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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Komunikasi Massa 

Menurut Nuruddin (2014:3-4). Komunikasi massa adalah 

komunikasi melalui saluran media massa, baik itu melalui media cetak dan 

media elektronik. Selain itu menurut Vivian (2008:4) komunikasi massa 

merupakan sebuah media yang berfungsi untuk membagikan segala 

macam informasi mulai dari berita, hiburan maupun perdagangan. Secara 

sederhana komunikasi massa dapat diambil pengertian sebagai komunikasi 

yang ditujukan kepada khalayak luas melalui media pemancar audio 

maupun visual seperti televisi, surat kabar, radio, majalah, film, buku atau 

media massa lainnya. Media massa memiliki sifat jangkauan informasi 

yang sanagt luas. Melalui media massa kita hampir dapat mengetahui 

segala sesuatu yang berada di dunia luar. Jika media massa berjalan atau 

terorganisasi secara baik akan menciptakan masyarakat yang 

berpengatahuan luas. Selain itu media massa juga dapat dugunakan untuk 

mengekspresikan ide ide, kreasi maupun karya dan juga dapat dinikmati 

oleh khalayak luas. Di Negara – Negara maju maupun berkembang media 

massa biasa digunakan untuk menyebarkan ideology, propaganda, 

berpendapat, komersil maupun dugunakan untuk kegiatan sosial. 
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1.1.1 Ciri – Ciri komunikasi Massa 

Melalui pengertian komunikasi massa, tentunya media massa 

mempunyai kharakteristik atau ciri – ciri yang membedakan 

dengan komunikasi lainnya. Ciri – ciri komunikasi massa menurut 

Nurrudin (2013:19) yaitu:  

a. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 

Dalam merancang pesan. Sumber dalam komunikasi masa 

tidak selalu dilakukan oleh satu individu saja, melainkan dapat 

dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki tujuan sama 

seperti organisasi, instansi ataupun komunitas yang mana pesan 

tersebut dirancang sedemikian rupa untuk disampaikan kepada 

khalayak luas. 

b. Komunikasi dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen 

Audience dari komunikasi massa ini bersifat heterogen atau 

memiliki berbagai macam karakteristik, mulai usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, status sosial, pendidikan dan ekonomi. 

c. Pesannya Bersifat Umum 

Seperti yang telah dijelaskan di point sebelumnya bahwa 

audience komunikasi bersifat heterogen, pesan – pesan yang 

disampaikanpun bersifat umum. Umum disini memiliki arti 

bahwa isi pesan di dalam komunikasi masa dapat dicerna oleh 

semua orang bukan hanya satu indovidu atau kelompok saja. 

Contohnya seperti dalam surat kabar tidak melulu berisi 



9 
 

tentang artikel atau berita politik. Melainkan juga berisi 

hiburan, teka-teki silang, komik, atau rubrikasi – rubrikasi 

lainnya yang bersifat umum dan dapat dinikmati oleh khalayak 

umum.. 

d. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Komunikasi massa alur komunikasi yang terjadi hanya satu 

arah saja. Audience yang bersangkutan tidak bisa langsung 

memberikan feedback atau tanggapan mengenai informasi 

secara langsung. Mungkin ada sebagian media massa yang 

menyediakan kolom untuk pada audience mengomentari 

tentang suatu issue secara langsung. Namun respon yang 

didapatkan dari komunikator masih bersifat tertunda. 

Contohnya seperti media Online News yang memberikan akses 

komentar pada audience yang membaca berita terterntu. 

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

Menurut Nuruddin (2014:28) salah satu ciri komunikasi massa 

adalah memiliki keserempakan dalam penyebaran informasi 

atau pesan – pesannya. Maksud dari definsi diatas adalah 

khalayak dapat menikmati atau menerima informasi yang 

disampaikan melalui media massa secara bersamaan walaupun 

terpisah oleh jarak dan waktu. Contohnya seperti penayangan 

acara televisi Dangdut Academy yang di tayangkan di salah 
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satu televisi swasta Indonesia pada jam tertentu dan dapat di 

nikmati langsung oleh khalayak umum secara bersamaan.  

f. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Menurut Nuruddin (2014:30) Media massa sebagai alat ukur 

utama dalam menyampaikan pesan kepada khalayak sangat 

membutuhkan bantuan peralatak teknis. Maksudnya adalah 

tidak dapat dipungkiri lagi media massa hadir karena adanya 

teknologi yang semakin canggih. Contohnya adalah dengan 

adanya satellite yang dapat menayangkan acara live di tv 

maupun live streaming di media online. 

g. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper dalam komunikasi masa berperan sebagai pengatur 

konten atau isi dari pesan yang disampaikan melalui media 

massa. Tugas dari seorang gatekeeper adalah menambah atau 

mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua 

informasi yang disebarkan lebih mudah dipahami. Contoh dari 

Gatekeeper yang dimaksud antara lain reporter, editor, 

sutradara, cameramen. Menurut Nuruddin (2014:32) Semakin 

rumit system media yang dimiliki, semakin banyak pula 

gatekeeping yang dilakukan. 
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1.1.2 Elemen – elemen Komunikasi Massa 

Pada umumnya elemen – elemen komunikasi massa tidak berbeda 

jauh dengan elemen komunikasi yang telah dijelaskan point di atas. 

Perbedaan komunikasi massa terletak pada jumlah pesan yang 

yang sampai pada penerima. Informasi yang di salurkan oleh media 

massa dapat diterima atau dinikmati secara serentak seperti yang 

dilakukan oleh televisi atau radio. Menurut Nuruddin (2014:96) 

Ada beberapa elemen dalam komunikasi massa diantaranya adalah:  

a. Komunikator  

Pada setiap proses komuniasi apapun media atau 

jenisnya pasti terdapat seorang komunikator. 

Komunikator  dalam komunikasi massa berbeda dengen 

komunikasi yang lainnya. Komunikator disini tidak 

dilakukan oleh perorangan melainkan oleh sekumpulan  

orang, organisasi atau lembaga yang melakukan 

kegiatan terorganisir untuk dapat menciptakan sebuah 

pesan komunikasi. Contohnya seperti  jaringan, stasiun 

lokal, direktur, dan staf teknis yang berkaitan dengan 

sebuah acara televisi. Selain itu menurut Hiebert, 

Ungurait dan Bohn (HUG) dalam Nuruddin (2014:97) 

yang membedakan komunksi massa dengan komunikasi 

lainnya adalah karakteristiknya yaitu daya saing 

(competitiveness), ukuran dan kompleksitas (size and 
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complexity), Industralisasi (industralization), spesialis 

(spesialization), dan perwakilan (representation). 

b. Isi  

Dalam proses berkomunikasi isi dapat berupa sebuah 

Informasi atau berita. Konten dalam media massa 

merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh media 

massa sebagai sebiah tanggung jawab terhadap 

masyarakat. 

c. Audience 

Menurut McQuail (2011:63) pengertian Audience atau 

khalayak adalah sekumpulan orang, pemirsa, penonton, 

pembaca, pendengar dan pelaku penerima pesan 

komunikasi massa.. Audience bukan hanya sekumpulan 

individu per individu tetapi juga dapat berupa kelompok 

sosial atau publik dan juga dapat berupa pasar atau bisa 

disebut juga dengan konsumen. Ciri utama darri 

khalayak media massa menurut McQuail (2011:64) 

antara lain merupakan sejumlah penonton, pembaca, 

pendengan dan lain lain, sifatnya tersebar, komunikasi 

yang terjadi bersifat non-interaktif, dan heterogen.  

d. Umpan Balik 

Umpan balik atau biasa disebut dengan feedback  

adalah suatu reaksi dari audience berdasarkan informasi 
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yang di dapatkan melalui komunikasi massa. Menurut 

Nuruddin (2014:109) terdapat dua macam umpan balik 

dalam komunikasi massa, pertama adalah umpan balik 

secara langsung, hal ini jika komunikator dan 

komunikan berhadapan langsung. Kedua adalah umpan 

balik yang terjadi tidak secara langsung, hal ini terjadi 

jika komunikator dan audience tidak dapat berinteraksi 

secara langsung. 

e. Gangguan  

Gangguan atau biasa disebut dengan noise seringkali 

ditemui dalam proses komunikasi. Menurut  Vivian 

(2008:460) terdapat tiga macam jenis gangguan dalam 

proses komunikasi massa, diantaranya adalah 

 Gangguan saluran 

Gangguan saluran yaitu kesalahan teknik dari 

pihak internal komunikasi massa. Contohnya 

seperti kesalahan cetak, hilangnya paragraf dan 

gangguan signal.  

 Gangguan semantik 

Gangguan semantik adalah gangguan yang 

berhubungan dengan bahasa atau bisa dikatakan 

gangguan semantic adalah gangguan dalam 
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proses komunikasi yang diakibatkan oleh 

pengirim pesan itu sendiri.  

 Gangguan Lingkungan 

Merupakan interupsi dari sekeliling tempat 

penerima pesan. Contoh saat sedang 

mendengarkan berita di televisi tiba tiba 

terdengan anak menangis, anak menangis 

tersebut dapat dikatakan sebagai gangguan 

lingkungan. 

 

f. Gatekeeper 

Menurut John R.Bittner (1996) dalam Nuruddin 

(2014:119) mengistilahkan gatekeeper sebagai individu 

– individu atau kelompok yang memantau arus 

informasi dalam sebuah saluran komunikasi massa. 

Gatekeeper merupakan orang terpenting dalam media 

massa karena mereka dituntut agar dapat terus kreatif 

dan inovatif agar pesan yang disampaikan kepada 

audiens tidak monotone. Contoh dari gatekeeper ini 

seperti sutradara, reporter, editor, atau orang orang yang 

mengatur suksernya informasi yang terjadi dalam 

komunikasi massa. 
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g. Pengatur  

Pengatur dalam media massa adalah pihak – pihak yang 

secara tidak langsung ikut mempengaruhi proses aliran 

pesan media massa. Pengatur bukan berasal dari dalam 

suatu media tertentu, melainkan dari luar media. 

Pengatur juga memiliki kuasa atas kebijakan 

redaksional. Contoh dari pengatur ini antara lain adalah, 

pemerintah, organisasi professional, konsumen dan 

pengiklan. 

h. Filter  

Munurut Nuruddin (2014:134) filter merupakan 

kerangka berpikir bagaimana audience menerima isi 

pesan. Kerangka berpikir setiap individu berbeda yang 

mana ditentukan oleh faktor psikologi, budaya, dan 

fisik. Dapat diambil pengertian bahwa filter juga dapat 

di ibaratkan sebagai bingkai atau kacamata dari tiap 

individu dalam upaya menerima pesan komunikasi 

massa. 

 

1.1.3 Efek Komunikasi Massa 

Efek dalam komunikasi massa adalah sebuah perubahan perilaku 

yang terjadi pada audience setelah di terpa oleh pesan media 
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massa. Menurut Winarni (2003:124-128) Terdapat tiga point 

penting efek kehadiran pesan media massa yaitu :  

a. Efek Kognitif 

Efek kognitif ini sifatnya hanya sebatas informasi saja kepada 

komunikan yang menerima pesan dari media massa. Efek 

kognitif ini adalah akibat yang timbul pada diri individu yang 

terkena terpaan media yang bersifat informative pada dirinya. 

Dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, dari semula tidak 

paham menjadi paham, dari yang semula tidak jelas menjadi 

jelas dan sebagainya. Contohnya seperti dalam salah satu 

tayangan berita di televisi memberitakan tentang kasus 

pelecehan seksual kepada anak. Orang yang tidak tahu menjadi 

tahu akan informasi yang diberikan oleh media massa tersebut. 

b. Efek Afektif 

Dalam level afektif ini efek yang ditimbulkan bukan semata 

hanya sebatas informasi, melaikan mulai menimbulkan 

perasaan tertentu kepada audience. Efek afektif mengacu pada 

aspek emosional atau perasaan. Efek yang ditimbulkan tidak 

sekedar khalayak mengetahui tentang orang, benda, ataupun 

issue yang sedang terjadi. Melainkan khalayak dapat 

merasakannya. Disini media massa dapat menimbulkan 

rangsangan emosional pada khalayak. Contohnya seperti 

informasi mengenai pelecehan seksual terhadap anak 



17 
 

menimbulkan perasaan iba, kasian atau bahkan jengkel kepada 

pelaku pelecehan tersebut. 

c. Efek Behavioral 

Efek behavioral mengacu pada perilaku atau tindakan khalayak 

yang tampak pada kehidupan sehari - hari. Efek yang 

ditimbulkan disini berupa perilaku audience atas terpaan efek 

komunikasi massa yang diterima. Audience di level ini sudah 

mulai memiliki tekad bahkan  melakukan sebuah aksi dalam 

hal hal  terterntu yang ditimbulkan dari terpaan pesan 

komunikasi massa, contohnya adalah seorang ibu yang telah 

mengetahui fenomena tentang pelecehan seksual yang kerap 

kali diberitakan oleh media, ibu tersebut memberikan edukasi 

seks sedari dini kepada anak-anaknya atau bisa dengan 

memberikan pakaian yang tidak terlalu terbuka kepada anak, 

karena hal tersebut bisa menjadi rangsangan bagi tindakan 

pelecehan seksual. 

 

2.2  Media Baru (New Media) 

   Media baru atau biasa disebut dengan New Media merupakan bukti 

nyata perkembangan teknologi khususnya di bidang Ilmu Komunikasi. 

Sesungguhnya istilah New Media telah dikenalkan sejak tahun 1960-an. 

Menurut Lievrouw dan Livingstone (2006) dalam McQuail (2011:42-43) 

New Media adalah gabungan antara teknogi informasi dan komunikasi 
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(ICT) dengan konteks sosial. Istilah media baru ditandai dengan 

munculnya teknologi informasi yang berbasis internet.  

2.2.1 Karakteristik Media Baru  

Seperti halnya media lainnya yang sudah ada (Televisi, Radio, surat 

kabar) Media baru juga memiliki karakteristik tersendiri. McQuail 

(2011:157) mengatakan terdapat enam karakteristik yang membedakan 

media baru dengan media lama, antara lain adalah :  

1. Interaktivitas (Interactivity)  

Maksudnya adalah dinyatakan paling interaktif karena setiap 

proses komunikasi yang ada di media baru ini dapat dikuasai 

langsung oleh perorangan dengan mudah, murah, tejangkau. 

Siapapun dapat berkomunikasi secara langusung tanpa ada batasan 

dengan hanya bermodalkan koneksi internet saja. Contohnya 

seperti setiap orang dapat menyaksikan siaran langsung (live) 

melalui fitur baru instagram   (Instagram Live) tentang suatu 

kegiatan seseorang yang mungkin orang tersebut berada di lokasi 

yang berbeda, dan di media tersebut komunikator dan komunikan 

dapat berinteraksi secara langsung secara interktif. 

2. Kehadiran Social (Sociability)  

Kehadiran sosial ini memiliki pengertian antara satu orang dengan 

orang lain dapat saling berinteraksi atau bersosialisasi walaupun 

melalui media maya. Contohnya seperti sesorang dapat mengatahui 
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identitas bahkan mengenal satu sama lain secara virtual melalui 

Facebook atau Instagram.  

 

3. Kekayaan Media (Media Richness) 

Menurut Mc.Quail (2011:157) kekayaan media berupa dimana 

media dapat memberikan banyak informasi yang berbeda,, 

memberikan banyak petunjuk, melibatkan lebih banyak indra dan 

lebih personal. 

4. Privasi dan Otonomy (Privacy and Autonomy) 

Setiap orang atau individu memiliki kendali penuh atas konten dan 

pengguaan suatu media tersebut. Contohnya seperti saya memiliki 

akun instagram dan akun itu sepenuhnya dapat saya gunakan dan 

saya sendiri yang mengatur apa saja yang akan diisi di dalamnya. 

5. Unsur Bermain (Playfulness) 

Media baru juga dapat berupa media yang memiliki fungsi sebagai 

hiburan dan juga tidak menghilangkan unsur komunikasi di 

dalamnya. Contohnya dalan suatu permainan atau games tertentu 

pemain dapat bermain sekaligus berkomunikasi dengan lawan 

main lainnya. 

6. Personalisasi (Personalization) 

Konten dalam suatu media dapat diatur sedemikian rupa oleh setiap 

individu pengguna media tersebut. Contohnya seperti penataan 

feeds pada instagram sesuai dengan ciri khas pemilik akun tersebut 
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2.2.2 Kategori Media Baru 

Menurut McQuail (2011:166-157) terdapat lima kategori utama 

media baru berdasarkan jenis penggunaan, konten dan konteks. 

Diantaranya adalah 

1. Media komunikasi antar pribadi (interpersonal communication 

media) yang memiliki konten yang bersifat pribadi  Seperti telepon 

genggam yang seperti sekarang ini semakin canggih, dan surat 

elektronik (e-mail) 

2. Media Permainan Interaktif (interactive play media). Ini 

merupakan media yang berbasis komputer dan game. 

3. Media pencarian informasi (information search media) ini 

merupakan kategori yang sangat luas 

4. Media partisipasi kolektif (collective participatory media) ini 

khusus pada penggunaan internet sebagai media berbagi informasi, 

gagasan dan pengalaman dan dapat juga menjadi sarana untuk 

berinteraksi secara pribadi. Contohnya seperti sosial media 

instagram, path, facebook dan lain lain. 

5. Substitisi media penyiaran (substitution of broadcasting media) 

yang merupaka penggunaan media untuk menerima atau 
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mengunduh konten yang ada pada masa lalu. Contohnya seperti 

menonton film atau acara tv secara streaming. 

 

 

2.2.3 Media Sosial 

Kebutuhan akan mengakses informasi saat ini bagaikan 

sebuah kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat.. 

dengan munculnya teknologi yang semakin canggih banyak 

sekali industri – industri yang menciptakan perangkat 

perangkat yang memudahkan masyarakat untuk dapat 

mengakses segala macam informasi hanya dalam 

genggaman saja. contohnya adalah kehadiran social media. 

Menurut pendapat Van Dijk dalam Nasrullah (2016:11) 

media sosial adalah sebuah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna dan memfasilitasi 

mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Selain itu 

Menurut menurut Boyd (2009) dalam Nasrullah (2016:11) 

media sosial merupakan sebagai kumpulan perangkat lunak 

yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk 

berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan tentu saja dapat 

berkolaborasi bahkan bermain. Media sosial memiliki 

kekuatan pada User Generated Content (UGC) dimana 

konten dapat dikontrol dan ditentukan langsung oleh 
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pengguna atau user. Ditarik dari definisi para ahli diatas 

media sosial di atas di atas, media sosial memiliki 

pengertian sebagai wadah atau media bagi para pengguna 

untuk bisa berpartisipasi, berbagi dan menciptakan konten 

atau informasi.  Dalam media sosial setiap individu dapat 

membuat web page pribadi yang mana dapat tersambung 

dengan individu – individu lainnya. Selain itu di dalam 

media sosial dapat juga berinteraksi mengajak orang lain 

untuk saling memberi feedback satu dengan yang lain 

dengan waktu yang ditentukan oleh masing masing 

penerima pesan.  

Media sosial mempunyai ciri-ciri seperti media media 

komunikasi lainnya. Menurut Nasrullah (2016:16-34) ciri – 

ciri dari media sosial adalah : 

1. Jaringan (Network) Antarpenggun 

Berkomunikasi melalui media sosial berarti kita berkomunikasi 

melalui dunia maya, oleh karena itu memerlukan jaringan atau 

sambungan melalui internet untuk saling berinteraksi sati 

dengan yang lainnya. 

2. Informasi (Information) 

Informasi merupakan hal yang paling penting untuk dimiliki di 

setiap media komunikasi manapun, termasuk media sosial. 
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Karena dari informasi dapat menimbulkan interaksi satu 

dengan lainnya. 

3. Arsip (Archive)

Dalam media sosial pesanatau informasi yang telah kita 

lakukan di dalamnya dapat tersimpan dan suatu saat dapat 

dibuka kembali. Contohnya seperti di facebook dua tahun lalu 

si A mulai berteman dengan si B, dan kegiatan itu dapat di lihat 

lagi di masa mendatang. 

4. Interaksi (Interactionvity)

Menurut David Holmes (2005) dalam Nasrullah (2016:26) 

menyatakan bahwa media lama pengguna atau khalayak media 

merupakan khalayak yang pasif dan cenderung tidak 

mengetahui satu dengan yang lain, sementara di media baru 

khususnya media sosial pengguna dapat berinteraksi lebih 

baktif, baik itu dengan orang yang sudah dikenal maupun tidak. 

Dari definisi diatas dapat diberi pengertian bahwa seperti 

halnya berkomunikasi secara langsung. Dalam sosial media jug 

adapt terjadi interaksi antara satu dengan lainnya dan aktifitas 

komunikasinya dapat berjalan lebih aktif tidak pasif. 

Contohnya seperti saling memfollow akun media sosial. Saling 

berkomentar atau memberikan tanda like mengenai suatu 

informasi walaupun tidak mengenal satu dengan yang lainnya. 

5. Simulasi Sosial (simulation of society)
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Media sosial saat ini keberadaannya sudah hampir dianggap 

seperti nyata. Contohnya dalam media sosial siapapun dapat 

menjadi siapapun seperti jenis kelamin, status pernikahan, 

pendidikan , status sosial sampai dengan foto profil. 

 

6. Konten oleh pengguna (User-generated content) 

Kepemilikan akun media sosial keseluruhannya dikuasai oleh 

pribadi. Setiap individu yang memiliki media sosial secara 

penuh dapat mendesain mengisi sesuai dengan ciri khas tiap 

individu. 

 

2.2.4 Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial media yang 

memungkinkan penggunanya berbagi foto, menyimpan foto, 

menerapkan filter – filter yang disediakan oleh aplikasi tersebut 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram. Diakses pada 7 Maret 

2017). bahkan yang terbaru dari instagram saat ini memungkinkan 

para penggunanya untuk menyajikan tayangan secara langsung 

atau live yang mana dapat disaksikan oleh khalayak seluruh 

pengguna instagram.  

Proses  interaksi dan sosialisasi di dalam Instagram adalah 

dengan mengikuti akun pengguna lainnya, dan memiliki pengikut. 

Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram 

https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram
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sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga 

mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna 

lainnya. Jumlah tanda suka dari para pengikut sangat 

mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto 

yang populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman yang ada 

di dalam Instagram, dapat menggunakan teman-teman mereka 

yang juga menggunakan Instagram yang telah tersambung dengan 

jejaring sosial lainnya. Selain itu hal menarik yang dimiliki oleh 

instagram adalah hastag dimana fungsi dari hastag itu adalah untuk 

mengkelompokkan foto yang memiliki kesamaan informasi di 

dalamnya. 

Terdapat fakta unik yang diketahui dari pengguna 

Instagram di Indonesa. Pada ada tahun 2016 terdapat lebih dari 22 

juta pengguna aktif Instagram di Indonesia dan angka tersebut 

diyakini akan terus meningkat (www.cnnindonesia.com diakses 20 

Februari 2017). Pengguna Instagram mayoritas adalah anak muda, 

terdidik dan mapan. Rata-Rata mereka berusia 18-24 tahun 

sebanyak 59 persen, usia 25-34 tahun sebanyak 30 persen dan 34-

44 tahun sebanyak 11 persen. Pengguna Instagram perempuan 

yang paling aktif sebanyak 63 persen dan laki-laki sebanyak 27 

persen pada tahun 2016” (www. Techno.okezone.com diakses 20 

Februari 2017). 
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2.3 Kampanye 

Menurut Roger dan Stoney (1987) dalam Pradnawidya (2014) Kampanye 

merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan 

untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang 

dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Upaya perubahan 

yang yang dilakukan kampanye selalu terkait oleh tiga aspek yaitu kognitif  

(pengetahuan) afektif (Perasaan) dan behavioral (Perilaku).  

2.3.1 Jenis – Jenis Kegiatan kampanye 

Terdapat beberapa jenis program kampanye yang dilaksanakan untuk 

memotivasi atau membujuk dan mencapai tujuan tertentu, maka menurut 

Charles U. Larson (1992) dalam Adryan (2016) terdapat berbagai jenis 

kegiatan kampanyem diantaranya adalah : 

1. Produk - Oriented Campaigns 

Kegiatan dalam kampanye ini berorientasi produk, dan biasanya 

dilakukan dalam kegiatan komersial kampanye promosi pemasaran 

suatu peluncuran produk yang baru. 

2. Candidate – Orientes Campaign 

Kegiatan kampanye yang berorientasi bagi calon (kandidat) untuk 

kepentingan kampanye politik (political campaign), serta 

kampanye komunikasi pemasaran dan periklanan atau 

menggunakan teknik – teknik kampanye PR dalam jangka waktu 

relative pendek, 3-6 bulan dengan dukungan dana yang cukup 

besar untuk pengeluaran periklanan komersial, publikasi dan biaya 
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perjalanan kampanye beraudiensi dengan para pendukungnyadi 

berbagai lokasi yang tersebar di nusantara. 

 

3. Ideological or Cause – Oriented Campaign 

Jenis kampanye ini berorientasi yang bertujuan khusus dan 

berdimensi perubahan sosial maupun lingkungan  (social change 

campaign) 

 

2.3.2 Kampanye Sebagai Bagian dari Public Relations  

Menurut Cutlip et al (2000) dalam Nasrullah 

(2016:169) Public relations tidak hanya bertanggung jawab 

kepada pencitraan institusi atau organisasi saja. Melainkan 

juga mencari perhatian, timbal balik, partisipasi dan 

pengertian dari audiens juga. Selain itu Cutip et al (2000) 

dalam Nasrullah (2016:170) menyatakan bahwa terdapat 9 

unsur dalam public relations terhadap bagaimana 

hubungannya antar organisasi PR dengan publik. 

Diantaranya adalah 

1. Melaksanakan program terlaksana dan berkelanjutan. 

2. Menjalin hubungan antar organisasi dan publik 

3. Memantau kesadaran, pendapat, sikap dan perilaku di 

dalam dan luar institusi 
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4. Menganalisis dampak kebijakan, prosedur, dan tindakan 

yang bertentangan dengan publik. 

5. Menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan tindakan yang 

bertentangan dengan publik. 

6. Membei masukan pada manajemen perihal 

pembentukan kebijakan dan tindakan yang 

menguntungkan bagi institusi dan publik. 

7. Membantu dan mengelola komunikasi yang terjadi 

antar institusi dan publik. 

8. Menghasilkan perubahan khusus dalam hal kesadaran, 

pendapat, sikap maupun perilaku di dalam dan 

luarinstitusi. 

9. Memelihara dan menghasilkan hubungan baik anatar 

institusi dan publik. 

Pada poin ke delapan menyatakan bahwa salah satu 

tugas PR adalah menghasilkan perubahan khusus dalam 

kesadaran , pendapat, sikap maupun perilaku memiliki 

pengertian bahwa tidak hanya pencitraan saja tetapi 

mempengaruhi dan mencari partisipasi audiens secara 

sukarela yang disebabkan oleh terpaan issue tertentu. 

Contohnya adalah kampanye. Kampanye merupakan 

salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PR. Seperti 

yang dilakukan oleh sebagian politikus masa kini, 
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kegiatan PR yang dilakukan tidak hanya membangun 

citra seseorang saja melainkan mencari dan meraup 

keuntungan berupa partisipasi masyarakat dalam bentuk 

pemilihan suara. Selain itu banyak sekali kegiatan 

kampanye yang memfokuskan pada perubahan sikap 

audience seperti contohnya kegiatan kampanye dalam 

hal pelestarian dan menjaga lingkungan yang dilakukan 

oleh Earth Hour.  

 

2.3.3 Public Relations Online (PR Online) 

Dunia virtual atau dunia maya saat ini banyak 

digunakan untuk berbagaimacam kepentingan karena 

memiliki ketertarikan tersendiri jika dibandingkan dengan 

media mainstream. Dunia maya muncul dari berbagai 

bentuk contohnya seperti software dalam PC atau dalam 

gadget yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang. 

Dalam dunia maya sesorang dapat merepresentasikan atau 

menggambarkan dengan nyata mengenai dirinya. Banyak 

sekali ditemukan kegiatan yang terjadi di dunia maya, 

diantaranta seperti kegiatan sponsorship, perdaganga, 

bertukar informasi, menyebarkan berita, berkenalan, atau 

bahkan menikmati kegiatan sosial secara luas. 
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Menurut Philips dan Young (2009:94-95) terdapat 3 

elemen dari PR Online yaitu  

 Platforms : Platforms ini merupakan sebuah 

alat yang kita gunakan untuk mengakses internet 

seperti Personal Computer, Laptop, Hand 

Phone. 

 Channels : maksud dari channel ini adalah 

dimana kita mngakses sebuah pesan yang 

terhubung dengan internet, seperti E-Mail. 

Instan messaging, website, social networks dan 

lainnya.  

 Context : Isi pesan yang dapat disesuaikan 

dengan suasana para audience, pesan disajikan 

bersifat sangat mudah dicerna dalam keadaan 

apapun, baik itu saat di rumah, bekeja maupun 

di suatu kondisi dan situasi lainnya.s 

2.3.4 Public Relations dalam Organisasi Sosial 

Sebagian besar orang mungkin berpandangan 

bahwa aktifitas public relations hanya dilaksanakan oleh 

instansi – intansi atau perusahaan besar saja. Namun 

Menurut Fiona Fountain dalam Gregory (2005:117-127) 

aktifitas Public Relations juga dapat diterapkan dalam 

organisasi sosial. Pada umumnya Public Relations dalam 
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organisasi sosial sama saja dengan organisasi komersial 

ataupun instansi – instansi besar lainnya yang melibatkan 

kegiatan Public Relations di dalamnya. Dalam organisasai 

sosial juga diperlukan seorang PR untuk merencanakan, 

menargetkan, bertindak dan melakukan strategi –strategi 

tertentu bahkan manajemen krisis di dalamnya. 

 

2.3.5 AISAS Model Campaign 

Menurut Sugiyama dan Andree (2011:78-83) 

AISAS sendiri merupakan kepanjangan dari Attention – 

Interest – Search – Action – Share. Dimana posisi Search 

and Share menjadi kegiatan penting di internet pada masa 

kini.  

1. Attention 

Tujuan dari tingkatan ini adalah untuk mendapatkan 

perhatian target audience terhadap suatu hal, baik itu 

berbentuk produk atau mengenai issue issue tertentu. 

Contohnya perusahaan tertentu mengenalkan produk 

kepada target audiencenya melalui iklan di televisi 

maupun online. 

2. Interest 

Proses selanjutnya adalah interest, Dalam tingkatan ini 

adanya aktifitas komunikasi yang tepat pada target 
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audience di sini target audience diharapkan mulai 

tertarik dengan produk barang atau issue yang 

disebarkan melalui media tertentu.  

 

3. Search 

Disini target audience mulai mencari lebih dalam 

mengenai sebuah informasi atau produk sebelum 

mengambil keputusan. 

4. Action 

Dalam tahapan ini target audience mulai melakukan 

sebuah tindakan, baik itu membeli sebuah produk 

ataupun berpartisipasi pada suatu hal atau issue tertentu. 

5. Share 

Tingkatan terahir adalah share. dalam tingkatan ini 

diharapkan setelah konsumen atau target audience 

merasakan sebuah produk atau pengalaman mereka, 

mereka akan membagi pengalamannya kepada orang 

lain baik itu melalui media sosial mereka, email, chats, 

blogs, forum online, dan media lainnya. Tujuan dari 

fase share ini adalah untuk mendorong target audience 

memberikan informasi positif tentang suatu produk atau 

issue tertentu. 
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2.4 Partisipasi Publik 

2.4.1 Partisipasi 

partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi 

seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung 

jawab di dalamnya.  

(https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi diakses 31 Maret 

2017) secara sederhana partisipasi juga dapat diartikan 

sebagai keikutsertaan masyarakat secara sukarela untuk 

mencapai tujuan bersama dan menciptakan perubahan yang 

lebih baik.  

2.4.2 Publik / Audience 

Dalam proses pertukaran pesan pada komunikasi terdapat 

khalayak yang dapat juga disebut dengan publik atau 

Audiens. Menurut Butterick (2012:26) Audiens atau publik 

adalah penerima pesan dalam proses komunikasi antara 

pengirim pesan dan penerima pesan. Selain itu menurut 

pendapat John dewey (1927) dalam Butterick (2012:28) 

menjelaskan bahwa publik adalah sekelompok orang yang 

sadar memilih bertindak dan bekerja bersama untuk 

menghadapi suatu issue dan masalah yang serupa. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi
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Menurut Grunig dan Hunt dalam Butterick (2012) 

mengkelompokkan audiens atau publik menjadi empat tipe, 

yaitu: 

1. Non-public adalah organisasi yang tidak 

memilikikepentingan terhadap kelompok dan 

sebaliknya, kelompok tidak memiliki kepentingan 

terhadap organisasi. 

2. Latent-public adalah kelompok menghadapi 

ancaman bersama dari organisasi, namun mereka 

tidak menemukan permasalahan. 

3. Aware-public adalah kelompok yang memahami 

adanya permasalahan bersama. 

4. Active-public adalah kelompok yang menyadari 

adanya seuatu masalah, kemudian berkoordinasi 

untuk menghadapinya dan menetapkan tindakan apa 

yang harus dilakukan dalam mengatasi 

permasalahan tersebut. 

Dari kedua definisi partisipasi dan publik yang telah 

dijelaskan dapat ditarik  kesimpulan bahwa pengertian dari 

partisipasi publik adalah kepekaan, keterlibatan atau 

tindakan sukarela yang dilakukan oleh publik atau audience 

mengenai issue – issue tertentu dengan tujuan menciptakan 

perubahan yang diinginkan. 
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2.5 Kerangka Konsep  

Menurut Machmud (2016:35) kerangka konsep merupakan sebuah 

alur pemikiran penelitian serta memberikan dugaan dugaan yang 

dicantumkan oleh peneliti dalam bentuk hipotesis. Terdapat dua varibel 

yang menjadi landasan konsep peneliti meneliti suatu fenomena, 

diantaranya adalah 

a. Digital Campaign 

Digital campaign secara sederhana dapat diartikan sebagai 

kampanye melalui media online. Definisi Digital camapaign 

atau dapat disebut E-Kampanye sendiri adalah sebuah kegiatan 

kampanye yang dibangun dengan menggunakan fasilitas 

Sistem teknologi informasi untuk pencapaian pesan kepada 

khalayak luas secara massal . Pada umumnya diwujudkan 

melalui sebuah media website, blog maupun beberapa media 

social yang berbasis internet. 

b. Partisipasi Audience / Publik  

Merupakan sebuah aktifitas atau tindakan sukarela, dapat juga 

di astikan sebagai keterlibatan audience mengenai issue tertentu 

dengan tujuan menciptakan perubahan yang baik. 

Earth hour merupakan salah satu organisi besar di dunia 

yang memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan 

agar lebih baik di masa mendatang. Berpusat di Australia, 
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organisasi Earth Hours saat ini sudah tersebar ke seluruh 

penjuru dunia bahkan sampai di Indonesia khususnya Kota 

Malang. Earth Hour Malang memiliki beberapa aksi atau 

campaign yang diselenggarakan guna menggugah perhatian, 

kesadaran dan tindakan masyarakat akan pentingnya menjaga 

lingkungan untuk menjaga bumi dari pemanasan global. 

Beberapa aksi yang dilaksanakan atau kampanye peduli 

lingkungan yang dilaksanakan oleh Earh Hour Malang 

dilakukan melalui media sosial atau bisa disebut dengan Digital 

Campaign. Menyebarkan kampaye melalui media digital, hal 

ini dipilih karena media digital saat ini memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap khalayak. Hampir semua masyarakat di 

seluruh Malang  mengakses informasi melalui media digital 

khususnya sosial media. Adanya media sosial instagram 

memudahkan Earth Hour Malang untuk mensosialisasikan 

bahkan mengajak audiencenya untuk mengikuti kampanye 

guna menggugah kesadaran audience akan pentingnya 

lingkungan sekitar.  

Penelitian mengenai pengaruh digital campaign terhadap 

partisipasi publik ini akan diuji oleh peneliti menggunakan 

teknik analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan 

Digital Campaign sebagai variabel bebas (X) dan Partisipasi 

Publik/Audiens sebagai variabel terikat (Y). Hasil dari analisis 
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regresi linier sederhana ini akan dijadikan sebagai jawaban atas 

hipotesis yang telah diajukan dan akan diambil kesimpulan dari 

penelitian ini. 

Tabel 2.1 

                          Kerangka konsep 

 

 

  

   

 

2.6 Definisi Operasioanal 

2.6.1 Definisi Variabel 

Menurut Kerlinger (1973) dalam Sugiyono 

(2011:38) menyatakan bahwa variabel adalah sifat yang 

dipelajari atau variabel juga dapat dikatakan sebagai suatu 

sifat  yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Dengan 

demikian variabel itu merupakan sesuatu yang berfariasi. 

Selain itu menurut Kidder (1981) dalam sugiyono 

(2011:38) menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas 

dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan 

darinya. Dari dua definisi tersebut dapat ditarik pengertian 

bahwa variabel adalah sebuah objek atau suatu hal yang 

menjadi perhatian dalam suatu penelitian. 

Variabel X 

Digital Campaign 

Variabel Y 

Partisipasi Audience 
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2.6.2 Indikator Variabel 

Hubungan antara variable bebas (X), Variable terikat (Y)  

dan indikatornya akan di jelaskan sebagai berikut : 

a. Variabel independen atau bebas (X) dalam penelitian ini 

adalah Digital Campaign atau Kampanye digital. 

Kampanye digital yang dimaksud adalah kampanye 

yang dilakukan oleh komunitas Earth Hour Malang 

yang dilakukan melalui Instagram @earthhourmalang. 

Indikator – indikatornya adalah : 

 Platforms : Platform disini berupa dimana 

sebuah pesan kampanye disebarkan maupun di 

dapatkan. 

 Channels  : Melalui media apa pesan di 

sampaikan kepada audience atau public. 

 Context  : apa saja dan bagaimana sebuah 

organisasi atau komunitas mengemas pesan 

kampanye agar mudah dicerna oleh para audience. 

b. Variabel terikat atau dependen (Y) dalam penelitian ini 

adalah Partisipasi Publik. Partisipasi publik ini mengacu 

pada Behaviour atau perilaku seseorang dari terpaan 

sebuah kampanye. Secara sederhana partisipasi publik 

adalah perubahan perilaku yang dirasakan maupun 
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dilakukan oleh publik atau audience secara sukarela 

yang terjadi akibat terpaan pesan kampanye. Indikator 

partisipasi public yang diakibatkan terpaan dari 

kampanye lingkungan yang diselenggarakan oleh Earth 

Hour Malang ini adalah: 

 Attention  : audience mengetahui informasi atau 

kampanye lingkungan yang dilakukan oleh 

Earth Hour Malang. 

 Interest : Audience tertarik dan menyadari 

akan Issue kampanye lingkungan yang 

dilakukan oleh Earth Hour Malang 

 Search : Dengan ketertarikan tentang issue 

kampanye yang didapat maka audience dengan 

sadar mencari informasi tersebut. 

 Action : secara sadar audience ikut 

melakukan atau berpartisipasi terhadap 

kampanye yang dilakukan oleh Earth Hour 

Malang. 

 Share : secara sadar audience ikut 

mengkampanyekan atau melakukan kegiatan 

sharing mengenai issue kampanye yang 

dilakukan oleh earth hour malang. 

 


