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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Massa 

Menurut Bittner, komunikasi massa adalah sebuah pesan yang di 

komunikasikan langsung oleh para komunikan (Mass Communicaton is 

messages communicated through a mass medium to a large). Sedangkan 

menurut Gerbner, yaitu “komunikasi massa adalah sebuah produksi dan 

distribusi yang nantinya akan berlandaskan tekhnologi sedangkan masyarakat 

individu memiliki sebuah “lembaga dari arus pesan yang kontinyu dan sangat 

luas sekali dimiliki orang dalam (mass communication .is the technologically 

and institutionally based production and distribution of the most broadly 

shared continous flow of message in industial societes) (Rakhmat seperti yang 

disitir Komala, dalam karnilh, dkk, 1999). 

Berikut adalah komponen-komponen komunikasi massa Pengertian 

atau definisi komunikasi massa dapat dipusatkan pada lima variable yaitu 

sebagai berikut, yaitu pada lima variabel yang terkandung dalam setiap tindak 

komunikasi dan sebagaimana variabel ini bekerja pada media massa. Berikut 

adalah Kelima komponen: 

a. Sumber, yakni sebuah komunikasi massa adalah sebuah  

kelompok/organisasi kompleks dengan pengeluarkan besarnya biaya guna 

mengirimkan dan menyusun sebuah pesan. 
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b. Khalayak Umum, suatu komunikasi yang akan ditujukan kepada massa, 

yaitu untuk semua orang atau khalayak dengan jumlahyang besar yang 

bersifat anonim dan heterogen itu yang di sebut dengan komunikasi masa. 

c. Sebuah Pesan, komunikasi massa adalah sebuah pesan yang bersifat 

umum dalam kategpri komunikasi massa. Dan semua orang bisa 

mengetahui dari media dan komunikasi massa. 

d. Konteks, berlangsung komunikasi massa dalam sebuah konteks sosial. 

konteks sosial masyarakat sangat di pengaruhi oleh media, dan sebuah 

media massa sangat mempengaruhi konteks social pada masyrakat. 

e.  Proses, berikut yakni  proses sebuah komunikasi massa ada dua , yaitu: a) 

komunikasi adalah sebuah proses yang dilakukan dalam 1 arah 

(mengalirnya pesan di sebut proses). Komunikasi yang satu  ini nantinya 

berjalan dari sebuah sumber ke penerimapesan dan nantinya tidak 

langsung dikembalikan kecuali ada umpan balik yang tertunda. b) 

komunikasi massa adalah suatu proses dengan menyajikan komunikasi 

dua arah (proses seleksi). Media dan khalayak nantinya akan melakukan 

seleksi. Dan nantinya media akan menyeleksi semua media yang ikut 

andil, dan selanjutnya pesan yang bagaimanakah yang akan diikuti. 

(Winarni, 2003 4-6). 

Dari uraian tersebut, proses komunikasi massa dapat diartikan sebagai 

suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator menggunakan 

tekhnologi pembagi atau media massa secara proporsional guna 

menyebarluaskan pengalamannya melampaui jarak untuk mempengaruhi 

khalayak dalam jumlah yang banyak (Winarni; 50-51). 
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Adapun ciri-ciri komunikasi massa, antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa merupakan lembaga karena elemen 

utama komunikasi massa adalah media massa. Media massa hanya bisa 

muncul karena gabungan kerjasama dengan beberapa orang. 

b. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 

Komunikan dalam komunikai massa sangatlah heterogen, ia mempunyai 

heterogenitas komposisi atau susunan. Jika ditinjau dari asalnya mereka 

berasal dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Berisi individu-

individu yang tidak tahu satu sama lain dan juga mereka tidak mempunyai 

kepemimpinan atau organisasi formal. 

c. Pesannya bersifat umum 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang 

atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan pesannya 

ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan-pesan yang 

dikemukakan tidak boleh bersifat khusus. Khusus disini artinya pesan 

memang tidak disengaja untuk golongan tertentu. 

d. Komunikasinya berlangsung satu arah 

Situasi ini sangat berbeda dengan komunikasi antar personal yang 

kebanyakan dua arah, tetapi hanya satu arah. Berarti tidak ada feedback 

dari komunikan terhadap komunikator. 

e. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan 



9 
 

Bahwa dalam komunikasi massa ada keserempakan dalam proses 

penyebaran pesan-pesannya. Serempak berarti khalayak bisa menikmati 

media massa tersebut hampir bersamaan. 

f. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan tekhnis. Peralatan 

teknis yang dimaksud misalnya pemancar untuk media elektronik 

(mekanik/elektronik). 

g. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper 

Gatekeeper atau yang disebut penapis informasi/palang pintu/penjaga 

gawang, adalah orang yang sangat berperan dalam penyebaran informasi 

melalui media massa. Yang berfungsi sebagai orang yang ikut menambah 

atau mengurangi, menyederhanakan, mengemas, agar semua informasi 

yang disebarkan lebih mudah dipahami (Nurudin,2009:19-32). 

 

2.2 Media Massa 

Media massa adalah saluran atau media yang digunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan massa (Wahyudi, 1986:43). Yang dimaksud 

dengan media massa dalam hal ini adalah media massa periodik seperti surat 

kabar, majalah (media massa cetak), radio, televisi film (media massa 

elektronik). Sedangkan yang dimaksud dengan massa adalah pembaca 

majalah, surat kabar, pendengar dan penonton televisi, radio dan film yang 

memiliki sifat-sifat banyak, tidak saling mengenal, Heterogen, tidak di 
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organisasikan, tidak mengenal komunikator, serta tidak dapat memberikan 

umpan balik secara langsung. 

Sedangkan menurut Pratikto (1987: 76), media massa yang merupakan 

singkatan dari media komunikasi massa dipergunakan untuk menunjukkan 

penerapan suatu alat teknis (media) yang menyalurkan atau merupakan wadah 

komunikasi massa. Dari sudut pandang tersebut kita dapat mengatakan bahwa 

media massa itu terdiri atas: 

1. Media tercetak atau cetakan, yaitu surat kabar, majalah, buku, pamflet, 

bahkan dapat diperluas dengan billboard dan banyak alat teknis lainnya 

yang dapat membawakan pesan-pesan untuk orang banyak. 

2. Media elektronika, yaitu siaran atau program dalam arti bersifat audio 

visual, bisa didengar maupun dilihat. 

Syarat untuk dapat berfungsi sebagai media massa adalah misalnya 

massalitas dalam produksinya sehingga produknya itu mudah didapat oleh 

orang banyak dan dengan demikian harganya relatif murah sehingga setiap 

orang dapat membelinya, pluralitas dalam penyajiannya dan “timely” serta 

“publicy” dalam penyiarannya, simultan penerimaannya oleh audiens. 

Menurut Harold D. Laswell, fungsi utama dari media massa adala : 

1. The Surrveilance of the enviroment, (media massa mempunyai fungsi 

sebagai pengamat lingkungan, maksudnya ialah sebagai pemberi informasi 

tentang hal-hal yang berada diluar jangkauan penglihatan masyarakat 

luas). 
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2. The Correlation of the parts of society in responding to the enviroment 

(media berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi dari 

informasi) 

3. The Transmision of social heritage from one generation to the next (media 

massa sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan warisan sosial 

budaya dari satu generasi ke generasi yang lainnya) (Winarni, 2003: 45-

47). 

2.3 Fungsi dan Peran Fear Dalam Iklan 

2.3.1 Kegunaan  Iklan 

a. Persuading, iklan yang yang mampu mempersuasi dan efektif untuk 

(membujuk) pelanggannya  mencoba jasa dan produk yang akan di 

iklan kan. 

b. Informing, sadarnya konsumen melalui adanya iklan (aware) akan 

adanya merk- merk   baru, yang nantinya akan mendidik berbagai 

manfaat sebuah merk, dan menciptakan suatu citra yang positif. 

c. Adding value, iklan akan memberi nilai tambah kepada konsumen 

yang mau menggunakan produksinya. 

d. Reminding, iklan iklan akan menjaga kesegaran di mata konsumen 

dan nantinya konsumen akan tringatkat. 

2.3.2 Peranan Iklan 

a. Menciptakan kesadaran parakonsumen. 

b. Merubah prilaku atau persepsi konsumen dalam mereposisis sebuah 

merk. 
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2.3.3 Fear 

Iklan fear dibedakan atas dua macam, antara lain: 

a. Berdasarkan fear appeals, penekanan aspek negative seperti 

pada fisik dan prilaku yang menyelewengkan kegunaan suatu 

produk. Contoh : pesan pajak, pasta gigi, dsb. menekankan 

kepada aturan jika tidak menggunakan sebuah produk 

tersebut. 

Contohnya: sampo anti ketombe, deodorant. 

b. Berdasarkan Humour, dengan menggunakan humor sangat 

inovatif dan manarik perhatian penonton. Kenapa harus 

menggunakan humor karna humor membikin mood 

seseorang menjadi positif. Iklan yang positif harus di barengi 

dengan mood yang positif. 

c. Berdasarkan Animation, hal iini efektif jika digunakan untuk 

kalangan atau targetnya anak-anak. Alasannya animasi dapat 

menghibur anak anak karna mainset nya anak-anak adalah 

menyukai hal tentang animasi. 

d. Berdasarkan Sex, Iklan seperti ini di gunakan sebagai iklan 

parfum atau iklan alat bantu sex sehingga menarik konsumen 

iklan ini di tujukan kepada laki-laki. 

e. Berdasarkan musik, music pada iklan sangat di butuh kan 

karna sebuah instrument music yang nantinya akan 

menambah daya ingat apa yang sudah di iklan kan 
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2.4 Jenis-jenis Iklan 

Dilihat dari tujuannya, ada beberapa jenis iklan, yakni: comercial 

advertising, corporate advertising dan public service advertising. 

1. Comercial  Advertising 

Iklan komersial ialah iklan yang mendukung kampanye sebuah jasa atau 

produk. 

2. Iklan  Strategis 

Digunakan untuk membangun merek. Hal itu dilakukan dengan 

mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian utama 

dalam jangka panjang adalah memposisikan merek serta membangun 

pangsa pikiran dan pangsa pasar. Iklan ini mengundang konsumen untuk 

menikmati hubungan dengan merek serta meyakinkan bahwa merek ini 

ada bagi para pengguna. 

3. Iklan  Taktis 

Memiliki tujuan yang mendesak. Iklan ini dirancang untuk mendorong 

konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Pada 

umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang 

memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. 

 

 

 

2.5 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

(banyaknya sebuah film pendek saat ini di gunakan sebagai iklan sebuah 

produk) 
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Film adalah pabrik impian kita. Film melebihi media apapun. Seperti 

buku, film merupakan media massa yang tidak tergantung pada iklan demi 

mendapatkan dukungan finansial. Artinya, film memuaskan keinginan anda 

karena anda membeli tiket. Ini juga berarti hubungan antar medium ini dan 

khalayaknya berbeda dengan apa yang terjadi dengan media yang lain. 

2.5.1 Jenis-Jenis Film 

Esensi film adalah gerakan atau lebih tepat lagi gambar yang dapat 

bergerak. Dalam bahasa Indonesia, dahulu dikenal istilah gambar hidup, 

dan memang gerakan itulah yang merupakan unsur pemberi “hidup” 

kepada suatu gambar, yang betapapun sempurnanya teknik yang 

digunakan, belum mendekati kenyataan hidup sehari-hari, sebagaimana 

halnya dengan film (susanto, 1982:58). 

Pada dasarnya film dapat dikategorikan menjadi dua yaitu film 

cerita dan non cerita atau bisa disebut juga dengan film fiksi dan non 

fiksi (Teguh 2013: 29). Film ceria memiliki berbagain jenis genre yang 

ditandai oleh gaya, bentuk dan isi tertentu, seperti genre drama, tragedi, 

romantis, horor, action, science fiction, komedi musikal, dan lain-lain. 

Film non cerita, pada mulanya hanya terdapat dua tipe yaitu film 

dokumenter dan film faktual. Film ini umumnya hanya menampilkan 

fakta. Namun film ini juga masih dibagi kedalam dua kelompok lagi, 

yaitu film berita dan dokumentasi. Film berita menitikberatkan pada segi 

reportase kejadian yang faktual dan aktual, sementara film dokumentasi 

hanya merekam kejadian tanpa diolah lagi. 
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2.5.2 Fungsi Film 

Fungsi film bukan sekedar hiburan. Film merupakan media 

penyampaian pesan yang lebih mudah diterima masyarakat, selain 

fungsinya sebagai sarana hiburan, alur cerita dalam sebuah film juga 

menyampaikanberbagai pesan dari pandangan kehidupan. Selain itu 

fungsi film diantaranya sebagai media informasi dan merupakan media 

sosial karena melalui film masyarakat dapat melihat secara nyata apa 

yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada masa tertentu. 

Pada umumnya, justru karena nilai seni suatu film maka film lebih 

mudah menyajikan suatu hiburan daripada bentuk daripada bentuk 

komunikasi lainnya. Sifat ringanm dan penitikberatan pada estetika dan 

etika, memudahkan pembuatan film hiburan, dibandungkan dengan film 

pendidikan. Film yang bersifat murni pendidikan, merupakan film yang 

paling sulit. Makin formal sifat pendidikan yang ingi difilmkan, makin 

sulit penyajiannya. 

2.6 Studi Resepsi 

Dalam tradisi studi resepsi, setidaknya pernah berkembang 

beberapavarian diantaranya disebut secara berurutan berdasar perjalanan 

sejarah lahirnya: effect research, uses and gratification research, literary 

criticism, cultural studies, reception analysis menurut Jensen dan Rosengen 

(dalam Adi, 2012: 26). Analisis resepsi menyarankan baik audience maupun 

konteks komunikasi massa perlu dilihat sebagai suatu spesifik sosial tersendiri 

dan menjadi objek analisis empiris. Analisis resepsi kemudian menjadi 
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pendekatan tersendiri yang mencoba mengkaji secara mendalam proses-proses 

aktual. 

Resepsi, menurut arti bahasa diartikan sebagai menerima, yang 

diterima biasa berupa informasi, seni, pengalaman, atau orang. Dalam 

penelitian ini resepsi berkaitan dan berpusat pada sebuah makna tentang 

pemahaman terhadap teks media dengan memahami bagaimana teks-teks 

tersebut diterima, dibaca dan diolah oleh audien. Melalui studi resepsi yang 

berkonsentrasi dengan pengalaman pembaca dan bagaimana makna diciptakan 

melalui pengalaman tersebut. Konsep penting dalam teori resepsi adalah 

bahwa teks media tidak memiliki makna yang melekat padanya. Bahwa 

makna diciptakan didalam proses reaksi antara audiens dengan teks tersebut, 

dengan kata lain bahwa makna diciptakan pada saat audiens mengkonsumsi 

dan memproses teks tersebut. 

Le Comte dan Gatz (dalam Bens, 2012: 2) menyatakan bahwa analisis 

resepsi menekankan proses interaktif antara „teks‟ dan „pembaca‟ yang 

bermanifestasi dalam berbagai macam yang terletak dalam konteks alam, atau 

dalam arti lain berusaha menunjukkan bahwa pesan dapat dibaca (decode) 

secara beragam oleh kelompok yang terdiri dari individu-individu yang 

berbeda secara sosial dan kultural. 

Analisis resepsi ini mencoba memberikan sebuah makna atas teks 

media dengan memahami bagaimana teks meddia dibaca oleh khalayak 

(audience). Analisis resepsi juga memfokuskan pada pengalaman atau latar 
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belakang (social cultural) dari khalayak, serta bagaimana makna teks tersebut 

diciptakan melalui pengalaman tersebut. 

Para perintis studi resepsi atau studi konsumsi menyatakan bahwa 

apapun yang dilakukan analisis makna sebagai kritik masih jauh dari kepastian 

tentang makna yang teridentifikasi yang akan diaktifkan oleh pembaca/ 

audiens/konsumen. Yang dimaksudkan adalah bahwa audience merupakan 

pencipta aktif makna dalam kaitannya dengan tayangan. Sebelumnya mereka 

membawa pengalaman yang telah mereka dapatkan untuk dikemukakan dalam 

sebuah tayangan sehingga audiens yang terbentuk dengan cara yang berbeda 

akan mengerjakan makna yang berlainan. 

Studi resepsi merupakan studi yang mendalam terhadap proses aktual 

melalui wacana dalam media diasimilasikan kedalam wacana dan praktik-

praktik budaya khalayak. Menurut Denis MC Quail (1997), analisis resepsi 

menekankan pada penggunaan media sebaagai refleksi dari konteks sosial 

budaya dan sebagai proses dari pemberian makna terhadap sebuah 

pengalaman dan produksi kultural. Hasildari riset khalayak ini merupakan 

representasi suara khalayak atau berbicara atas nama khalayak. 

Hal menyebutkan pesan dari media harus diaprosiasikan atau diubah 

kepada pesan yang bermakna dan dikodekan secara bermakna. Karena 

kumpulan pesan yang memiliki makna inilah yang akan memiliki efek kepada 

khalayak dan mempengaruhi seperti menghibur, mengajari, konsekuensi 

tingkah laku, ideologis, emosional dan audience secara kognitif dan persepsi 

yang sangat kompleks (Hall dan Willis, 2011: 213-216). Artinya bahwa pesan 
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(teks) yang bermakna berada di antara produsenya, yang menyusun makna 

dengan cara tertentu, dan khalayaknya yang men-decode makna tersebut 

berdasarkan pada situasi sosial dan kerangka interpretasi yang berbeda. 

Menurut Hall, ada tiga bentuk pembacaan/hubungan antara penulis dan 

pembaca bagaimana pesan itu dibaca di antara keduanya (Eriyanto, 2001:94-

95). 

1. Posisi pembaca dominan (dominant-hegemonic position) 

Posisi ini akan terjadi jika seorang penulis menggunakan kode-kode 

yang bisa diterima secara umum, sehingga menafsirkan pembaca dan 

membaca tanda/pesan itu melalui pesan yang diterima secara umum 

tersebut. Disini, dan secara hipotesis tidak terjadi perbedaan antara penulis 

dan pembaca. Dan dikalangan pembaca sangatlah beragam hipotesis 

sendiri dapat diartikan sebagai kesamaan tanda baca. Ini terjadi ini terjadi 

dikarenakan penulis menggunakan kode yang professional dan hamper 

tidak ada bedanya sebuah penafsiran yang menjurus di antara pembaca.  

Penulis juga bisa menggunakan kode seperti budaya, dan posisi 

politik juga diyakini sebagai suatu  kepercayaan dari seorang pembaca, 

sehingga pesan yang disampaikan dalam sebuah kode-kode itu sampai di 

pembaca dan nantinya akan menjadi kesesuaian. Dan akhirnya penonton 

atau khalayak dalam sebuah film langsung menerima makna yang ada 

dalam film tersebut. 

2. Pembacaan yang dinegosiasikan (negotiated code/position) 

Didalam posisi ini, pembacaan dominan di tiadakan. Yang akan 

terjadi adalah apa yang di sampaikan penulis akan di pakai dan di gunakan 
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secara terus menerus dan dipakai kedua kedua belah pihak. Penulis juga 

menggunakan kode-kode kepercayaan politik yang di akui oleh banyak 

orang, tapi ketika didapatkan oleh khalayak tidak dapat dibaca secara 

umum, akantetapi pembaca menggunakan kepercayaan keyakinan dan 

kepercayaan tersebut dan dikompromikan dengan kode-kode yang 

nantinya disediakan oleh penulis. Khalayak memaknai teks berdasarkan 

nilai budaya yang dominan tetapi menolak penerapannya dalam kasus 

yang spesifik. 

3. Pembacaan oposisi (oppositional position / code). 

Diposisi pembacaan hal ini adalah kebalikannya dari posisi yang 

awal atau yang pertama. posisi seorang pembacaan yang pertama, 

khalayak akan disediakan sebuah penafsiran yang umum dan dapat di 

cernah oleh semua pembaca, dan dipakai secara umum dan hipotesis sama 

seperti apa yang akan di sampaikan oleh penulis. Sedangkan diposisi ke 

tiga ini, pembaca nantinya akan memberi tanda yang berbeda dengan apa 

yang akan disampaikan kepada khalayak . Pembacaan oposisi ini akan 

muncul jika penulis tidak menggunakan acuan penulisan budaya atau 

kepercayaan sebuah politik khalayak untuk pembacanya, dan nantinya 

pembaca akan menggunakan kerangka politik atau budaya sendiri. Disini 

khalayak memaknai pesan secara kritis berusaha untuk tidak menerima 

mentah-mentah. 

 

2.7 Teori Interaksionisme Simbolis 
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Teori interaksionisme simbolik menekankan bahwa manusia 

berinteraksi dengan cara-cara yang memungkinkan adanya penafsiran atau 

pemaknaan secara sadar atau tidak dan juga memberikan respon yang 

terencana terhadap objek. Symbolic Interaction Theory merupakan teori yang 

digagas oleh George Herbert Mead. Interaksi simbolik mengajarkan bahwa 

manusia berinteraksi satu sama lain sepanjang waktu, mereka berbaagi 

pengertian untuk istilah-istilah dan tindakan-tindakan tertentu dan memahami 

kejadian-kejadiaan dalam cara tertentu pula (Littlejohn dan Foss, 2009: 121). 

Littlejohn dan Foss (2009: 121) memandang bahwa seseorang 

memahami dan berhadapan dengan objek di lingkungannya melalui interaksi 

sosial. Sebuah objek dapat menjadi aspek apa saja dari realitas seseorang. 

Sebuah barang, sebuah kejadian, sebuah kualitas atau sebuah situasi. Horton 

dan Hunt (1984) berpendapat bahwa semua interaksi antar individu manusia 

melibatkan suatu pertukaran simbol. Ketika kita berinteraksi dengan yang 

lainnya, kita secara konstan mencari “petunjuk” mengenai tipe perilaku 

apakah yang cocok dalam konteks itu dan mengenai bagaimana 

menginterpretasikan apa yang dimaksudkan dengan oleh oraang lain. 

Interaksionisme simbolis mengarahkan perhatian kita pada interaksi antar 

individu, dan bagaimana hal ini bisa dipergunakan untuk mengerti apa yang 

orang lain katakan dan lakukan kepada kita sebagai individu. Asumsi ini juga 

menyediakan basis semua teori yang berorientasi pada interaksionisme 

simbolis. Kemampuan manusia untuk berpikir memungkinkan manusia untuk 

bertindak dengan pemikiran ketimbang hanya berperilaku dengan tanpa 

pemikiran. 
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Mead pernah menjelaskan dengan pemikiran terminologinya bahwa, 

“setiap isyarat non verbal dan verbal yang dimaknai berdasarkan kesepakatan 

bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu 

bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting. Perilaku seseorang 

dipengaruhi simbol yang diberikan oleh orang lain, demikian pula perilaku 

orang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbolm maka kita dapat 

mengutarakan perasaan, pikiran, maksud dan sebaliknya dengan cara 

membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain” (Salim, 2008: 11). 

Interaksionisme simbolis diperhalus untuk dijadikan salah satu 

pendekattan sosiologis oleh Herbert Blumer dan George Herbert Mead, yang 

berpandangan bahwa manusia adalah individu yang berpikir, berperasaan, 

memberikan pengertian pada setiap keadaan, yang melahirkan reaksi dan 

interpretasi kepada setiap keadaan yang melahirkan reaksi dan interpretasi 

kepada setiap rangsangaan yang dihadapi. Kejadian tersebut dilakukan melalui 

interpretasi simbol-simbil atau komunikasi bermakna yang dilakukan melalui 

geraak, bahasa, rasa simpati, empati dan melahirkan tingkaah laku lainnya 

yang menunjukkan reaksi atau respon terhadap raangsangan-rangsangan yang 

datang kepada dirinya (Salim, 2008: 11). 

Teori pertama pada interaksionisme simbolis berfokus pada 

pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia (Mind). Karakteristik 

istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk memunculkan dalam 

dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas 

secara keseluruhan (Ritzer dan Goodman, 2011: 280). Dari penjabaran 

tersebut dapat dimpulan bahwa ini menitikberatkan penggunaan simbol yang 
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memiliki makna sosial yang sama, dimana tiap individu juga harus 

mengenmabngkan pikiran serta tindakan mereka dengan berinteraksi dengan 

individu lain. Hal tersebut sesuai dengan yang diasumsikan oleh Herbert 

Blumer yamng memiliki 3 asumsi yang sesuai dari 7 asumsi yang diutarakan 

dalam buku West dan Turner, 2008:99. Dimana asumsi-asumsi yang 

diutarakan sebagai berikut : 

1. Manusia akan bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan respon 

balik makna yang diberikan orang lain kepada mereka. 

2. Makna yang telah diciptakan dalam interaksi antar manusia. 

3. Makna yang telah dimodifikasi melalui proses interpretif. 

Blumer menyatakan istilah interaksionisme simbolis ini menunjuk 

kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia 

saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya 

reaksi belaka dari tindakan orang lain, tetapi berdasarkan atas “makna” yang 

diberikan terhadap tindakan orang lain. 

Tema kedua pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep 

diri (Self). Diri adalah aspek lain dari proses sosial menyeluruh dimana 

individu adalah bagiannya (Ritzer dan Goodman, 2011: 281). Kemampuan 

individu yang merefleksikan diri terhadap individu lain baik dalam bentuk 

penilaian atau sudut pandang, dan Kemampuan untuk merefleksikan diri tiap 

individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan terdapat 

salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang peranan 

diri sendiri (the-self) dan dunia diluarnya yang disebut dengan teori 



23 

interaksionime simbolis. Dan kaitan dengan tema ini memiliki dua asumsi 

tambahan yang dikemukakan LaRossan dan Reitzes dalam buku West dan 

Turner 2008:101,  

1. Individu yang telah mengembangkan diri dengan berinteraksi dengan

individu lain

2. Konsep diri akan mempengaruhi motif penting dalam berperilaku.

Tema yang terakhir pada interaksionisme simbolis terdapat kaitanya 

dengan hubungan kebebasan individu dengan masyarakat (Society). Menurut 

Mead (dalam Ritzer dan Goodmaan, 2011: 287), masyarakat mencerminkan 

sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil alih oleh individu dalam 

bentuk “aku” (me). Pembahasan yang menjadi fokus dalam tema ini ialah 

menjelaskan tentang keteraturan atau tatanan dan perubahan yang terjadi di 

proses sosial. Asumsi-asumsi yang terdapat kaitanya dengan tema ini adalah: 

1. Orang dan kelompok masyarakat dapat dipengaruhi oleh proses budaya

dan sosial.

2. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi dalam sosial.


