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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi dalam Politik 

Komunikasi adalah suatu aktivitas yang selalu kita lakukan hampir setiap 

saat. Tak terlepas dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, dimana pasti 

mempunyai rasa ingin tahu dan komunikasi-lah salah satu sarananya. Secara 

etimologis komunikasi, berasal dari bahasa latin communis  yang mempunyai arti 

sama, communication atau communicare yang artinya meciptakan makna yang 

sama. Sedangkan secara terminologis komunikasi berarti penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain (Wahid, 2016:2). 

 Proses pengalihan satu maksud dari sumber kepada penerima, proses 

tersebut merupakan seri aktivitas, rangkaian atau tahap-tahap yang memudahkan 

peralihan maksud, definisi tersebut adalah pengertian komunikasi menurut A. 

Winnet (Suprapto, 2009:6).  Sedangkan komunikasi menurut Effendi (1992) adalah 

suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah 

sikap, pendapat atau prilaku baik secara langsung (lisan) maupun tak langsung. 

Berbeda dengan Winnet dan Effendi,  Dam Nimmo (1989)  mengartikan komunikasi 

sebagai proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang 

merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) 

dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol. 

 Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses atau interaksi dimana 

ada orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu baik 
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secara langsung atau tidak langsung. Dari beberapa pengertian komunikasi tesebut 

dapat dilihat garis besar dimana ada unsur-unsur atau kompenen-komponen yang 

harus ada sebagai syarat berlangsungnya suatu komunikasi, yaitu 1). orang yang 

menyampaikan pesan, 2). Orang yang menerima pesan, 3). Pesan yang disampaikan, 

4). Media yang digunakan dalam menyampaikan pesan, 5). Efek yang ditimbulkan. 

 Harold D Lasswell sendiri menyatakan bahwa unsur-unsur komunikasi dapat 

dikategorikan kedalam lima kategori, dimana unsur-undur tersebut saling tergantung 

antara satu dengan yang lain (Mulyana, 2007 67-71). Ke lima kategori tersebut 

antara lain : 

a.  Sumber 

Sumber adalah pengirim, penyandi, atau komunikator, dimana 

sumber adalah orang yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk 

berkomunikasi. Sumber sendiri bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, 

organisasi, perusahaan, maupun suatu Negara. Komunikator harus mampu 

merubah dari sebuah perasaan atau pikiran kedalam seperangkat simbol 

verbal atau no-verbal yang idealnya dipahami oleh penerima pesan. 

b. Pesan  

Pesan adalah sebuah perasaan atau pikiran dari sumber atau 

komunikator baik secara verbal atau non-verbal kepada penerima pesan. 

Dalam pesan kata-kata (bahasa) adalah simbol terpenting yang dapat 

merepresentasikan objek (benda), gagasan dan perasaan baik ucapan ataupun 

tulisan. Sedangkan secara non-verbal bisa dilihat dari tindakan atau isyarat 

anggota tubuh seperti acungan jempol, anggukan kepala, senyuman dan 
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gerakan tubuh lainnya. Pesan non-verbal juga bisa melalui lukisan, patung, 

tarian dan sebagainya. 

c. Saluran atau media 

Saluran atau media merupakan alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari sumber ke penerima. Media yang digunakan bisa 

jadi menyesuaikan dari bentuk pesan, bisa berupa media verbal atau non 

verbal. 

d. Penerima 

Komunikan adalah nama lain dari penerima, penerima yang 

dimaksud adalah orang yang menerima pesan dari sumber. Komunikan inilah 

yang akan mengartikan pesan verbal atau non-verbal tersebut berdasarkan 

pengalaman, rujukan nilai, pengetahuan, presepsi, pola pikir dan 

perasaannya. 

e. Efek 

Efek adalah dampak atau suatu hal yang terjadi kepada komunikan 

setelah menerima pesan dari komunikator. Dari efek inilah dapat dilihat 

apakah pesan yang disampaikan oleh komunikator bisa dimengerti oleh 

komunikan (terjadi perubahan). 

 Sama halnya dengan komunikasi, politik juga mempunyai beberapa arti. 

Politik berasal dari bahasa Yunani Politikos yang mempunyai arti dari, untuk atau 

berkaitan dengan warga Negara. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kemdikbud 

(2017) Politik adalah proses pembentukan dari pembagian kekuasaan dalam 

masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnnya 
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dalam negeri serta segala urusan dan tindakan baik itu kebijakan, siasat dan 

sebagainya mengenai pemerintahan Negara atau Negara lain. 

 Menurut ilmuan politik Mark Roeles dalam buku komunikasi politik 

(Nimmo, 1989:8) mengatakan bahwa politik adalah pembicaraan; atau lebih tepat, 

kegiatan politik (‘berpolitik’) adalah berbicara. Lalu apa komunikasi politik itu ? 

menurut Dahlan (1999) dalam buku  Komunikasi Politik (Cangara, 2009:35) 

komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan 

kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, berpengaruh 

terhadap prilaku politik. Roelafs (Sumarno & Suhandi, 1993), mengatakan bahwa 

komunikasi politik merupakan komunikasi yang materi pesan-pesan berisi politik 

yang mencakup tentang masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga 

kekuasaan (lembaga otoritatif). 

Sama halnya dengan komunikasi, komunikasi politik juga mempunyai 

unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling terkait sama lain, yang 

membedakan dengan unsur-unsur komunikasi dengan unsur komunikasi politik 

adalah komunikannya. Dalam komunikasi terdapat komunikan yaitu orang yang 

menerima pesan, sedangkan dalam komunikasi politik yang ada adalah sasaran atau 

target politik. Menurut Nimmo (1978), Mansfield dan Weaver (1982) dalam Dahlan 

(1990) unsur-unsur atau komponen-komponen komunikasi politik antara lain: 

a. Komunikator politik 

Orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang 

mengandung makna atau bobot politik, misalnya presiden, menteri, 
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anggota DPR, MPR, KPU, kelompok-kelompok penekan dalam 

masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. 

b. Pesan politik 

Pernyataan komunikator politik yang mengandung bobot politik baik 

itu secara tertulisan atau tidak tertulis, verbal maupun non-verbal, secara 

terang terangan atau implisit bahkan secara sadar atau tidak sadar. 

c. Saluran atau media politik 

Saluran yang digunakan oleh komunikator politik untuk 

menyampaikan pesan politik. 

d. Sasaran atau target politik 

Sasaran adalah semua anggota masyarakat yang diharapkan dapat 

memberikan dukungan. 

e. Pengaruh atau efek komunikasi politik 

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya 

pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, 

dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara dalam pilihan 

umum. 

2.1.1 Fungsi Komunikasi Politik 

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai fungsi tertentu yang 

melekat pada hal tersebut, begitu juga dalam komunikasi politik. Cangara 

(2009:40-41) menggabungkan fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh 

McNair (2003) dengan Goran Hedebro (1982), fungsi komunikasi berfungsi 

sebagai: 
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1. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang 

dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan 

pemerintah dan masyarakat. 

2. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program dan tujuan lembaga 

politik. 

3. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung 

partai. 

4. Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga 

menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik 

5. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang 

cara-cara pemilihan umum dan pengguna hak mereka sebagai pemberi 

suara. 

6. Menjadi hiburan msyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan 

menampilkan para juru kampanye, artis, dan para komentator atau 

pengamat politik. 

7. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna 

menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang 

mengancam persatuan nasional. 

8. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur ke-kuasaan 

melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap 

gerakan reformasi dan demokrasi. 

9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda 

setting, maupun komentar-komentar politik. 
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10. Menjadi watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya 

good governance yang transparasi dan akuntabilitas. 

2.2 Citra dan Citra Politik 

Citra menurut kamus besar bahasa Indonesia (2017) mempunyai arti (1). 

Rupa;gambar;gambaran, (2). Gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai 

pribadi, perusahaan , organisasi, atau produk, (3). Kesan mental atau bayangan 

visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimata, dan merupakan 

unsur dasar yang khas dalam karya prosa dan puisi, (4) data atau informasi dari 

potret untuk bahan evaluasi.  

Phillip Kothler (2000) dalam Ruslan (2003) berpendapat bahwa citra adalah 

“image is the set of beliefs, ideas and impressions a person holds regarding an 

object. People’s attitude and actions toward an object are highly conditioned by 

that object’s image”,  yang artinya citra adalah keyakinan, gagasan dan kesan 

seseorang terhadap suatu objek. Sikap dan tindakan seseorang tersebut terhadap 

objek sangat ditentukan oleh citra objek tersebut. Dalam buku Dasar-dasar Public 

Relations Soemirat dan Ardianto (2015:114) mendefinisikan citra sebagai kesan 

yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang 

fakta-fakta atau kenyataan. 

Dalam dunia politik kata citra mempunyai makna sebagai gambaran diri 

yang ingin diciptakan oleh seorang tokoh politik. Contohnya seorang politisi dapat 

definisikan dengan sebuah kata atau kalimat, itulah citra yang melekat pada politisi 

tersebut. Sebuah citra akan muncul seiring dengan hal-hal atau kegiatan yang 
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dilakukan politisi, seorang politisi yang sering mengikuti kegiatan amal atau 

kegiatan sosial misalnya, citra yang akan muncul adalah peduli, baik dan hal-hal 

baik lainnya.  

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, saat ini terkadang citra yang 

dimunculkan bukanlah citra yang sebenarnya, bisa dikatakan sebagai pencitraan. 

Pencitraan adalah citra yang dibuat untuk mempresentasikan atau membuat seolah-

olah citra tertentu. Masyarakatpun sadar akan adanya ini, maka dari itu seorang 

yang satu dengan yang lainnya menilai seseorang kadang mempunyai pandangan 

yang berbeda, ada yang berangkapan positif dan negatif. Perbedaan yang terjadi 

tidaklah bisa dipungkiri, kenapa ? karna pengalaman, pengetahuan yang berbeda 

antara orang yang satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lainnnya tergantung 

dari sudut pandang mana seseorang melihat. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dikatakan atau disimpulkan 

bahwa citra adalah sebuah gambaran, keyakinan, gagasan, kesan yang dimiliki 

seseorang terhadap seseorang, perusahaan, organisasi dan produk. Dimana dalam 

dunia politik, citra adalah sebuah gambaran diri yang ditampilkan oleh politisi. 

2.2.1 Jenis-Jenis Citra 

 Dalam buku Dasar-Dasar Public Relations (Soemirat dan Ardianto, 

2015:117) disebutkan ada empat Jenis-jenis citra Menurut Frank Jefkins, dalam 

bukunya Public Relations (1984) dan buku lainnya Essential of Public Relations 

(1998) antara lain : 
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1. The mirror image (cerminan citra), yaitu bagaimana dugaan (citra) 

manajemen terhadap publik ekstenal dalam melihat perusahaannya. 

2. The Current image (citra masih hangat), yaitu citra yang terdapat pada 

publik ekstenal, yang berdasarkan atau menyangkut miskinnya 

informasi dan pemahaman publik eksternal. Citra ini bisa saja 

bertentangan dengan mirror image. 

3. The wish image (citra yang berlapis), merupakan manajemen 

menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk 

sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi 

secara lengkap. 

4. The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah individu, kantor 

cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra 

tertentu yang belum tentu sesuai dengan keseragaman citra seluruh 

organisasi atau perusahaan. 

2.2.2 Konstruksi Citra 

Konstruksi adalah sebuah pola dasar, model atau susunan. Dalam 

sebuah konstruksi ada cara-cara atau proses untuk membuat susunan 

tersebut, dalam buku Soemirat dan Ardianto (2015:114) menyatakan bahwa 

ada proses pembentukan citra dalam struktur kognitif, dimana proses 

tersebut berdasarkan pengertian sistem komunikasi yang dijelaskan oleh 

John Nimpoeno dalam laporan penelitian tentang tingkah laku konsumen. 

Proses tersebut digambarkan dengan sebuah badan  sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Model pembentukan citra pengalaman melalui stimulus 

 (Soemirat dan Ardianto,2015) 

 

Dari bagan tersebut bisa dilihat bahwa ada stimulus rangsang 

dimana berperan sebagai input dan respon perilaku adalah output dan 

presepsi-kognisi-motivasi-sikap adalah gambaran dari citra. Ke-empat 

komponen tersebut dikatakan “picture in our head” oleh Walter Lipman 

(Soemirat dan Ardianto,2015). 

Presepsi adalah hasil pengamatan yang diperoleh individu kepada 

rangsang atau stimulus sesuai dengan pengalamannya mengenai stimulus 

tersebut. Dari pengamatan individu tersebut akan bernilai positif jika 

informasi yang diberikan stimulus dapat memenuhi kognisi individu. 

Kognisi sendiri adalah keyakinan diri dari individu terhadap stimulus, maka 

individu-individu tersebut harus diberikan informasi-informasi yang cukup 

untuk mempengaruhi perkembangan kognisinya. Setelah tepenuhinya 

kognisi, motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respon seperti 

yang diinginkan oleh pemberi stimulus. Dalam hal ini ada Motif yang 

mendasari individu tersebut, motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk 
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mencapai suatu tujuan. Komponen terakhir adalah sikap, sikap merupakan  

kecenderungan bertindak, berpresepsi, berfikir dan merasa dalam 

menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap merupakan suatu 

kecenderungan untuk berprilaku dengan cara-cara tertentu. Dalam sikap 

juga terdapat sebuah motivasi dimana hal tersebut dapat meberikan efek pro 

atau kontra terhadap sesuatu (Soemirat dan Ardianto, 2015:116). 

Bukan hal yang mudah untuk membangun suatu image dalam dunia 

politik, banyak sekali faktor yang mempengaruhi suatu image atau citra 

yang diartikan oleh masyarakat. Dalam dunia politik contohnya ketika 

pemilu, tiap-tiap kader politik akan berusaha menanamkan atau membuat 

kesan yang positif kepada masyarakat. Untuk menampilkan suatu citra tentu 

dibutuhkan suatu formula atau perencanaan yang matang, karena 

membangun suatu image politik dan sampai kepada masyarakat luas sesuai 

dengan apa yang diharapkan bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan 

waktu yang tidak singkat. Dalam pembentukan citra politik yang bersifat 

positif dibutuhkan komunikasi politik yang dialogis dengan masyarakat. 

Dalam komunikasi politik tidak selalu citra berasal dari suatu hal yang 

benar-benar ingin disampaikan oleh kelompok berkepentingan (partai) 

maupun kandidat yang bersangkutan. Dijelaskan dalam bagan berikut ini 

(Firmanzah 2007:243) :  

 

 



19 
 

Gambar 2.2 Konstruksi image ( Firmanzah, 2007) 

 

Dapat dilihat dari bagan tersebut bahwa semua yang secara sadar 

dan tidak sadar mampu menjadi sebuah komunikasi politik. Aksi secara 

sadar bisa kita lihat dari aktivitas politik seperti jargon, program kerja, 

figure pemimpin, dam simbolisasi yang ingin diciptakan secara sadar 

dibentuk dan disusun oleh partai politik. Ada banyak hal yang tidak sengaja 

dilakukan oleh partai politik, akan tetapi menjadi komsumsi media massa. 

Bisa diambil contoh seperti kejadian iklan perindo, Hary Tanoe. Iklan 

perindo ditayangkan di empat stasiun TV nasional milik Hary Tanoe, pada 

awalnya iklan ini ditujukan untuk menciptakan suatu image bahwa partai 

Perindo dan Hary Tanoe adalah figur calon pemimpin yang dermawan, 

memasyarakat dan perduli, akan tetapi hal ini malah diartikan sebagai 

kampanye terselubung, mengapa demikian ? Hary Tanoe merupakan 

pemilik dari ke empat stasiun TV (MNC grup) dan sekaligus pendiri dan 

ketua umum partai Perindo  yang menyangkan iklan Perindo, dapat 

diartikan bahwasannya partai Perindo dan Hary Tanoe telah mencuri start 
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kampanye. Pendapat yang muncul kepermukaan tidaklah salah, karena apa 

saja yang dilakukan secara politis merupakan salah satu dari sekian bentuk 

kampanye politik. Jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, 

maka inilah yang disebut sebagai aksi secara tidak sadar.   

2.3 Media baru 

 Media baru atau new media adalah sebuah media yang baru berbentuk 

digital. McQuail (2011) mendefinisikan media baru merupakan berbagai perangkat 

teknologi komunikasi yang mempunyai ciri sama dimana selain baru dimungkinkan 

dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas bagi pengguna pribadi sebagai 

alat komunikasi. Menurut Crouteau (1997) dalam jurnal Kurnia (2005:292) 

menyatakan bahwa media baru yang muncul akibat inovasi teknologi dalam bidang 

media meliputi telivisi kabel, satellites, teknologi optic fiber dan computer.  

Menurut McQuail (2011:153) ada beberapa perubahan utama yang berkaitan 

dengan munculnya media baru yakni : 

a. Digitalisasi dan konvergensi atas segala aspek media 

b. Interaktivitas dan konektivitas jaringan yang semakin meningkat 

c. Mobilitas dan delokasi untuk mengirim dan menerima 

d. Adapasi terhadap peranan publikasi dan khalayak 

e. Munculnya beragam bentuk pintu (gateway) media 

f. Pemisahan dan pengaburan dari lembaga media. 
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Media baru harus memenuhi tiga element yaitu : 

a. Artefak atau perangkat yang bisa memenuhi dan memperluas kemampuan 

kita untuk berkomunikasi 

b. Aktifitas komunikasi dan praktek yang terikat dengan kita dalam 

membangun dan menggunakan perangkat tersebut. 

c. Susunan sosial dan organisasi yang membentuk disekitar perangkat 

tersebut. 

Dengan keberadaan media baru bukan berarti mematikan media-media yang 

sudah ada (media tradisional) akan tetapi saling bisa untuk melengkapi satu 

sama lain. 

Tabel 2.1 kelompok media tradisional dan media baru ( Kurnia, 2005) 

 

Dari beberapa media baru yang ada, YouTube adalah salah satu bagian media 

baru (bagian dari media sosial) yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, 
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dari data App Annie ada lebih dari 50juta orang di Indonesia aktif menggunakan 

YouTube di perangkat seluler mereka setiap bulannya (Yasa,  2017). 

2.3.1 YouTube 

YouTube adalah sebuah situs berbagi video, yang didirikan oleh 

chand Hurley, Steve Chen dan Jawed Karin. YouTube merupakan turunan 

dari situs web pencarian terbesar di dunia yaitu Google yang berdiri sejak 

14 Februari 2005 (YouTube, 2017), markas pusat YouTube berada di  San 

Bruno, California, Amerika Serikat.  Sumber lain mengatakan bahwa pada 

bulan Mei 2005 YouTube telah menawarkan uji beta sebelum peluncuran 

resminya bulan November 2005. Platform situs berbagi video ini ternyata 

menarik minat masyarakat, pada bulan Juli 2006 ada sekitar 65.000 video 

yang diunggah setiap harinya dan 100 juta kunjungan video per hari.  

“to give everyone a voice and to show them the world” adalah misi 

dari keberadaan YouTube (YouTube, 2017), YouTube mempunyai misi 

untuk memberikan sarana atau YouTube sebagai platform kepada orang-

orang untuk show up kepada dunia tentang apa yang mereka ingin bagikan. 

YouTube  percaya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk 

mengukapkan suatu hal dan dunia merupakan tempat yang akan menjadi 

baik ketika saling mendengarkan, berbagi dan membangun sebuah 

komunitas melalui cerita-cerita orang. Dimana nilai seseorang didasarkan 

pada empat kebebasan penting yang menentukan siapa diri seseorang 

tersebut, keempat kebebasan tersebut antara lain: (1). Freedom of 
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Expression, (2). Freedom of Information, (3) Freedom of Opportunity, (4). 

Freedom to Belong. YouTube mendorong dan percaya bahwa orang bebas 

untuk menyampaikan pendapat, opini, kebebasan kreatif sehingga 

menimbulkan hal-hal baru, serta orang-orang berhak bebas mengakses 

segala macam informasi dan video adalah salah satu cara yang kuat untuk 

memberikan pemahaman. 

Me at the zoo adalah video pertama di YouTube yang diunggah pada 

tanggal 23 April 2005 dan masih ada sampai sekarang. Video ini 

menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di San Diego Zoo. 

Indonesia adalah Negara ke-46 di dunia yang resmi mempunyai domain 

YouTube (YouTube.co.id). YouTube masuk ke Indonesia sendiri pada 

tahun 2012 (Suyanto, Asep dan Wahyudi, 2015). 

Dalam platform ini memungkinkan kita sebagai masyarakat umum 

untuk ikut andil atau ikut mengunggah, melihat dan berbagi video ke 

YouTube, tanpa ada batasan siapa yang boleh dan tidak. Maka dari itu dapat 

kita lihat saat ini banyak media-media juga seperti portal berita online, acara 

TV mempunyai channel YouTube. 

Mereka yang membuat suatu karya video dan mengunggahnya 

YouTube disebut Kreator atau jaman sekarang lebih dikenal dengan sebutan 

YouTuber. YouTube Patnership Program adalah suatu program 

diperuntukkan bagi orang-orang yang konsen untuk menjadi kreator tetap 

YouTube. Tidak hanya itu, YouTube juga memberikan wadah bagi para 
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kreator YouTube melaui program YouTube Academy dan YouTube 

Ambassador. Dalam program YouTube Academy, para kreator diberikan 

edukasi untuk meningkatkan kualitas konten dan saluran. Sedangkan 

YouTube Ambassador adalah program YouTube diperuntukkan untuk 

show-up kepada khalayak luar tentang YouTube, selain itu juga dengan 

adanya program ini diharapkan masyarakat atau para kreator yang lainnya 

merasa termotivasi dan terinspirasi. 

Bila berbicara mengenai konten YouTube, ada banyak sekali ragam 

dan jenisnya, mulai dari Film, Musik, Berita, Gaya hidup, Olahraga, 

komedi, Gaming, Tutorial dan masih banyak lagi ragamnya. Bahkan ada 

pula dimana dalam satu video ada beberapa konten yang berbeda-beda, hal 

ini tentu sangat wajar  karena setiap orang mempunya kreatifitasnya 

masing-masing dalam membuat suatu video. Salah satu konten yang sangat 

ramai dan sangat digandrungi oleh para kreator dan viewers YouTube saat 

ini adalah Vlog. Google Indonesia memang tak merinci data soal berapa 

jumlah konten vlog yang diunggah ke YouTube, termasuk memisahkan 

secara detail jumlah video yang diunggah per Negara, akan tetapi Google 

Indonesia melihat antusias yang luar biasa dari YouTube di Indonesia 

dimana dengan durasi upload video meningkat 600 persen di tahun 2015 

(Fajrina, 2016). 
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2.3.1.1 Vlog 

Vlog adalah Video Blog, Vlog sama halnya dengan Blog, 

hanya saja jika Blog berupa tulisan Vlog berupa Video. Definisi lain 

menyebutkan Vlog merupakan video yang dibuat creator, 

menampilkan dan/atau membicarakan topik yang diinginkan seperti 

aktivitas pribadi sehari-hari, opini, hobi,dan hal-hal lainnya ( Labas 

dan Yasmin, 2017).  

Secara sederhananya Vlog merupakan video yang 

menampilkan kehidupan kreator, dan tentu antara kreator atau 

YouTuber yang satu dengan yang lainnya pasti mempunyai cara atau 

ciri khas tersendiri dalam menampilkan kehidupannya dalam Vlog. 

Jika dilihat dari isi kontennya yang berisikan tentang kehidupan 

pribadi Vlog tidak bisa dikategorikan kedalam konten pendidikan, 

hal ini sudah jelas bahwa vlog hanya bisa dikatakan memberikan 

informasi umum, walaupun ada di dalam video tersebut yang 

mempunyai nilai edukasi, tetapi perbandingannya sangat jauh. 

2.3.2 Media Baru (YouTube) sebagai media meningkatkan Citra 

Keberadaan media baru membuka peluang bagi beberapa orang 

untuk melakukan hal-hal dengan tujuan tertentu, tak terkecuali pelaku 

politik. Media baru dengan berbagi macam bentuk dan karakteristiknya 

masing-masing, pasti mempunyai pula kelebihan dan perbedaan antara 

media yang satu dengan yang lain. Dalam dunia Politik, se-iring 
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perkembangan teknologi komunikasi maka bentuk komunikasi politik akan 

turut mengikuti perkembangan yang ada. Pada dasranya komunikasi politik 

yang dilakukan oleh pelaku politik tentu syarat akan adanya maksud dan 

tujuan tertentu. Salah satu tujuan dari komunikasi politik tersebut adalah 

membentuk / menampilkan / meningkatkan citra. 

YouTube adalah salah satu Platform yang mulai dilirik oleh pelaku 

politik sebagai media komunikasi politik mereka, dan Vlog adalah satu 

kontennya. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali para Vloger (sebutan 

para kreator vlog), mulai dari film maker, artis, masyarakat bahkan Presiden 

RI ke-7 Joko Widodo-pun juga sudah mengikuti trend ini. Lalu mengapa 

aktivitas vlog ini menjadi sangat populer? Selain karna siapa saja boleh 

melakukan hal ini, vlog adalah sarana yang efektif untuk mempengaruhi 

atau influence masyarkat atau viewers YouTube.  

Dalam artikel Eduse Learning Initiantive tentang VideoBlogging, 

Vlog mempunyai kelebihan yaitu mudah dibuat, lebih dinamis bila 

dibandingkan dengan konten yang berbasis teks, mengembangkan opsi 

berkomunikasi, vlog juga sangat berpotensi menjadi sarana komersil yang 

mutakhir, dan yang terakhir Vlog bisa dijadikan sarana untuk 

mengekspresikan diri (David dkk, 2017). Dalam komunikasi politik 

mengekspesikan diri bisa diartikan sebagai sarana untuk menapilkan fakta-

fakta atau sisi lain yang ingin ditampilkan kepada masyarakat, dan fakta-

fakta atau isi konten Vlog tersebut bisa mengandung syarat maksud tertentu, 

tak terkecuali sebagai suatu sarana pembentukan citra. Secara tidak 
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langsung apabila vlog tersebut banyak mendapatkan viewers, maka akan 

terjadi peningkatan citra, baik itu bernilai positif maupun negatif.  

Media baru terbukti dapat meningkatkan suatu citra, contohnya 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Shi Hatika (2011) tentang 

analisis strategi pengguna media online dalam meningkatkan citra majalah 

dengan studi kasus pada website Hai online , hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan citra majalah hai melalui website 

tersebut, dengan startegi yang digunakan seperti merubah logo, desain, 

konten menjadi lebih menarik, selain itu majalah hai juga menggunakan 

platform atau media baru seperti Hai online, Hai Demos, Hai Pad, Twitter, 

Facebook, Instagram, dan mobile stage. 

2.4 Analisis Framing 

 Analisis framing adalah bentuk pendekatan baru dari analisis wacana, 

khususnya untuk menganalisis teks media massa. Secara umum analisis framing 

membahas tentang bagaimana media massa membentuk konstruksi atas realitas, 

menyajikannya dan menampilkannya kepada khalayak. Peristiwa-peristiwa yang 

kita ketahui di media massa seperi surat kabar, berita sekalipun merupakan suatu 

peristiwa yang sebenarnya, hal tersebut adalah hasil dari bagaimana suatu peristiwa 

tersebut di-framing. Atau dengan kata lain framing digunakan untuk membedah 

bagaimana cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi suatu fakta. Dimana 

analisis framing ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta 

kedalam teks media massa agar mempunyai makna yang lebih, menarik, lebih 
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mengandung arti dan diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai 

prespektifnya (Sobur, 2009:162). 

Jadi, hal utama dalam analisis framing adalah bagaimana realitas atau 

peristiwa dikonstruksi oleh suatu media. Atau bagaimana media tersebut  

membingkai suatu peristiwa dalam konstruksi tertentu. Dapat dikatakan bahwa 

yang menjadi titik perhatiannya yaitu mengenai bagaimana media massa 

membingkai suatu isu atau berita bukan mengenai apakah konten media massa 

tersebut bersifat negatif atau positif. Ada empat model analisis framing, model-

model tersebut yaitu  Murray Edelman, Robert N. Entman, Willam A. Gamson, 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ( Eriyanto, 2002:7). 

Ke-empat model analisis framing menyajikan beragam cara dan 

pendekatan, namun  menurut Jisuk Wo (Eriyanto, 2002:287) ada tiga kategori besar 

yang menjadi elemen framing, yaitu : 

a. Level makro structural, dalam level ini diarikan sebagai pembingkaian

dalam tingkat wacana atau bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh

media.

b. Level mikro structural, dalam level ini framing lebih terpusatkan tentang

bagian atau sisi mana dari suatu peristiwa tersebut yang harus

ditonjolkan dan sisi mana yang dilupakan. Pemilihan angel, narasumber

dan pemilihan kata merupakan bagian dari elemen ini.

c. Retoris, yang menjadi pusat perhatian dalam elemen ini adalah tentang

bagaimana suatu fakta ditekankan. Penekanan ini dapat dilakukan
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dengan pemilihan kata, kalimat, retorika, gambar maupun grafik, hal 

tersebut dilakukan agar menjadi nilai lebih untuk menyakinkan bahwa 

apa yang diungkapan adalah suatu kebenaran. 

            Tabel 2.1 Elemen Framing  (Eriyanto, 2002:288) 

 Makrostruktural Mikrostruktural Retoris 

Murray Edelman      

Robert N. Entman      

William Gamson       

Zhongdang Pan and 

Gerald M. Kosicki 

      

 Dapat kita lihat dari tabel di atas bahwa model Murray dan Robert tidak 

memiliki elemen retoris.menurut mereka dilihat dari tulisan-tulisannya, mereka 

mengajukan gagasan mengenai bagaiman suatu peristiwa disajikan dan dibingkai 

oleh media. Walaupun dalam contoh analisisnya mereka menunjukkan contoh 

mengenai bagaimana kata, kalimat dan gambar dianalisis sebagai bagian integral 

memahami frame, akan tetapi baik Murray atu Robert tidak mengajukan gambaran 

detail tentang elemen retorisnya. Dapat dikatakan bahwan model framing Murray 

dan Robert lebih utama kepada level bagaimana suatu peristiwa dipahami dan 

bagaimana pula media memilih fakta. Berbeda dengan model Gamson dan Pan, 

dalam model framing mereka terdapat apa saja yang terkandung dalam elemen 

retoris. Dalam model framing Gamson lebih banyak ditekankan kepada penandaan 

dalam bentuk simbolik, bisa melalui kiasan atau retorika yang secara tidak langsung 

mengarahkan perhatian khalayak. Sedangkan model Pan lebih banyak diadaptasi 

pendekatan linguistic dengan memasukkan elemem elemen seperti pemakaian kata, 
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struktur, bentuk kalimat yang mengarahkan bagaimana peristiwa dibingkai oleh 

media (Eriyanto, 2002:288-289).  

 Realitas yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah video vlog 

#JKWVLOG  presiden Joko Widodo di channel YouTube Presiden Joko Widodo, 

dimana dalam video ini menyajikan kegiatan Joko Widodo selaku presiden baik 

kegiatan  program kerja maupun kegiatan diluar itu seperti kegiatan diwaktu 

senggang. Dalam vlog tersebut Jokowi menggunakan tutur kata yang santai dalam  

menyampaikan informasi-informasi tertentu dan video direkam oleh Joko Widodo 

sendiri, walaupun ada beberapa shoot yang bukan dari hasil rekaman Joko Widodo. 

Segala aspek tersebut sangat berkaitan  dengan model framing yang digunakan 

dalam penelitian, karena dengan menggunakan metode framing peneliti mampu 

mengungkap realitas apa saja yang ada di video #JKWVLOG tersebut. Dengan 

framing peneliti dapat menyeleksi isu atau hal-hal yang akhirnya menentukan fakta 

apa yang diangkat dan bagian yang ditonjolkan dan dihilangkan. 


