, 

setelah memahami pesan, memberikan respon,si penerima ini menjadi pengirim 

pertama yang kini menjadi tujuan baru yang mendekodekan pesan. Proses 

pembalikan ini disebut umpan balik atau tanggapan (feedback). 

c. Efek 

Tujuan utama dari penyampaian pesan adalah menimbulkan efek. Luasnya 

audience komunikator massa dapat memperkuat efek potensial pesan. Karena efek 

potensial ini amat besar (Vivian,2008:450-464). 

Efek merupakan perubahan – perubahan yang terjadi di dalam diri penonton 

sebagai akibat dari pesan-pesan media. Ada tiga jenis efek yang timbul dari 

penonton :  

1. Efek kognitif : Terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui , 

dipahami atau dipersepsi. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi.  

2. Efek Afektif : Efek yang timbul bila ada perubahan pada apa yang 

dirasakan, disenangi atau tidak disukai oleh khalayak. Tujuan komunikator 

tidak hanya sekedar agar komunikan mengetahui, tetapi tergerak hatinya 

sehingga menimbulkan perasaan tertentu. Efek ini berhubungan dengan 

emosi, sikap atau nilai.  

3. Efek Behavioral : Efek yang berkaitan dengan perilaku nyata yang diamati 

dan meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku.  
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2.1.6 Fungsi Media Sebagai Sarana Komunikasi Massa 

Terdapat 3 fungsi utama media sebagai sarana komunikasi massa. Fungsi- 

fungsi ini merupakan pendapat dari seorang ahli komunikasi yaitu Dr. Harold D. 

Laswell. Ketiga fungsi dari media tersebut antara lain adalah : 

1. The surveillance of the environment. Artinya media massa memiliki fungsi 

sebagai pengamat lingkungan. Disini media massa selalu mengamati peristiwa-

peristiwa yang terjadi di masyarakat yang tidak mampu dijangkau dan diluar 

pandangan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga media meringkas kejadian-

kejadian tersebut menjadi sebuah rangkaian informasi yang kemudian 

disampaikan kepada masyarakat luas. 

2. The corellation of the parts of society in responding to the evironment, artinya 

media massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan inter pretasi dari 

informasi. Dalam hal ini media massa melakukan penyaringan atas kejadian-

kejadian di lingkungan masyarakat yang layak untuk disiarkan dan disampaikan 

kepada masyarakat luas. 

3. The transmission of the social heritage from one generation to the next, artinya 

media massa sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan warisan sosial budaya 

dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Fungsi media massa ini dimaksudkan 

untuk memberikan pendidikan mengenai nilai sosial budaya beserta peninggalan-

peninggalan yang diwariskan untuk tetap dijaga dan dilestarikan. 
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2.2 Terpaan  

 Terpaan yaitu tingkat konsumsi penonton terhadap program yang diteliti 

dan dapat melihat melalui durasi. Yaitu berapa lama konsumsi yang dilakukan, 

frekuensi yaitu berapa kali penonton mengkonsumsi serta pengetahuan penonton 

akan isi program yang diteliti. Terpaan media berusaha mencari data penonton 

tentang penggunaan media. Baik jenis media, frekuensi penggunaan, maupun 

durasi penggunaan (McQuail, 2010). 

2.4 Drama Korea (Korean Drama)  

2.4.1 Pengertian Drama Korea (Korean Drama)  

Drama korea atau K-Drama mengacu pada drama televisi di korea, dalam 

sebuah format miniseri, diproduksi dalam bahasa korea. Drama korea adalah 

produk Korea pertama yang berhasil masuk menguasai pasar indonesia. Secara 

umum, ada dua genre utama drama Korea. Genre pertama menyerupai opera 

sabun barat dengan plot pendek, berakhir cepat, yang biasanya sering ditemukan 

di drama barat. Drama ini biasanya melibatkan konflik terkait hubungan 

percintaan, hubungan bisnis, hubungan antara mertua (biasanya antara ibu dan 

anak/menantu perempuan). Selain itu, mereka sering terlibat cinta segitiga yang 

rumit di mana pemeran utama wanita biasanya jatuh cinta dengan seorang "anak 

nakal", serta terdapat pula karakter utama yang menganiaya dirinya sendiri. 

Drama ini berlangsung dari 16 episode sampai lebih dari 100 episode (biasanya 

tidak lebih dari 200 episode). 

Genre utama lainnya adalah mengenai drama sejarah Korea (juga dikenal 

sebagai sa geuk), yang merupakan dramatisasi fiksi sejarah Korea. Drama sejarah 

Korea biasanya melibatkan alur cerita yang sangat kompleks dengan kostum,  
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set dan efek khusus yang rumit. Seni bela diri, pertarungan pedang dan kuda 

sering menjadi komponen utama dari drama sejarah Korea tersebut. Drama Korea, 

baik drama sejarah atau modern, biasanya ditandai dengan kualitas produksi yang 

sangat baik, karakter dengan penjiwaan yang baik, naskah yang cerdas tetapi 

sebagian besar bergantung pada penggunaan pola dasar karakter.               

(sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Drama_Korea  diakses tanggal 10 Maret 

2017 pukul 19.28) 

2.4.2 Hallyu atau Korean Wave 

Hallyu atau Korean Wave (Gelombang Korea) adalah istilah yang 

diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di 

dunia. Umumnya Hallyu memicu banyak orang-orang di negara tersebut untuk 

mempelajari Bahasa Korea dan kebudayaan Korea.  

Drama Korea merupakan penyebab dari mulainya Hallyu di berbagai 

negara. Warga Korea Selatan suka menonton drama dan film dan mendengar 

musik. Perusahaan TV Korea mengeluarkan biaya besar untuk memproduksi 

drama dan beberapa di antaranya yang mencetak kesuksesan, diekspor ke luar 

negeri. (sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Hallyu diakses tanggal 10 Maret 

2017 pukul 19.42) 

2.4.3 Drama Korea di Indonesia 

Di Indonesia, drama Korea meraih popularitasnya dan drama populer 

Korea Winter Sonata dan Endless Love ditayangkan oleh Surya Citra Media pada 

tahun 2002. Beberapa drama Korea juga dibuat ulang dengan versi Indonesia 

seperti Demi Cinta di tahun 2005 yang merupakan remake dari drama Korea 

Autumn in My Heart serta Cinta Sejati, remake dari Stairway to Heaven. RCTI 

https://id.wikipedia.org/wiki/Drama_Korea
https://id.wikipedia.org/wiki/Hallyu
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dan Indosiar adalah dua stasiun televisi yang menyiarkan drama Korea. 

Masuknya produk korea lewat drama ini diawali dengan keberanian 

Indonesia yang melakukan liberalisasi pada tahun 1990-an. Selain itu, krisis 

ekonomi Asia pada akhir 1990-an membawa situasi di mana Asia lebih menyukai 

program acara korea yang lebih murah. Korea menawarkan harga drama televisi 

murah seperempat dari harga Jepang, dan persepuluh dari harga drama televisi 

Hongkong. Film korea, bersama drama TV, merupakan produk utama Hallyu 

yang dinikmati tidak hanya didalam negeri, namun juga diberbagai negara. Pada 

awalnya, film hongkong mendominasi bioskop di Asia, namun dengan kehadiran 

Hallyu, mulai tersaingi oleh film korea.  

Drama Korea atau yang lebih dikenal K-Drama adalah salah satu acara 

yang paling banyak ditayangkan oleh satasiun televisi. Seiring dengan drama 

Korea yang semakin diterima publik Indonesia, muncul pula kegemaran akan 

grup musik pria (boyband) seperti grup musik dari SM Entertainment, yaitu 

TVXQ Super Junior dan EXO. Penyanyi Rain mulai merambah dunia akting dia 

dikenal lewat serial drama Full House yang ditayangkan di stasiun televisi 

Indonesia. Sejak itu, penggemar K-pop dan drama Korea mulai umum dijumpai. 

(sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Drama_Korea#Drama_Korea_di_Indonesia 

diakses pada 10 Maret 2017 pukul 19.47) 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Drama_Korea#Drama_Korea_di_Indonesia
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2.4.4 Drama Korea Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo  

Drama ini adalah drama yang populer memasuki awal tahun 2017 yaitu 

drama yang berjudul Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo. Drama ini lebih banyak 

diminati penonton di kalangan anak muda dari yang berumur 17 tahun hingga 20 

tahun keatas terutama anak muda yang sangat menyukai jalan ceritanya yang 

romantis, menginspirasi dan penuh fantasi. Drama Korea ini terinspirasi 

dari kehidupan Jang Mi Ran, seorang atlet angkat besi Korea Selatan yang pernah 

meraih medali emas di Olimpiade dan tentang akademi para atlet yang berjuang 

untuk mimpi mereka dan menemukan cinta, dalam serial Weightlifting Fairy Kim 

Bok Joo ini, nama sang atlet diganti menjadi Kim Bok Joo yang diperankan oleh 

aktris Lee Sung Kyung. 

2.5 Perilaku Imitasi 

2.5.1 Pengertian Perilaku 

Banyak pendapat mengenai perilaku, secara umum perilaku adalah 

kegiatan yang dilakukan individu yang biasanya dapat diamati dari luar, namun 

tidak jarang perilaku hanya bisa dipahami. Menurut Freud perilaku merupakan 

hasil dari tiga interaksi yang terdapat dalam sub sistem dalam kepribadian 

manusia yaitu : id, ego dan super ego. Id adalah bagian dari kepribadian yang 

menyimpan dorongan biologis manusia (pusat insting). Ego adalah mediator 

antara hasrat hewani dengan tuntutan rasional atau realita. Super ego adalah hati 

nurani (conscience) yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan 

kultural masyarakat (Rakhmat,2007). 

 

http://reviewdramaasia.com/2016/11/24/review-kdrama-weightlifting-fairy-kim-bok-joo/
http://reviewdramaasia.com/2016/11/24/review-kdrama-weightlifting-fairy-kim-bok-joo/
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2.5.2 Pengertian Imitasi 

Imitasi merupakan bagian dari teori Social Learning (Teori Pembelajaran 

Sosial). Prinsip dasar social learning menyatakan sebagian besar dari yang 

dipelajari manusia terjadi melalui peniruan (imitation), penyajian contoh perilaku 

(modeling). Perilaku yang diimitasi menurut Soekanto (dalam Arif, 2005) dapat 

berwujud penampilan (performance), sikap (attitude), tingkah laku (behavior), 

gaya hidup (life style) pihak yang ditiru. Namun, imitasi tidak terjadi secara 

langsung melainkan perlu adanya sikap menerima, dan adanya sikap mengagumi 

terhadap apa yang diimitasi itu. 

a. Proses yang Mempengaruhi Imitasi  

Bandura menyebut empat poses yang mempengaruhi imitasi yaitu atensi, retensi, 

pembentukan perilaku, dan motivasi (Hergenhahn dan Olson,2009) :  

1) Atensi. Sebelum sesuatu dapat dipelajari oleh model, model tersebut 

harus diperhatikan. Model akan lebih sering diperhatikan jika mereka 

sama dengan pengamat (yakni, jenis kelaminnya sama, usianya sama, dan 

sebagainya), orang yang dihormati atau memiliki status tinggi, memiliki 

kemampuan lebih, dianggap kuat, dan atraktif.  

2) Retensi. Agar informasi yang sudah diperoleh dari observasi bisa 

berguna, informasi itu harus diingat atau disimpan. Bandura berpendapat 

bahwa ada retentional process (proses retensional) dimana informasi 

disimpan secara simbolis melalui dua cara, secara imajinal (imajinatif) dan 

secara verbal.  
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3) Pembentukan Perilaku. Proses pembentukan perilaku menentukan 

sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam 

tindakan atau performa.  

4) Motivasi. Menimbulkan ekspektasi dalam diri pengamat bahwa jika 

mereka bertindak dengan cara tertentu dalam situasi tertentu, mereka 

mungkin akan diperkuat. Fungsi lainnya, motivational processes (proses 

motivasional) menyediakan motif untuk menggunakan apa-apa yang telah 

dipelajari (Hergenhahn dan Olson,2009). 

2.6 Teori Uses and Gratifications  

 Teori ini menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah 

bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana media 

memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. Denis McQuail (2010) 

menyebutkan ada dua hal dibalik kebangkitan pendekatan uses and gratifications. 

Pertama, adanya oposisi terhadap asumsi yang deterministik mengenai efek 

media, yang merupakan bagian dari dominannya peran individu yang dikenal 

dalam model komunikasi dua tahap. Kedua, adanya keinginan untuk lepas dari 

perdebatan yang kering dan terasa steril mengenai penggunaan media massa yang 

hanya didasarkan atas selera individu. Artinya pendekatan uses and gratifications 

memberikan suatu cara alternatif untuk memandang hubungan antara isi media 

dan audiens, serta pengkategorian isi media menurut fungsinya daripada sekedar 

tingkat selera individu. 

 


