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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Komunikasi 

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan definisi komunikasi, 

diantaranya adalah menurut Thoha (2002:145) yang dimaksud dengan 

komunikasi adalah: ”Proses penyampaian dan penerimaan berita atau 

informasi dari seseorang ke orang lain”. 

Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi dikemukakan oleh 

Mangkunegara (2002:145) bahwa: “Komunikasi dapat diartikan sebagai 

proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada 

orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya 

sesuai dengan tujuan yang dimaksud.” Lebih lanjut Tohardi (2002:197) 

mengemukakan bahwasannya: Komunikasi diartikan sebagai proses 

penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Pengertian ini 

memberikan pesan yang seimbang antara pengirim pesan, pesan yang 

disampaikan, dan penerima pesan, yang merupakan 3 komponen utama dalam 

proses komunikasi. Pesan dapat disimpulkan dengan berbagai media, namun 

pesan itu hanya punya arti jika pengirim dan penerima pesan berusaha 

menciptakan arti tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses pengalihan informasi dari komunikator kepada 

komunikan sehingga nantinya diperoleh pemahaman tentang apa yang 

dimaksud antara satu sama lainnya. Dalam suatu organisasi dibutuhkan 
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adanya komunikasi karena komunikasi timbul ketika seseorang ingin 

menyampaikan informasi kepada orang lain. Komunikasi antarpersonal 

merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antar individu dalam proses 

penyampaian pesan, ide atau gagasan sehingga proses transfromasi dapat 

berjalan sesuai harapan masing-masing invidu. 

 

2.2 Jenis Komunikasi 

Jenis-jenis komunikasi menurut Muhammad (2005:158-159) dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

a) Komunikasi intrapribadi  

Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) adalah 

komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sadari atau tidak. Misalnya 

berpikir. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi 

diantara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya 

di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya.  

b) Komunikasi antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan respon verbal maupun nonverbal berlangsung secara 

langsung. Bentuk khusus komunikasi antarpribadi ini adalah 

komunikasi diadik (dyadic communication) yang hanya melibatkan 

dua individu, misalnya suami-istri, dua sejawat, guru-murid. Ciri-ciri 

komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada 
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dalam jarak yang dekat; pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim 

dan menerima pesan secara langsung dan simultan.  

c) Komunikasi kelompok (kecil) 

Komunikasi kelompok merujuk pada komunikasi yang dilakukan 

sekelompok kecil orang (small-group communication). Kelompok 

sendiri merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, 

yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 

saling mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai 

bagian dari kelompok tersebut. Komunikasi antarpribadi berlaku dalam 

komunikasi kelompok 

d) Komunikasi publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara 

dengan sejumlah orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu 

persatu. Komunikasi publik meliputi ceramah, pidato, kuliah, tabligh 

akbar, dan lain-lain. Ciri-ciri komunikasi publik adalah: berlangsung 

lebih formal; menuntut persiapan pesan yang cermat, menuntut 

kemampuan menghadapi sejumlah besar orang; komunikasi cenderung 

pasif; terjadi di tempat umum yang dihadiri sejumlah orang; 

merupakan peristiwa yang direncanakan; dan ada orang-orang yang 

ditunjuk secara khusus melakukan fungsi-fungsi tertentu.  

e) Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi (organizational communication) terjadi dalam 

suatu organisasi, bersifat formal dan informal, dan berlangsung dalam 

jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Komunikasi 
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organisasi juga melibatkan komunikasi diadik, komunikasi 

antarpribadi, dan komunikasi publik tergantung kebutuhan.  

f) Komunikasi massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa cetak maupun elektronik yang dikelola 

sebuah lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditujukan kepada 

sejumlah besar orang yang tersebar, anonim, dan heterogen. Pesan-

pesannya bersifat umum, disampaikan secara serentak, cepat dan 

selintas 

 

2.3 Komunikasi dan Difusi 

Difusi adalah suatu tipe khusus komunikasi yang mengkaji mengenai 

proses di mana inovasi tersebar kepada anggota suatu sistem sosial. 

Pengkajian difusi adalah telaah tentang pesan-pesan yang berupa gagasan 

baru, sedangkan pengkajian komunikasi meliputi telaah terhadap semua 

bentuk pesan.  

Dalam kasus difusi, karena pesan-pesan yang disampaikan bersifat “baru” 

maka akan mengandung resiko bagi penerima. Hal ini bererti bahwa ada 

perbedaan tingkah laku dalam penerimaan kasus inovasi jika dibandingkan 

dengan penerimaan pesan biasa. Difusi merupakan bagian dari komunikasi 

yang berkaitan dengan adopsi gagasan baru (Nurudin, 2017;75-78). 

Dalam difusi juga tidak terlepas dari unsur-unsur yang mempengaruhi. 

Adapun unsur-unsur tersebut, antara lain (Nurudin, 2017:83-85) : 
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1. Inovasi, merupakan suatu gagasan, tindakan, atau barang yang 

dianggap baru oleh seseorang. Tidak menjadi soal sejauh 

dihubungkan dengan tingkah laku manusia, apakah ide itu betul-betul 

baru atau tidak jika diukur dengan selang waktu sejak digunukannya 

atau ditemukannya pertama kali.  

2. Saluran komunikasi, merupakan proses di mana pesan-pesan 

dioperkan dari sumber penerima. Dengan kata lain komunikasi adalah 

pemindahan ide-ide dari sumber dengan harapan akan merubah 

tingkah laku penerima.  

3. Jangka waktu, merupakan pertimbangan yang penting dalam proses 

difusi. Dimensi waktu nampak dalam proses pengambilan keputusan 

inovasi, keinovatifan seseorang atau kelompok relatif lebih awal atau 

lebih lambatnya dalam menirima inovasi. Pengambilan keputusan 

inovasi adalah proses mental sejak seseorang mulai mengenal suatu 

inovasi sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, serta 

pengukuhan terhadap keputusan dan proses keputusan inovasi 

tersebut memerlukan waktu.  

4. Anggota sistem sosial, dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan 

unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama 

untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

Di antara anggota sistem sosial ada yang memegang peranan penting 

dalam proses difusi, yakni mereka yang disebut pemuka pendapat dan 

agen pembaru. Adapun pemuka pendapat adalah orang yang relatif 

sering dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain untuk 
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bertindak dalam cara tertentu secara informal, sehingga mereka 

banyak dimintai nasehat dan pendapat oleh anggota sistem yang lain. 

Sedangkan agen pembaru adalah mereka yang aktif menyebarkan 

inovasi ke dalam suatu sistem sosial. Agen pembaru ini adalah orang 

di luar sistem atau tenaga profesional yang mewakili lembaga-

lembaga pembaruan dalam menyebarkan pembaruan.  

 

2.4 Teori Difusi Inovasi 

Difusi inovasi merupakan teori yang dipopulerkan oleh Everett M. Roger. 

Teori ini sangat penting jika dikaitkan dengan proses adopsi teknologi 

komunikasi, karena di dalamnya terdapat rumusan dengan memberikan 

asumsi bahwa sedikitnya ada lima tahapan dalam proses mengadopsi suatu 

difusi inovasi, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, pelaksanaan, dan 

konfirmasi. 

Menurut Sendjaja (2002) dalam buku Sosiologi Komunikasi pembahasan 

lebih lanjut mengenai teori difusi inovasi, mengatakan bahwa teori ini 

mencakup sejumlah gagasan mengenai proses difusi inovasi sebagai berikut 

(Bungin, 2009: 284-285) :  

1. Mengacu kepada situasi atau karakteristik dari orang yang terlibat 

sehingga memungkinkannya untuk diterpa informasi tentang suatu 

inovasi dan relevansi informasi tersebut terhadap kebutuhan-

kebutuhannya (terbuka terhadap perubahan).  

2. Perlu dipisahkan fungsi-fungsi yang berbeda dari “pengetahuan”, 

“persuasi”, “keputusan” dan “konfirmasi”, yang biasanya terjadi 
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dalam tahapan proses, meskipun tahapan tersebut tidak lengkap. 

Misalnya orang yang tahu lebih awal tidak harus para pemuka 

pendapat, beberapa penelitian menunjukkan, bahwa “tahu lebih awal” 

atau “tahu belakangan” berkaitan dengan tingkat sosial tertentu. 

Kurangnya integrasi sosial dapat dihubungkan dengan “kemajuan” 

atau “ketinggalannya” dalam masyarakat. 

3. Difusi inovasi melibatkan berbagai sumber komunikasi yang berbeda 

(media massa, advertensi, penyuluhan, atau kontak-kontak sosial 

yang informal), dan efektivitas sumber-sumber tersebut akan berbeda 

pada tiap tahap, serta untuk fungsi yang berbeda pula. Jadi dengan 

kata lain hal-hal di atas dapat mempengaruhi individu untuk menolak 

atau menerima suatu inovasi.  

4. Melihat adanya variabel-variabel penerima yang berfungsi pada tahap 

pertama (pengetahuan), karena diperbolehkannya pengetahuan akan 

dipengaruhi oleh kepribadian atau karakteristik sosial. Contoh 

variabel tersebut adalah sistem sosial, yang dapat berperan dalam 

menolak atau menerima inovasi.  

 

2.5 Proses Adopsi 

Proses adopsi merupakan suatu kondisi di mana seseorang memilih untuk 

menerima (mengadopsi) atau menolak suatu inovasi. Keputusan adopsi 

adalah proses mental, sejak seseorang mengetahui adanya inovasi sampai 

mengambil keputusan untuk menerima atau menolak dan kemudian 
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mengukuhkan suatu inovasi tersebut. Ada beberapa tipe keputusan adopsi, 

antara lain (Nurudin, 2017:85-87) :  

1. Keputusan otoritas, merupakan keputusan yang dipaksakan kepada 

seseorang oleh individu yang berada dalam posisi atasan. 

2. Keputusan individual, merupakan keputusan di mana individu yang 

bersangkutan ambil peranan dalam pembuatannya. Keputusan 

individual ini ada dua macam :  

a. Keputusan opsional yakni keputusan yang dibuat oleh seseorang, 

terlepas dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh anggota 

sistem.  

b. Keputusan kolektif yakni keputusan yang dibuat oleh individu-

individu yang ada dalam sistem sosial melalui consensus.  

Proses keputusan sesorang untuk menerima atau menolak inovasi bukan 

tindakan yang sekali jadi, melainkan lebih menyerupai proses yang terdiri 

dari serangkaian tindakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun “proses 

adopsi” dalam buku Perkembangan Teknologi Komunikasi, antara lain 

(Nurudin, 2017:85-87) :  

1. Pengetahuan, merupakan kesadaran individu akan adanya inovasi dan 

adanya pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut 

berfungsi.  

2. Persuasi, merupakan tahap di mana individu memiliki sifat yang 

menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut.  

3. Pengambilan Keputusan, individu terlibat dalam aktivitas yang 

membawa pada satu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut. 
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Pelaksanaan, di mana individu mulai melaksanakan keputusan sesuai 

dengan pilihannya. 

4. Konfirmasi, dalam tahap ini individu akan mencari pendapat yang 

menguatkan keputusan yang telah diambilnya, namun dapat 

mengubah keputusan sebelumnya jika dirasa inovasi yang diterima 

berlawanan satu sama lain.  

Adapun paradigma poses keputusan inovasi terdiri dari tiga bagian utama, 

yakni anteseden, proses dan konsekwensi. Anteseden merupakan variabel-

variabel yang ada pada situasi sebelum diperkenalkannya suatu inovasi. 

Antesenden terdiri dari ciri-ciri kepribadian seseorang, misalnya sikapnya 

terhadap perubahan, ciri-ciri sosialnya, seperti luasnya hubungan seseorang, 

dan kuatnya kebutuhan nyata terhadap inovasi. Semua variabel 

mempengaruhi proses keputusan inovasi yang terjadi pada setiap orang. 

Selain itu norna sistem (tradisional atau modern), toleransi terhadap 

penyimpangan dan kepaduan komunikasi juga mempengaruhi sifat proses 

keputusan inovasi pada anggota sistem sosial (Hanafi, 1981). 

 

2.6 Teknologi Komunikasi 

Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas 

manusaia dan juga dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh 

hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam suatu tujuan. Teknologi selalu 

memiliki dua aspek, yakni hardwere (yang terdiri dari objek material atau 

fisik) dan softwere (terdiri dari informasi untuk mengoperasikan hardwere). 

Hardwere bersifat visible (dapat dilihat), sehingga membuat persepsi manusia 
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tentang teknologi selalu pada aspek hardwere. Komunikasi menurut Josef A. 

Defito (2000) dalam buku Teknologi Komunikasi merupakan proses 

penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil, 

dengan efek atau feedback langsung. Sedangkan Richard H. Blake 

mengakatan bahwa komunikasi merupakan hubungan langsung antara dua 

orang lebih dalam jarak fisik dengan kelima indera dapat digunakan dan 

feedback langsung ada di dalamnya.  

Menurut Roger (1986) dalam buku Teknologi Komunikasi teknologi 

komunikasi diartikan sebagai perlengkapan hardwere, struktur organisasi, 

dan nilai-nilai sosial di mana individu-individu mengumpulkan, memproses, 

dan tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. McLuhan 

mengatakan bahwa seluruh teknologi komunikasi sudah menjangkau panca 

indera manusia seperti sentuhan, penciuman, rasa, pendengaran, dan 

penglihatan. Bahkan teknologi komunikasi dapat membawa seorang individu 

melintasi batas ruang dan batas waktu serta mendapatkan informasi yang 

tidak didapat sebelumnya (Noegroho, 2010: 1-3).  

Pada ruang lingkup sosial, teknologi komunikasi nantinya akan 

mempengaruhi gaya hidup seseorang dalam hal berubungan antara manusia 

yang satu dengan yang lain serta dapat menciptakan media baru untuk 

berkomunikasi. Dengan demikian dapat dikatan teknologi komunikasi akan 

merubah manusia menjadi makhluk yang aktif berusaha untuk memenuhi 

herarki kebutuhannya, setelah mereka memperoleh tujuan yang mereka cari 

pada satu tingkat herarki maka mereka dapat bergerak pada tingkat yang 

berikutnya. 
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Menurut Roger (1973) dalam buku Teknologi Komunikasi jika efek 

komunikasi yang lebih mengarah pada perubahan perilaku individu 

(pengetahuan, sikap, dan tindakan) disebabkan oleh transmisi pesan 

komunikasi, maka lain halnya dengan efek teknologi komunikasi yang lebih 

mengarah pada perubahan pada suatu sistem sosial sebagai akibat dari 

penerimaan dan penolakan suatu inovasi. 

Identifikasi Parker (1973) dalam Nasution (1089) memperhatikan 

beberapa dampak teknologi komunikasi, antara lain adalah (Noegroho, 2010: 

35-37) :  

1. Terjadinya monopoli dalam pengelolaan, penyediaan, dan 

pemanfaatan informasi.  

2. Tidak meratanya distribusi informasi.  

3. Kurangnya pesan yang bersifat edukatif.  

4. Terjadinya polusi informasi (Information overload).  

5. Terjadinya invasi terhadap privasi 

6. Timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta.  

Roger (1986) dalam Teknologi Komunikasi mengklarifikasikan dampak 

yang terjadi pada masyarakat terhadap teknologi komunikasi dalam konsep 

tipologi dampak. Konsep ini menekankan pada perubahan individu atau 

sistem sosial sebagai akibat dari penerimaan atau penolakan sebuah inovasi. 
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Tabel : 2.5.1 

Berikut tabel pembagian tipologi dampak: 

Desirable Impect  
Dampak yang lebih mengarahkan 

pada berfungsinya sebuah inovasi 

oleh individu atau sistem social  

Undersirable Impact  
Dampak ini mengarahkan pada 

ketidak-berfungsinya sebuah 

inovasi oleh masyarakat atau 

sistem social  

Direct Impact  
Individu atau sistem sosial 

merespon dengan segera atau 

dengan cepat terhadap inovasi  

Indirect Impact  
Terjadi perubahan pada individu 

atau sistem sosial setelah terjadi 

direct impact  

Anticipate Impact  
Perubahan yang terjadi dapat 

diantisipasi karena inovasi telah 

diketahui/dikenal sebelumnya oleh 

anggota sistem social  

Unanticipated Impact  
Perubahan yang terjadi tidak dapat 

diantisipasi karena inovasi belum 

diketahui/dikenal sebelumnya oleh 

anggota sistem sosial  

 

2.6.1 Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Menurut Roger (1986) dalam buku hubungan komunikasi pada masyarakat 

mengatakan bahwa hubungan komunikasi pada masyarakat dikenal empat era, 

yakni era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media 

komunikatif dengan penjelasan sebagai berikut (Bungin, 2009: 111-113) : 

1. Perkembangan media tulis telah lama dikenal masyarakat dan menjadi 

pertanda permulaan peradaban sebuah bangsa. Umpamanya peradaban 

Mesir Kuno mulai dikenal sejak 600 SM, artinya kira-kira 2605 tahun 

yang lalu masyarakat Mesir Kuno sudah mengenal media tulis. Media 

tulis berperan untuk menandakan sebuah kebudayaan mulai dikenal oleh 

umat manusia dalam bentuk media tulis yang tersimpan dan terarsip 

dalam segala bentuk.  

2. Munculnya media cetak berawal ketika Elegi Gutenberg menemukan 

mesin cetak pada tahun 1450. Dengan kemunculan mesin cetak tersebut 

mulai terbit sejumlah surat kabar dan media cetak ini bertahan cukup lama 
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yaitu empat abad, baru kemudian muncul media baru. Kemunculan mesin 

cetak tidak terlepas dari media sebelumnya (tulis), karena saat era media 

tulis masyarakat mulai mencetak huruf pada gelas, tembok, ornamen dan 

lain sebaginya secara manual sehingga mendorong Elegi Gutenberg untuk 

menciptakan mesin cetak. 

3. Era media telekomunikasi ditandai dengan adanya radio telegraf yang 

ditemukan oleh Markis Gugliemo Marconi tahun 1897. Dengan 

kemunculan media ini, masyarakat mulai mengenal komunikasi jarak jauh, 

namun ternyata teknologi radio telegraf ini tidak bertahan lama karena 

Farnsworth menemukan TV pada tahun 1927. Sejak penemuan radio 

telegraf tersebut dan disusul dengan TV akhirnya teknologi digital telepon 

dapat digabung dengan TV sehingga lahir komputer yang kemudian 

berkembang sangat cepat.  

4. Lahirnya era komunikasi interaktif ditandai dengan terjadinya 

diversifikasi 20 teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, 

radio, komputer, dan TV menjadi satu dan menandai teknologi yang 

disebut internet.  

 

2.7 Media Massa 

Bicara mengenai komunikasi massa, berarti tidak terlepas juga dengan 

institusi yang disebut media massa. Secara umum media masssa dimengerti 

sebagai sumber berita dan hiburan. Media massa juga memuat banyak pesan-

pesan penting, serta pesan-pesan yang berisifat persuasif untuk membawa 

audiancenya kepda pemahaman dan opini yang berbeda mengenai suatu issue. 
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Media massa merupakan istilah yang digunakan utnuk mempertegas 

kehadiran suatu kelas, seksi media yang dirancang sedemikian rupa agar 

dapat mencapai audiance yang sangat besar dan luas (yang dimaksudkan 

denga besar dan luas adalah seluruh penduduk dari suatu bangsa/Negara). 

Pengertian media massa ini makin luas penggunaannya sehubungan lahirnya 

percetakan oleh Guttenberg diabad pertengahan dan disusul oleh penemuan 

radio yang melintas lautan Atlantik pada 1920, dan terakhir demgam 

perkembangan jaringan radio, televisi, meluasnya sirkulasi surat kabar dan 

majalah serta internet yang berhubungan langsung dengan massa (Liliweri 

2011:874). 

Media massa merupakan satu alat dalam proses komuunikasi massa, 

karena media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan 

relative lebih banyak, heterogen, anonim,  pesannya bersifat abstrak dan 

terpencar. Media sendiri dalam kajian komunikasi massa sering dipahami 

sebagai perangkat-perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara 

terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu 

yang relatif singkat (McQuail 2000:17). 

Marshall Mcluhan dalam Liliweri (2011 :874-875) membagi dua jenis 

media massa dalam suatu kategori yang berisifat binary yang dia sebut  hot 

media dan cool media yang kalau diletakkan diatas skala, maka ada dikotomi 

diantara media-media tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya 

Understanding Media, Mcluhan mengemukakan bahwa kita dapat membagi 

media berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap audiens, dan tingkat 

partisipasi audiens terhadap media; dan karena itu pula, maka audiens 
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memilih media yang mereka sukai. Mc. Luhan membagi dua tipe media, 

yaitu : 

1) Hot media adalah media yang mempengaruhi pengaruh sangat besar 

terhadap manusia melaluipersepsi sensorisnya, bahkan hanya 

menggunakan satu sensoris atau sensoris saja seperti melalui cahaya 

/mata dan suara/telinga. Intinya pada hot media selalu melibatkan 

sensoris tunggal tanpa mempertimbangkan stimulus. Jenis media ini 

selalu berisi sejumlah informasi yang sangat terperinci sehingga 

audiens harus menigkatkan konsentrasinya untuk mengakses pesan 

bagi keperluan mereka. 

2) Cool media adalah jenis media yang selalu melibatkan lebih sedikit 

stimulus. Ketika anudiens mengakses media ini, maka mereka harus 

berusaha lebih aktif untuk berpartisipasi misalnnya dengan 

memanfaatkan semua sensoris secara serentak agar dapat memahami 

semua informasi yang mereka teerima. 

Media massa sebagai penunjang komunikasi terbagi menjadi dua jenis 

tipe, yaitu media cetak dan media elektronik : 

1) Media Elektronik 

Menurut iskandar (2005) media elektronik merupakan media 

komunikasi atau media massa yang menggunakan alat-alat elektronik 

(mekanisme), media elektronik terdiri dari : radio,televisi, internet, 

film. 
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2) Media cetak  

Media cetak adalah suatu media yang mengutamakan fungsinya 

sebagai media penyampaian informasi, maka media cetak terdiri dari 

lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau oto dalam tata warna 

dan halaman putih, dengan fungsi utama untuk memberikan informasi 

atau menghibur. Media cetak juga adalah suatu dokumen atas segala 

hal yang dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap 

oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan 

sebagainya. (Ardianto, et al 2009). 

 

2.8 Bentuk Bentuk Media Massa 

Bentuk-bentuk media massa meliputi enam jenis berikut di bawah ini, 

yaitu (Effendy, 2005:136):  

a) Surat kabar 

Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan 

dengan jenis media lainnya. Sejarah talah mencatat keberadaan surat 

kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Jonathan 

Guternberg di Jerman. 

b) Majalah 

Keberadaan majalah sebagai media massa terjadi tidak lama setelah 

surat kabar. Sebagaimana surat kabar, sejarah majalah diawali dari 

negara-negara Eropa dan Amerika. Majalah merupakan media yang 

paling simpel organisasinya, relatif lebih mudah mengelolanya, serta 

tidak membutuhkan modal yang banyak. Majalah juga dapat 
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diterbitkan oleh setiap kelompok masyarakat, dimana mereka dapat 

dengan leluasa dan luwes memntukan bentuk, jenis dan sasaran 

khalyaknya.  

c) Radio Siaran

Perkembangan radio siaran di Indonesia dimulai dari masa penjajahan

Belanda, penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan dan zaman Orde

Baru. Mark W. Hall dalam bukunya Broadcast Journalism

mengemukakan bahwa perbedaan mendasar antara media cetak dan

radio siaran ialah media cetak dibuat untuk ”konsumsi” mata,

sedangkan radio siaran untuk ”konsumsi” telinga. Maka dari itu radio

siaran memiliki gaya tersendiri untuk menyampaikan informasi kepada

khalayaknya. Gaya percakapan adalah salah satunya, agar pendengar

mudah mengerti maksud dari seorang penyiar.

d) Televisi

Pada dasarnya televisi sebagai salah satu bentuk media massa memiliki

fungsi yang sama dengan meia massa lainnya (surat kabar dan radio

siaran), yakni memberi inormasi, mendidik, menghibur, dan

membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media

televisi, karena dengan media televisi khalayak dapat memperoleh

informasi dengan cara melihat sekaligus mendengarnya.

e) Film

Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari komunikasi massa

isual di belahan dunia ini. Seperti halnya televisi siaran, tujuan

khalayak menonton film terutama adalah ingin memperoleh hiburan.
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Akan tetapi dalam film dapat terkandung fungsi informatif maupun 

edukatif, bahkan persuasif. Hal ini pun sejalan dengan misi perfilman 

nasianal sejak tahun 1979, bahwa selain sebagai media hiburan, film 

nasional dapat digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan 

generasi muda dalam rangka nation and character building.  

f) Komputer dan internet 

Menurut Laquey dalam buku komunikasi massa, internet merupakan 

jaringan longgar dari ribuan komputer yang menjangkau jutaan orang 

diseluruh dunia. Misi awalnya adalah menyediakan sarana bagi para 

peneliti untuk mengakses data dari sejumlah sumber daya perangkat 

komputer yang mahal. Namun, sekarang internet telah berkembang 

menjadi ajang komunikasi yang sangat cepat dan efektif, sehingga 

telah menyimpang jauh dari misi awalnya. Dewasa ini internet telah 

tumbuh menjadi sedemikian besar dan berdaya sebagai alat informasi 

dan komunikasi yang dapat diabaikan. 

 

2.9 Videotron 

Videotron sering juga di sebut Megatron, atau led screen billboard yang 

merupakan bentuk media massa elektronik dengan visual atau gambar yang 

bergerak Digital Virtual Advertising, serta audio untuk sajian yang lebih 

menarik bagi pengguna jasa periklanan maupun media komunikasi dan 

informasi. 

Kelebihan videotron sendiri ialah kemampuan dalam menampilan gambar 

bergerak, tanpa harus mono ton seperti halnya baliho, banner serta media 
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informasi yang hanya menampilkan gambar, foto, maupun tulisan saja. Selain 

itu kelebihan dari videotron sendiri ialah kita bisa kapan saja mengganti 

materi iklan maupun informasi kepada masyarakat tanpa harus menunggu 

waktu lama, sehingga memaksa masyarakat untuk selalu mengetahui 

informasi ataupun iklan terbaru yang ada saat ini.  

Videotron memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh baliho, billboard 

maupun spanduk. Meskipun harganya mahal tetapi memiliki efektivitas dan 

efesiensi jauh lebih tinggi dibanding baliho dan bilboard. Metode 

penyampaian informasi mengarah kepada Management Controlled yang 

dapat di-update setiap saat secara cepat serta dapat menentukan durasi dan 

waktu penayangan setiap informasi yang akan dipublikasikan. Materi 

informasi yang ditayangkanpun beragam, bisa berupa video, teks, grafik, dan 

animasi. 

 

2.10  Masyarakat Informasi 

Ciri masyarakat informasi adalah ditandai dengan semakin mendominasinya 

sektor informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berlimpahnya informasi akan 

membuka visi-visi baru yang dibentuk oleh pengalaman, sehingga manusia akan 

semakin kosmopolit atau pribadi yang mempresepsikan realitas dunia tidak lagi 

dalam batas-batas lokal, regional, dan nasional.  

Masyarakat informasi menurut Roger (1986) dalam buku Teknologi 

Komunikasi dirumuskan sebagai suatu bangsa dan mayoritas angkatan kerja 

adalah terdiri para pekerja informasi, serta informasi merupakan elemen yang 

paling penting. Jadi masyarakat informasi mencerminkan suatu perubahan yang 

tajam dari masyarakat industrial yang mayoritas tenaga kerja dalam pekerjaan 
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manufakturing. Aktivitas utamanya memproduksi, mengolah, atau 

mendistribusikan infomasi, dan memproduksi teknologi informasi (Noegroho, 

2010: 25-26). 

Tersedianya tenaga kerja pada sektor komunikasi merupakan suatu indikator 

suatu masyarakat itu berada atau memasuki era masyarakat informasi. Adapun 

tipologi jenis-jenis pekerjaan di sektor komunikasi menurut Lamberton (1981) 

dalam buku Teknologi Komunikasi :  

1. Prosedur informasi. Para pekerja ahli di bidang ilmu pengetahuan yang 

terdiri atas para peneliti dan teknisi (komponen), misalnya jasa 

konsultan.  

2. Pengolahan informasi. Pekerja administrasi dan manejerial melakukan 

pekerjaan kontrol dan supervisi, kesekretariatan dan berkaitan 

dengannya. 

3. Penyebarluasan informasi. Tenanga-tenaga pengajar seperti dosen, guru, 

pelatih, dan lain sebagainya.  

4. Infrastruktur informasi. Pekerja informasi yang mengoperasikan mesin-

mesin, pegawai pos dan telekomunikasi.  

 




