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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Politik dan Kehadiran Media Baru 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Pengertian komunikasi merupakan isyarat penyampaian pesan kepada 

seseorang atau sekelompok orang, baik secara langsung (tatap muka) atau 

melalui media, seperti: surat kabar, majalah, radio dan televisi. Istilah 

komunikasi dalam bahasa inggris yaitu communication, yang berasal dari kata 

Latin communis yang berarti “sama” atau suatu proses yang bertujuan untuk 

membangun pengertian dan kebersamaan. Sedangkan secara terminologis, kata 

komunikasi merujuk pada proses penyampaian suatu pernyataan oleh pihak 

satu kepada pihak lain (Mulyana, 2000). 

Berikut beberapa definisi menurut para ahli, yaitu: 

a. Carl I. Hovland, “Komunikasi adalah proses yang memungkinkan 

seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-

lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang (komunikate)”. 

b. Gerald R. Miller, “Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan 

suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk 

mempengaruhi perilaku penerima”. 

c. Everett M. Rogers, “Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan 

dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka. 

2.1.2 Fungsi atau Tujuan Komunikasi 

Berikut beberapa fungsi atau tujuan komunikasi menurut para ahli, yaitu: 
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a. Thomas M. Scheidel, mengemukakan bahwa tujuan berkomunikasi 

merupakan untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk 

membangun kontak sosial dengan orang disekitar kita, dan untuk 

mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berprilaku seperti 

yang kita inginkan. Namun tujuan dasar kita berkomunikasi adalah untuk 

mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita. 

b. Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson, mengemukakan bahwa komunikasi 

mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri-

sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, 

menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi 

pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk 

memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu 

masyarakat. 

c. William I. Gorden, mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai empat 

fungsi. Keempat fungsi tersebut, yakni komunikasi sosial, komunikasi 

ekspesif, komunikasi ritual dan komunikasi instrumental. (Deddy 

Mulyana, 2008) 

2.1.3 Unsur-unsur Komunikasi 

Berikut unsur-unsur komunikasi yang dikutip dalam buku Komunikasi politik 

(Cangara, 2009) sebagai berikut: 

a. Sumber 

 Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, 

sumber bisa terdiri satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok 

misalnya partai, organisasi, lembaga atau negara. Sumber sering disebut 
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pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan 

source, sender, atau enconder. 

b. Pesan 

 Pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan 

pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap 

muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa 

Inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata message, content, atau 

information. 

c. Media 

 Media merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan 

dari sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk 

saluran antarpribadi, media kelompok, dan ada pula dalam bentuk media 

massa. Istilah media banyak digunakan dengan sebutan berbeda, misalnya 

saluran, alat, arena, sarana atau dalam bahasa Inggris disebut channel atau 

medium. 

 Bentuk-bentuk media yang dapat disebutkan antara lain: media cetak, 

yaitu surat kabar, majalah, tabloid, buku; media elektronik, yaitu film, 

radio, televisi, komputer, internet; dan lain-lain. 

d. Penerima 

 Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk 

organisasi, instansi, departemen, partai, atau negara. Penerima biasa 

disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, 
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komunikan, konsumen, klien, target, atau dalam bahasa Inggris disebut 

aundience atau receiver. 

e. Pengaruh 

 Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh 

ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Oleh 

karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau penguatan 

keyakinan pada pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat 

penerimaan pesan. Pengaruh biasa juga disebut dampak, akibat, atau effect 

dalam bahasa Inggris. 

f. Tanggapan balik 

 Ada yang beranggapan bahwa tanggapan balik atau umpan balik 

sebenarnya merupakan salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal 

dari penerima. Akan tetapi, karena pengaruh tidak selamanya berbalik 

kepada penerima, tanggapan balik dapat dibedakan dengan pengaruh. 

Tanggapan balik sangat penting karena bisa dikatakan semua komunikasi 

yang menginginkan keharmonisan memerlukan tanggapan balik. 

Tanggapan balik juga biasa dikenal dengan sebutan reaksi atau dalam 

bahasa Inggris disebut feedback atau response. 

g. Lingkungan 

 Lingkungan adalah faktor lain yang dapat memengaruhi jalannya 

komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni 

lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologi, dan 

dimensi waktu. Lingkungan fisik menunjukkan bahwa suatu proses 

komunikasi hanya bisa terjadi kalau tidak terdapat rintangan fisik, 
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misalnya kendala alam, atau ketidaksediaan sarana komunikasi seperti 

telepon, kantor pos, dan lain-lain. Lingkungan sosial menunjukkan faktor 

sosial budaya, ekonomi, dan politik yang bisa menjadi kendala terjadinya 

komunikasi, misalnya kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan 

status sosial. Lingkungan psikologis ialah pertimbangan kejiwaan yang 

digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya menghindari kritik yang dapat 

menyinggung perasaan orang lain, menyajikan materi yang sesuai dengan 

usia khalayak. Sementara itu, lingkungan dalam bentuk waktu atau kondisi 

menunjukkan situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan komunikasi. 

2.1.4 Pesan dalam Komunikasi 

 Pesan memiliki peran penting dalam komunikasi yang berkembang saat 

ini. Karakteristik pesan berdampak terhadap proses komunikasi, tetapi banyak 

ahli komunikasi sepakat bahwa “maknanya bergantung pada orang, bukan 

kata-kata pesannya”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa orang berbeda yang 

menerima pesan yang sama mungkin akan menafsirkan pesan secara berbeda, 

memberikan makna yang berbeda, dan bereaksi dengan cara yang berbeda. 

Adapun terdapat beberapa macam-macam sifat pesan yang dibagi menjadi 

pesan verbal dan non verbal (Fajar, 2009), yaitu sebagai berikut: 

a. Verbal 

 Simbol atau pesan adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu 

kata atau lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari 

termasuk dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang 

dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan, 

sedangkan bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, 

perasaan, dan maksud kita.  
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 Adapun perilaku verbal adalah saluran tunggal, contohnya kata-kata 

dari suatu sumber misalnya: kata yang diucapkan orang yang kita baca 

dalam media cetak. Komunikasi verbal pun umumnya digunakan untuk 

menyampaikan fakta, pengetahuan atau keadaan. Bentuk pesan verbal 

yaitu: tulisan, media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. 

b. Non Verbal 

Pesan non verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut 

Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup 

semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting 

komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan 

oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau 

penerima; jadi hal ini mencakup perilaku yang disengaja maupun tidak 

disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan, 

kita dapat mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa 

pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Istilah nonverbal biasanya 

digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi diluar kata-kata 

terucap dan tertulis. 

Adapun perilaku nonverbal bersifat multisaluran, maksudnya adalah 

isyarat nonverbal dapat dilihat, didengar, dirasakan, dibaui, atau dicicipi 

dan beberapa isyarat boleh jadi berlangsung secara simultan. Komunikasi 

nonverbal juga lebih banyak bermuatan emosional dimana pesan 

nonverbal lebih potensial untuk menyatakan perasaan seseorang, yang 

terdalam sekalipun seperti rasa sayang atau rasa sedih.  

Berikut beberapa klasifikasi pesan non verbal yaitu bahasa tubuh 

(seperti: isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh dan posisi kaki, serta 
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ekspresi wajah dan tatapan mata), sentuhan, parabahasa, penampilan fisik 

(seperti: busana, karakteristik fisik), bau-bauan, orientasi ruang dan jarak 

pribadi, konsep waktu, diam, dan warna. 

2.1.5 Konteks-konteks Komunikasi 

 Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa-sosial, melainkan 

dalam konteks atau situasi tertentu. Terdapat empat tingkat komunikasi yang 

disepakati banyak pakar, yaitu: komunikasi antarpribadi, komunikasi 

kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Namun beberapa 

pakar lain menambahkan komunikasi intrapribadi, komunikasi diadik 

(komunikasi dua-orang) dan komunikasi publik. (Mulyana, 2008) 

a. Komunikasi Intrapribadi 

 Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) adalah 

komunikasi dengan diri sendiri, contohnya berpikir. Komunikasi ini yang 

menjadi landasan komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam 

konteks-konteks lainnya. Dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini 

melekat pada komunikasi dua orang, tiga orang, dan seterusnya, karena 

sebelum berkomunikasi dengan orang lain kita biasanya berkomunikasi 

dengan diri sendiri (mempersepsi dan memastikan makna pesan orang 

lain), hanya saja caranya sering tidak disadari. Keberhasilan komunikasi 

kita dengan orang lain bergantung pada keefektifan komunikasi kita 

dengan diri-sendiri. 

b. Komunikasi Antarpribadi 

 Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan 

setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 
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secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi 

antarpribadi ini adalah komunikasi diadik (dyadic communication) yang 

melibatkan hanya dua orang. Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung 

jawab para peserta komunikasi. Kedekatan hubungan pihak-pihak yang 

berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon 

nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak 

fisik yang sangat dekat. 

 Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk mempengaruhi atau 

membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan kelima alat indera 

untuk mempertinggi daya bujuk pesan kita. Sebagai komunikasi yang 

paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antarpribadi berperan 

penting hingga kapanpun, selama manusia masih mempunyai emosi. 

Kenyataannya komunikasi tatap-muka membuat manusia merasa lebih 

akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa 

seperti surat kabar dan televisi atau lewat teknologi komunikasi tercanggih 

sekalipun seperti telepon genggam, e-mail, atau telekonferensi yang 

membuat manusia merasa terasing. 

c. Komunikasi Kelompok 

 Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai 

tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bersama (adanya saling ketergantungan), mengenal satu sama lainnya, dan 

memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, meskipun 

setiap anggota memiliki peran berbeda. Kelompok ini misalnya seperti 

keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, dan lain-

lain. Dengan demikian, komunikasi kelompok biasanya merujuk pada 
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komunikasi yang dilakukan kelompok kecil (small group communication), 

jadi bersifat tatap muka. 

d. Komunikasi Publik 

 Komunikasi publik (public communication) adalah komunikasi 

antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang 

tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut 

pidato, ceramah, atau kuliah (umum). Beberapa pakar komunikasi 

menggunakan istilah komunikasi ini dengan komunikasi kelompok besar 

(large group communication). 

 Komunikasi publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit 

daripada komunikasi antarpribadi atau komunikasi kelompok, karena 

komunikasi publik menuntup persiapan pesan yang cermat, keberanian, 

dan kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. Daya tarik fisik 

pembicara bahkan sering merupakan faktor penting yang menentukan 

efektifitas pesan, selain keahlian dan kejujuran pembicara. Komunikasi 

publik sering bertujuan memberikan penerangan, menghibur, memberikan 

penghormatan, atau membujuk.  

e. Komunikasi Organisasi 

 Komunikasi organisasi (organizational communication) terjadi dalam 

suatu organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam 

jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi 

organisasi sering kali melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi 

antarpribadi, dan ada kalanya juga komunikasi publik.  
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f. Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau 

elektronik (radio, televisi), berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu 

lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujkan kepada sejumlah 

besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-

pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas 

(khususnya media elektronik). Meskipun khalayak ada kalanya 

menyampaikan pesan kepada lembaga (dalam bentuk saran-saran yang 

sering tertunda), proses komunikasi didominasi oleh lembaga, karena 

lembagalah yang menentukan agendanya. Komunikasi antarpribadi, 

komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi organisasi 

berlangsung juga dalam proses untuk mempersiapkan pesan yang 

disampaikan media massa ini. 

2.1.6 Macam-macam Bidang Komunikasi 

Berikut macam-macam bidang komunikasi (Bhavati, 2014) yaitu sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi Sosial 

 Komunikasi sosial merupakan suatu proses interaksi dimana 

seseorang atau suatu lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain 

agar pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampainya 

baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi sosial mengisyaratkan 

bahwa komunikasi itu sangat penting terutama untuk membangun konsep 

diri, demi kelangsungan hidup, aktualisasi diri, memperoleh kebahagiaan, 

serta terhindar dari tekanan dan ketergantungan. 
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b. Komunikasi Organisasional/Manajemen 

 Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan 

hirarki antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan 

kerja. Informasi memegang peranan penting dalam mendukung proses 

pengambilan keputusan yang berdampak pada kemajuan dan 

perkembangan organisasi. Tujuan utama komunikasi dalam lingkup 

organisasi adalah memajukan dan mengembangkan organisasi yang 

ditafsirkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

menajemen. 

c. Komunikasi Bisnis  

 Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi untuk 

mencapai efektivitas dan efisiensi di berbagai kegiatan internal organisasi 

bisnis. Seperti komunikasi pada umumnya, dalam kegiatan komunikasi 

bisnis, pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga 

bersifat persuasif. Selain itu, komunikasi bisnis juga berperan dalam 

pembentukan pendapat umum dan sikap publik khususnya dalam 

membangun citra perusahaan. 

d. Komunikasi Politik 

 Komunikasi politik dalam arti sempit merupakan setiap bentuk 

penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun kata-

kata tertulis dan terucap, ataupun dalam bentuk isyarak yang 

mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu kekuasaan 

tertentu. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi politik adalah setiap jenis 

penyampaian pesan, khususnya bermuatan informasi politik dari suatu 

sumber kepada sejumlah penerima pesan. Komunikasi politik melibatkan 
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pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan 

kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. 

 Jadi, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu 

proses pemindahan lambang-lambang atau simbol komunikasi yang berisi 

pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok pada orang lain dengan 

tujuan membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap 

dan tingkah laku khalayak menjadi target politik. 

e. Komunikasi Internasional 

 Komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan 

antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan 

pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya 

kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk 

memperoleh dukungan yang lebih luas. Kegiatan komunikasi internasional 

bisa berlangsung antara people to people ataupun government to 

government. Unit primer yang diamati dalam komunikasi internasional 

adalah interaksi antara dua negara atau lebih yang berbeda latar belakang 

budaya. 

f. Komunikasi Antarbudaya 

 Menurut Stewart L. Tubbs, komunikasi antar budaya adalah 

komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Kebudayaan adalah 

cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta 

berlangsung dari generasi ke generasi.  

g. Komunikasi Pembangunan 

 Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan yang berguna 

menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai suatu 
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kehendak dari suatu bangsa, dan komunikasi merupakan dasar dari 

perubahan sosial. Perubahan sosial yang dikehendaki dalam 

pembangunan, tentunya perubahan yang lebih baik atau lebih maju dari 

sebelumnya. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran 

dan fungsi komunikasi sebagai suatu pertukaran pesan secara timbal balik 

diantara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Sedangkan dalam arti terbatas, 

komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik 

penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari 

pihak yang memprakarsai pembangunan dan diwujudkan pada masyarakat 

yang menjadi sasaran dapat memahami, menerima dan berpartisipasi 

dalam pembangunan. 

h. Komunikasi Tradisional 

 Secara umum, komunikasi tradisional adalah proses penyampaian 

pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional 

yang sudah lama digunakan disuatu tempat sebelum kebudayaan tersentuk 

oleh teknologi modern. Pada masa lalu komunikasi tersebut merupakan 

bagian dari tradisi, peraturan upacara keagamaan, hal-hal tabu, dan lain 

sebagainya, yang berlaku pada masyarakat tertentu. Namun seiring 

perkembangan teknologi, komunikasi tradisional mulai luntur dan jarang 

digunakan. Media komunikasi tradisional yang dulu digunakan untuk 

penyampaian pesan antara lain adalah kentongan, wayang, cerita rakyat, 

bedug, dan lain-lain. 
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2.1.7 Pengertian Komunikasi Politik 

 Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam 

masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya 

dalam negara. Politik juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk menentukan 

peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk 

membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. (Budiardjo, 

2010). Berikut beberapa definisi politik menurut para ahli, yaitu: 

a. Rod Hague, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana 

kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat 

kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-

perbedaan diantara anggota-anggotanya. 

b. Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan 

untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-

peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat 

terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. 

c. Harold Lasswell, mengemukakan bahwa politik adalah ilmu yang 

mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. 

d. Aristoteles, politik merupakan usaha yang ditempuh warga Negara untuk 

mewujudkan kebaikan bersama. 

e. Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk sama-sama 

melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi 

pendistribusian kekuasaan baik di antara Negara-negara maupun diantara 

hukum dalam suatu negara. 

 Jadi, Komunikasi politik merupakan salah satu cabang komunikasi 

organisasional berdasarkan pendekatan publik (public approach). Artinya, 
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Komunikasi politik berlangsung dalam konteks organisasi dan dalam situasi 

publik (Nina W. Syam, 2001). Mueller (1973) mendefinisikan komunikasi 

politik sebagai hasil yang bersifat politik apabila menekankan pada hasil.  

 Menurut Harsono Suwardi (1997): komunikasi politik dapat dilihat dalam 

arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik 

adalah: Setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-

lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan, ataupun 

dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada 

dalam struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi 

politik adalah: Setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan 

info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan. (Harsono 

Suwardi dalam Lely Arrianie, 2010). 

 Pengertian lain dari Komunikasi politik dikemukakan oleh Dan Nimmo 

yang menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah aktifitas komunikasi yang 

berhubungan dengan politik dengan menyajikan konsekuensi aktual dan 

potensial yang mengatur manusia di bawah kondisi konflik (Nimmo dalam 

Subiakto dan Ida, 2012). Pengertian komunikasi politik yang dikemukakan 

oleh Dan Nimmo ini bisa memperjelas kepada kita bagaimana sebenarnya 

komunikasi politik terjadi.  

 Dengan menggunakan frasa konsekuensi potensial berarti bahwa 

komunikasi politik sebenarnya tidak hanya terbatas aktifitas komunikasi yang 

berada secara nyata dalam ranah politik. Kegiatan komunikasi di ranah lain, 

seperti sosial, ekonomi dan budaya, bisa disebut juga sebagai komunikasi 

politik tatkala aktifitas tersebut membawa implikasi terhadap kehidupan politik 
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dan komunikasi tersebut diselenggarakan/dilakukan dalam rangka untuk tujuan 

politik. 

2.1.8 Unsur-unsur Komunikasi Politik 

 Seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, komunikasi politik 

sebagai body of knowledge juga terdiri atas berbagai unsur-unsur yang terdapat 

didalamnya, unsur-unsur komunikasi (Cangara, 2009) tersebut adalah: 

a. Komunikator Komunikasi Politik 

  Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan 

juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, 

sumber atau komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi 

informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, 

misalnya: presiden, menteri, anggota DPR, kelompok-kelompok penekan 

dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan, dll. 

b. Pesan Komunikasi Politik 

  Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan, baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, 

tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak 

disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya, pidato politik, 

undang-undang pemilu, berita surat kabar, radio, televisi, internet dll yang 

berisi ulasan politik dan pemerintahan, spanduk atau baliho, iklan politik, 

propaganda, makna logo, warna baju atau bendera dan semacamnya. 

c. Saluran atau Media Komunikasi Politik 

  Saluran atau media politik adalah alat atau sarana yang digunakan 

oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. 

Misalnya: media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik 



22 
 

(film, radio, televisi, komputer, internet), media format kecil (leaflet, 

brosur, bulletin, dll), media luar ruang (baliho, spanduk, dll) dan segala 

sesuatunya yang biasa digunakan untuk membangun citra (image building). 

d. Sasaran atau Target Komunikasi Politik 

  Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi 

dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam 

pemilihan umum. Misalnya: pengusaha, pegawai negeri, ibu rumah tangga, 

mahasiswa, petani maupun pelajar yang akan memilih dan sudah cukup 

usia. 

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik 

  Efek komunikasi politik dharapkan terciptanya pemahaman terhadap 

sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya akan 

bermuara pada pemberian suara dalam pemilijan umum. Pemberian suara 

sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai 

tingkat presiden dan wakil presiden, anggota DPR, MPR, gubernur dan 

wakil gubernur, dan lain-lain. 

2.1.9 Macam-macam Media Komunikasi Politik 

 Dalam komunikasi politik peran media sangatlah penting dikarenakan 

media dapat memudahkan penyampaian pesan oleh para tokoh politik. Adapun 

media yang digunakan dalam komunikasi politik yaitu:  

a. Media Konvensional, merupakan media yang proses produksi dan 

penyimpanan data atau informasinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

media elektronik (televisi dan radio) dan media cetak (koran, dll). Dilihat 

dari pendekatan konsep komunikasi, media konvensional masih 

menggunakan one way communication atau komunikasi satu arah dimana 
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tidak adanya feedback secara langsung. Dan dalam media konvensional, 

proses penyebarannya harus melalui beberapa tahap sehingga penyampaian 

berita atau informasi tidak secepat seperti media baru. 

b. Media Baru, merupakan media yang proses menyebaran berita atau 

informasi melalui jaringan internet, sehingga dapat dengan cepat 

menyajikan informasi kepada khalayak. Contoh media baru adalah web, 

blog, online social network, dll. 

 

2.2 Media Baru dalam Komunikasi Politik 

2.2.1 Media Baru 

 New media atau media baru merupakan istilah yang digunakan untuk 

semua media komunikasi yang berlatar belakang teknologi komunikasi dan 

informasi era ini. Istilah media baru telah digunakan sejak tahun 1960-an dan 

telah mencangkup seperangkat teknologi komunikasi terpaan yang semakin 

berkembang dan beragam (McQuail, 2011). Mondry (2008) berpendapat 

bahwa Media baru merupakan media yang menggunakan internet, media 

online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dapat 

berfungsi secara privat maupun secara publik.  

 Ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan 

(interkonektivitas), aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima 

maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai 

karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada dimana-mana. Sedangkan ciri 

utama yang menandai media baru menurut Roger (Junaedi, 2011), yaitu: 
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1. Interaktivitas (Interactivity) 

Media baru memiliki kemampuan memfasilitasi individu bekomunikasi 

hampir seperti dalam percakapan tatap muka (face to face). Tingkat 

interaksinya mendekati level komunikasi antarpribadi. Sehingga, para 

partisipannya bisa berkomunikasi secara lebih akurat, efektif, dan lebih 

memuaskan. 

2. Demasifikasi (Demassification) 

Demasifikasi atau tidak bersifat massal, sehingga suatu pesan khusus dapat 

dipertukarkan secara individual diantara para partisipan yang terlibat 

dalam jumlah besar. 

3. Asynchronous 

Dalam ciri ini, teknologi komunikasi baru atau media baru mempunyai 

kemampuan mengirimkan dan menerima pesan pada waktu-waktu yang 

dikehendaki oleh setiap peserta. 

2.2.2 Jenis-jenis Media Baru 

 Dari pengertian mengenai media baru, kita bisa menginventarisasikan apa 

yang termasuk media baru adalah segala perangkat yang berkaitan dengan 

teknologi internet, dan berikut adalah jenis-jenis media baru yang masuk dalam 

kelompok “Teknologi komunikasi baru” (Komunikasipraktis, 2014), yaitu: 

a. Mikrokomputer 

  Unit yang berdiri sendiri,  biasanya dengan ketentuan untuk memuat 

perangkat lunak individual dan kadang-kadang dihubungkan dengan 

mikrokomputer lain dalam jaringan. Unit pusat pengolahan 

mikrokomputer yang membaca dan mengeksekusi instruksi program 

adalah berupa sebuah chip semikonduktor tunggal. 
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b. Telekonferensi 

 Pertemuan kelompk kecil yang dimiliki oleh kmunikasi elektronik 

interaktif antara tiga orang atau lebih dalam dua atau lebih lokasi yang 

terpisah. Tiga jenis utama telekonferensi adalah vide telekonferensi, 

telekonverensi audio dan telekoferensi komputer. 

c. Teleteks 

 Layanan informasi interaktif yang memungkinkan individu untuk 

meminta frame informasi untuk melihat pada layar televisi rumah. 

d. Videoteks 

 Layanan informasi interaktif yang memungkinkan individu untuk 

meminta frames informasi dari sebuah komputer pusat untuk melihat pada 

layar tampilan video. 

e. Komunikasi Satelit 

 Komunikasi satelit terdiri dari pesan telepon, siaran televise dan pesan 

lain dari suatu tempat dipermukaan ain. Saelit ini biasanya diletakkan di 

stationer atau di sekitar khatulistiwa sekitar 22.300 mil dari permukaan 

bumi. Paada dasarnya, transmisi satelit televisi, telepon dan informasi lain 

menghilangkan pengaruh jarak pada biaya komunikasi. 

2.2.3 Media Sosial 

 Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna 

dapat mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 

berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara 

virtual. (Nasrullah, 2016). Sedangkan menurut Nurudin (2012), Media sosial 

adalah media online yang berfungsi untuk berbagi suatu informasi kepada 

orang lain secara virtual. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web 
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yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Melalui media sosial, 

setiap orang bisa membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri 

konten berita, promosi, artikel, foto dan video.  

 Media sosial pun kini menjadi “senjata baru” bagi masyarakat, 

dikarenakan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media menjalin 

silaturahim, menemukan teman baru, maupun sebagai tempat untuk 

memperebutkan simpati masyarakat khususnya digunakan oleh kalangan tokoh 

politik. Dengan hadirnya media sosial ini semakin memudahkan para tokoh 

politik untuk menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada 

khalayak, dan sebagai tempat untuk membentuk citra dirinya. 

 Selain itu, media sosial lebih fleksibel dan luas cakupannya, lebih efektif 

dan efisien, cepat interaktif dan variatif. Masyarakat Indonesia saat ini sudah 

tidak asing lagi dengan media sosial. Banyak macam-macam media sosial yang 

dipakai oleh mayoritas orang Indonesia, antara lain: 

a. Facebook 

b. Twitter 

c. Youtube 

d. Path 

e. Instagram 

f. Dan lain-lain. 

 

2.3 Peran Foto dalam Instagram Sebagai Bentuk Media Baru 

2.3.1 Sejarah Perkembangan Instagram 

 Instagram adalah media sosial berbasis foto dan video dimana user 

(sebutan bagi pengguna instagram) dapat berbagi berbagai macam foto dan 



27 
 

video untuk diunggah. Fitur yang tergolong unik di Instagram adalah dapat 

memotong foto menjadi sebuah bentuk persegi, dimana foto akan terlihat 

seperti hasil dari kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. Instagram sendiri 

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

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

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

diunggah melalui Apple App Store dan Google Play. 

Instagram berdiri pada tahun 2010 oleh sebuah perusahaan teknologi startup 

yang awalnya hanya berfokus pada pengembangan aplikasi pada telepon 

genggam. Perusahan ini  awalnya bernama Burbn, Inc. yang didirikan oleh 

Kevin Systrom dan Mike Krieger pada bulan Oktober 2010. Namun pada 

tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa Facebook mengambil alih Instagram 

dengan nilai sekitar $1 Miliar. 

2.3.2 Fungsi-fungsi Instagram 

  Fungsi utama Instagram adalah tempat untuk berbagi moment berupa foto 

dan video. Namun di jaman yang serba modern seperti sekarang, penggunaan 

Instagram memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi para pengguna yang pintar 

dalam memanfaatkan media ini. Dengan membuat akun di Instagram, 

pengguna dapat memanfaatkan media ini untuk beberapa fungsi sebagai 

berikut (Hertian, 2016): 

a. Mengasah seni fotografi 

 Instagram mewadahi penggunanya untuk berkarya. Dengan adanya 

Instagram, pengguna dapat menemukan para fotografer keren di seluruh 

dunia, sehingga menjadi tolak ukur seberapa jauh perkembangan seni 

fotografi pengguna. 
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b. Bisnis online 

 Instagram kini ramai digunakan sebagai tempat untuk melakukan jual 

beli online, hal ini dikarenakan mudahnya mengakses Instagram, luasnya 

jangkauan dan banyaknya pilihan online shop yang kini menggunakan 

Instagram sebagai tempat untuk berbisnis. 

c. Mencari informasi beasiswa atau lowongan kerja 

 Kini tidak harus mengunjungi website-website informasi beasiswa 

atau lowongan pekerjaan lagi, dengan menggunakan Instagram maka 

pengguna tinggal mencari akun penyedia informasi-informasi tersebut, 

seperti akun @loker_jkt, @beasiswaindo, dll. 

d. Mencari rekomendasi tempat liburan 

 Terdapat beberapa akun Instagram yang memang khusus 

memposting foto-foto tempat wisata, misalnya akun @folkindonesia, 

@exploremalang, dll. Hal ini memudahkan masyarakat khususnya 

pengguna Instagram yang sedang mencari rekomendasi tempat-tempat 

untuk liburan. 

e. Update berita terkini 

 Kini masyarakat tidak perlu lagi menggunakan aplikasi penyedia 

informasi online, kini cukup dengan membuka Instagram maka akan dapat 

ditemukan update berita terkini yang tidak kalah dengan yang terdapat di 

website. Namun, pengguna juga harus pintar dalam memilih dan menerima 

informasi yang diberikan. 

f. Tempat untuk membentuk personal branding 

 Dengan makin maraknya penggunaan Instagram, kini Instagram 

digunakan oleh beberapa elit politik sebagai tempat membentuk personal 
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branding dalam tujuan mencari perhatian dari para khalayak untuk tujuan 

politik. Penggunaan Instagram dalam hal ini dinilai cukup berhasil 

dikarenakan para pengguna Instagram mencakup seluruh aspek kalangan 

masyarakat dan usia, khususnya kalangan remaja maupun dewasa.  

g. Dan lain-lain. 

2.3.3 Fitur-fitur Instagram 

 Sebagai salah satu media sosial yang menerima sambutan baik dari 

masyarakat dan berkembang sangat pesat, Instagram menonjolkan foto dan 

video kepada penggunanya. Hal ini pula yang memudahkan masyarakat untuk 

berbagi informasi maupun hiburan melalui Instagram.  Kelebihan yang dimiliki 

Instagram menjadi dasar utama masyarakat tertarik untuk menjadi bagian 

didalamnya. 

Adapun berikut beberapa fitur-fitur yang disediakan didalam Instagram, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pengikut (Followers) 

b. Mengunggah foto atau video (Upload) 

c. Kamera (Camera) 

d. Efek foto (Photo Effect) 

e. Judul foto (Caption) 

f. Arroba (@) 

g. Tanda suka (Like) 

h. Populer (Explore) 

i. Label foto (Hashtag / #)  

j. Pesan tersembunyi (Direct Message) 

k. Instagram Stories 
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l. Instagram Live 

2.3.4 Foto dalam Instagram 

  Secara bahasa, kata foto berasal dari bahasa Yunani yaitu: photos yang 

berarti cahaya atau sinar. Foto adalah suatu gambar diam baik hitam-putih 

ataupun berwarna yang dihasilkan kamera yang merekam suatu objek atau 

kejadian pada suatu waktu tertentu.  

 Foto tak sekedar urusan teknis melalui kamera membekukan semua 

kejadian, realitas, gejala-gejala yang teramati, atau visualisasi gagasan-gagasan 

genial; foto adalah suatu dunia-bahasa. Berfoto-ria bukan cuma perkara 

menekan shutter kamera, namun cara seseorang mengidentifikasi dirinya 

dalam linguistikalitas fotografis. (P. Svarajati, 2013).  Suatu foto pun dapat 

digunakan sebagai media komunikasi visual yang dapat menggambarkan 

berbagai macam informasi secara detail dan jelas. Foto juga merupakan citra 

visual pengusung makna.  

 Semakin baik konsep foto yang diberikan oleh sang fotografer, maka 

semakin mudah pula makna/pesan dalam foto tersebut dapat dipahami oleh 

orang lain yang melihatnya. Seorang fotografer yang cerdas selalu berusaha 

memasukkan elemen yang memperkuat pemaknaan ke dalam foto. Seorang 

khalayak membacanya/melihatnya dengan mengenal aneka penanda dalam 

foto, menerjemahkannya ke dalam makna yang diketahuinya. Namun, pesan 

dalam foto tergantung pembuat, dan pemaknaan tergantung upaya pemirsanya 

(khalayak). Kedua pihak bisa subjektif. Karena tiap orang yang memaknai akan 

berdasarkan pengalaman dan latar belakang masing-masing. Hal itu yang 

mengakibatkan munculnya pemaknaan beragam. (Sumayku, 2016). 
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 Suatu foto mungkin tidak akan memiliki makna apa-apa bagi seseorang 

yang hanya sekilas melihat foto tersebut, namun ketika orang tersebut lebih 

melihat secara detail dan kritis maka akan ditemukannya makna/pesan yang 

tersembunyi didalam foto. Untuk membaca makna/pesan yang tersembunyi 

pun harus berdasarkan dari banyaknya pengetahuan terkait yang dimiliki oleh 

pemirsa atau khalayak yang melihatnya. 

 Di era berkembangnya teknologi saat ini, tokoh politik lebih dimudahkan 

dengan adanya media sosial seperti Instagram yang berguna untuk 

mendapatkan simpati masyarakat melalui unggahan foto. Melalui unggahan 

foto yang menjadi media komunikasi visual tokoh politik dalam 

menyampaikan pesan tersebut, tokoh politik dapat membentuk personal 

branding yang mereka ingin tunjukkan kepada masyarakat untuk 

mempengaruhi opini publik terhadap diri mereka. 

2.3.5 Jenis-jenis Foto dalam Instagram 

 Instagram merupakan media sosial yang paling mainstream di era ini dan 

memiliki fokus mengekplorasi kekuatan foto. Instagram digunakan sebagai 

keperluan personal, keperluan politik, maupun untuk bisnis. Hal ini dilakukan 

karena khalayak kini lebih tertarik dengan bahasa visual dibanding rangkaian 

kata-kata. Di dalam penggunaan Instagram pun terdapat berbagai jenis-jenis 

foto yang sering ditemukan (Alfa Putra, 2016), berikut beberapa jenis foto 

tersebut: 

a. Foto Landscape 

b. Foto Selfies 

c. Foto Makanan 

d. Foto Kegiatan Politik 



32 
 

e. Foto Binatang 

f. Foto Bayi 

g. Foto Sunset dan Sunrise 

h. Foto Produk 

i. Foto Quotes / Kutipan, dan lain-lain. 

 

2.4 Pengguna Instagram Sebagai Audiens 

2.4.1 Pengertian Audiens 

 Istilah “Audience” atau khalayak menurut McQuail (2011), adalah 

sekumpulan penonton drama, permainan dan tontonan, namun, setelah adanya 

kegiatan komunikasi massa, audiens sering diartikan sebagai penerima pesan-

pesan media massa. Sedangkan audiens/khalayak menurut Sugeng (2016), 

khalayak adalah sekumpulan individu yang memiliki relasi dengan media 

massa. Baik media massa cetak (harian umum, majalah buletin, jurnal, dsb), 

elektronik (radio, televisi, film, dsb). Khalayak yang memanfaatkan harian 

umum, majalah, buletin, jurnal dan buku sebagai media untuk mendapatkan 

informasi, pendidikan, dan hiburan, disebut sebagai pembaca. Khalayak yang 

memanfaatkan radio sebagai media untuk memperoleh informasi, pendidikan 

dan hiburan disebut pendengar. Khalayak yang memanfaatkan televisi/film 

sebagai media untuk memperoleh informasi, pendidikan dan hiburan disebut 

sebagai penonton. Dan khalayak yang memanfaatkan jaringan internet untuk 

mendapatkan informasi, pendidikan dan hiburan disebut sebagai pengguna 

(user). Dalam konteks ini yang disebut khalayak adalah sekumpulan penerima 

pesan (receiver) dari media massa yang secara khusus dapat disebut pembaca, 

pendengar, penonton, dan pengguna yang memiliki sifat anonimitas. 
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 Penjelasan khalayak seperti itu dapat dikatakan bahwa khalayak adalah 

himpunan individu sebagai pengguna media dengan pola pikir, penggunaan, 

ketersediaan, gaya hidup, dan rutinitas yang sama. Pengertian seperti itu 

menunjukkan bahwa khalayak dapat ditinjau dari beberapa aspek: aspek lokasi 

(seperti dalam kasus media lokal); aspek personal (seperti ketika media 

dicirikan dengan mengacu pada kelompok usia tertentu, jenis kelamin, 

keyakinan politik atau pendapatan); aspek jenis media yang dipakai (teknologi 

dan organisasi gabungan); aspek isi pesan (genre, materi pelajaran, gaya); 

aspek waktu (‘primetime’ dan ‘primetime’, penonton dan juga lama menonton). 

 Pada awal munculnya konsep khalayak dalam studi komunikasi, khalayak 

diposisikan sebagai kelompok sosial yang pasif, menerima begitu saja 

informasi dari media massa dan tidak ada proses pemaknaan atas pesan yang 

diperolehnya melalui media massa. Pada perkembangan selanjutnya, khalayak 

tidak lagi pasif, melainkan aktif. Aktif dalam memahami (to understanding), 

memaknai (to meaning), dan mengkonstruksi (to contruction) pesan yang 

dibaca, didengar dan ditontonnya. Oleh karena itu kebenaran sebuah pesan 

menjadi tidak tunggal, variatif dan subyektif. (Sugeng, 2016) 

 Konsep khalayak menunjukkan adanya sekelompok pendengar, atau 

penonton yg memiliki perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif yang terkumpul 

dalam latar yg kurang lebih bersifat publik. Kedua, munculnya media baru 

telah memperkenalkan sejumlah bentuk baru perilaku, melibatkan 

interaktivitas & pencarian, alihalih menonton atau mendengarkan saja. Ketiga, 

batasan antara produsen dan khalayak telah menjadi kabur dikarenakan alasan 

yang telah diberikan. McQuail dalam bukunya (2011) mencirikan jenisjenis 



34 
 

audiens yang berbeda yang muncul seiring dengan perubahan media dan 

waktu, hal tersebut terbagi kedalam empat jenis yaitu: 

a. Audiens sebagai ‘kumpulan orang-orang’. Kumpulan ini diukur ketika 

menaruh perhatian pada tampilan media atau produk tertentu pada waktu 

yang ditentukan. Inilah yang dikenal sebagai penonton. 

b. Audiens sebagai ‘orang-orang yang ditunjukkan’. Merujuk kepada 

kelompok orang yg dibayangkan oleh komunikator serta kepada siapa 

konten dibuat. Hal ini juga diketahui sebagai khalayak yang terlibat atau 

terinterpelasi. 

c. Audiens sebagai ‘yang berlangsung’. Pengalaman penerimaan sendirian 

atau dengan orang lain sebagai peristiwa interaktif dalam kehidupann 

disehari-hari, berlangsung dalam konteks tempat atau fitur lain. 

d. Audiens sebagai pendengar atau audisi. Utamanya merujuk pada 

pengalaman audiens yang berpartisipasi, ketika audiens ditempelkan 

didalam sebuah pertunjukkan atau diperbolehkan untuk berpartisipasi 

melalui alat yg jauh atau memeberikan respons atau tanggapan disaat yg 

bersamaan. 

2.4.2 Macam-macam Asumsi Audiens 

Kata audiens/khalayak menjadi mengemuka ketika diidentikan dengan 

receiver dalam model urutan sederhana dari proses komunikasi massa yang 

dibuat oleh pelopor media dibidang penelitian media. McQuail dalam bukunya 

(2011) menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang audiens, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar dan pemirsa  
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Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam 

komunikasi massa, yang keberadaannya tersebar, heterogen dan berjumlah 

banyak. Pendekatan sosial budaya sangat menonjol untuk mengkaji 

konsep ini. 

a. Audiens sebagai massa 

Konsep audiens diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang berukuran 

besar, heterogen, penyebaran, dan anomitasnya serta lemahnya organisasi 

sosial dan komposisinya yang berubah dengan cepat dan tidak konsisten. 

Massa tidak memiliki keberadaan (eksistensi) yang berlanjut kecuali 

dalam pikiran mereka yang ingin memperoleh perhatian dari dan 

memanipulasi orang-orang sebanyak mungkin. McQuail menyatakan 

bahwa konsep ini sudah tidak layak lagi dipakai. 

b. Audiens sebagai kelompok sosial atau publik 

Konsep audiens diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk 

atas dasar suatu isyu, minat, atau bidang keahlian. Audiens ini aktif untuk 

memperoleh informasi dan mendiskusikannya dengan sesama anggota 

audiens. Pendekatan sosial politik sangat menonjol untuk mengkaji konsep 

ini. 

c. Audiens sebagai pasar 

Konsep audiens diartikan sebagai konsumen media dan sebagai audiens 

(penonton, pembaca, pendengar, atau pemirsa) iklan tertentu. Pendekatan 

sosial ekonomi sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

2.4.3 Audiens Aktif 

 Untuk permulaan konsep khalayak menunjukkan adanya sekelompok 

pendengar atau penonton yang memiliki perhatan, reseptif tetapi relatif pasif 
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yang terkumpul dalam latar yang kurang lebih bersifat publik (McQuail, 2011). 

Hal ini mengacu pada beberapa studi yang memunculkan suatu teori dimana 

media massa mempunyai efek yang besar ketika menerpa khalayak atau 

audiens. Namun teori-teori itu hanya untuk menjelaskan tentang efek dari sudut 

pandang media massa itu sendiri. Sedangkan pada kenyataannya, penerimaan 

dari meda massa lah yang sangat beragam dan merupakan pengalaman yang 

cukup rumit dari tiap individu. Hal ini terutama berlaku pada saat mobilitas 

individualisasi dan melipatganda penggunaan media. Kedua munculnya media 

baru telah memperkenalkan sejumlah bentuk baru perilaku, melibatkan 

interaktivitas dan pencarian. 

 Audiens terdiri dari dua macam yaitu audiens aktif dan audiens pasif. 

Audiens aktif adalah orang yang membuat keputusan-keputusan yang lebih 

efektif dalam menggunakan media. Sedangkan audiens pasif adalah orang yang 

mudah terpengaruh secara langsung oleh media. Bagi sebagian besar teori 

masyarakat massa cenderung untuk menganut pada konsep audiens yang pasif 

karena kemungkinan besar akan banyak meniru apa yang dilihatnya menarik 

perhatian. Seperti yang diungkapkan Jay G. Blummer (West & Turner, 2007) 

bahwa tipe audiens yang tergolong audiens aktif adalah:  

a. Selektif (selectivity). Audiens tidak asal-asalan dalam mengkonsumsi 

media, namun terdapat alasan tertentu.  

b. Kegunaan (utilitatianism). Audiens aktif dikatakan mengkonsumsi media 

dalam rangka suatu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan 

tertentu yang mereka miliki. 

c. Kesengajaan (intensionality). Audiens aktif menggunakan secara sadar 

atau sengaja dari isi media. 
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d. Keikutsertaan (involvement). Audiens secara aktif berpikir mengenai 

alasan mereka dalam mengkonsumsi media. 

e. Kesulitan untuk dipengaruhi (impervious to influnce). Audiens aktif 

dipercaya sebagai komunitas yang tahan dalam menghadapi pengaruh 

media atau tidak mudah terpengaruh media.  

Audiens aktif biasanya adalah para audiens yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi/berpendidikan karena mereka cenderung memilih mana 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan pada audiens pasif mereka 

tidak dapat membedakan mana realitas nyata dan mana realitas yang 

dikonstruk oleh media dan menelan mentah-mentah tanpa memilah mana yang 

baik dan buruk. Sehinga menurut McQuail, penyebab penggunaan media oleh 

para audiens terletak dalam lingkungan sosial atau psikologis yang dirasakan 

sebagai masalah dan medialah yang digunakan untuk menanggulangi masalah 

tersebut (1998). 

2.4.4 Audiens Pasif 

Audiens atau khalayak yang menjadi sasaran media massa memang tidak 

semua tergolong dalam satu tipe. Dalam kajian tentang komunikasi massa, 

audiens ada yang pasif dan ada pula yang aktif. Audiens pasif adalah contoh 

audiens yang selalu menjadi obyek dari trik-trik persuasi suatu media massa, 

khususnya dalam hal ini adalah iklanl. Audiens pasif tidak bisa membedakan 

mana realitas nyata dan mana realitas yang dikonstruk oleh suatu media. 

Audiens pasif hanya melihat televisi dan menelan mentah-mentah apa yang 

disampaikan didalamnya sekaligus mengagumi setiap tampiran yang 

disuguhkan oleh program-program acara sekaligus iklan-iklannya. Audiens 
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pasif adalah contoh audiens yang tidak cerdas dalam mengkonsumsi media 

massa.  

2.4.5 Pemaknaan Pesan Audiens 

 Pemaknaan akan terjadi jika ada yang namanya khalayak (audiens). 

Pemaknaan menjadi inti komunikasi dikarenakan jika makna yang diberikan 

tidak akurat, tidak mungkin akan terjadi komunikasi yang efektif. Semakin 

tinggi derajat kesamaan antar individu, semakin mudah dan semakin cenderung 

membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas (Mulyana, 2005). 

Menurut R.Brown, makna merupakan kecendrungan (diposisi) total untuk 

menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. Maka istilah makna 

adalah istilah yang tersaji secara subyektif. Oleh karena itu pemaknaan 

menuntut kemampuan integrative manusia: indrawinya, daya pikirnya, dan 

akal budinya (Sobur, 2009). 

 Ada tiga konsep makna menurut tipologi Brodbeck (1963) yang dikutip 

oleh Aubrey Fisher (1986), sebagai berikut:  

a. Makna menurut tipologi Brodbeck adalah makna refrensial yakni makna 

suatu istilah adalah objek, pikiran, ide atau konsep yang ditunjukkan oleh 

istilah itu. 

b. Tipe makna yang kedua dari Brodbeck adalah arti istilah itu. Dengan kata 

lain lambang atau istilah itu “berarti” sejauh ia berhubungan secara “sah” 

dengan istilah lain atau konsep yang lain. Brodbeck juga menjelaskan 

suatu istilah dapat saja memiliki arti refrensial dalam pengertian yang 

pertama. Tetapi karena ia tidak mempunyai arti (tipe makna yang kedua). 
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c. Tipe makna yang ketiga mencakup makna yang dimaksudkan (intentional) 

dalam arti bahwa arti suatu istilah atau lambang tergantung pada apa yang 

dimaksudkan pemakai dengan arti lambang itu. 

Dikaitkan dengan penelitian ini, khalayak yang dimaksud adalah anggota 

komunitas fotografi “FORKOM FM” yang dipilih menjadi subyek penelitian 

dikarenakan dianggap lebih kritis dalam menanggapi fenomena di media sosial 

dan mengerti tentang foto. Peneliti akan mencari tahu bagaimana pemaknaan 

yang dimiliki oleh khalayak terhadap foto di akun media sosial Instagram 

sebagai media personal branding. 


