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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi dan Media  

2.1.1. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi selalu diartikan sebagai proses berinteraksi 

dengan menyampaikan informasi berupa pesan, ide, dan gagasan 

dari satu orang kepada orang lainnya. Komunikasi dapat dilakukan 

secara lisan maupun verbal yang pesan tersebut bisa dimengerti 

oleh kedua belah pihak. Tidak hanya itu jika pesan yang 

disampaikan masih belum dimengerti dengan bahasa verbal atau 

lisan, maka komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan 

gerak-gerik badan yang menunjukkan sikap tertentu, komunikasi 

tersebut bisa disebut komunikasi nonverbal.  

Menurut Laswell (1948) dalam buku Ilmu Komunikasi 

Suatu Pengantar  (Mulyana, 2013), ia menerapkan model ungkapan 

verbal yaitu,  

- Who : unsur sumber yang merangsang pertanyaan mengenai 

pengendalian pesan. 

- Says what : unsur pesan merupakan bahan untuk di analisis isi. 

- In which channel : saluran komunikasi dikaji dalam analisis 

media. 

- To whom : unsur penerima dikaitkan dengan analisis khalayak. 

- With what effect : unsur pengaruh berhubungan dengan 

mengenai akibat yang ditimbulkan pesan komunikasi massa 

pada khalayak pembaca. 
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Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang 

menjelaskan siapa – mengatakan apa – dengan saluran apa – 

kepada siapa – dengan mengakibatkan atau hasilnya apa 

(Mulyana, 2013). Secara singkat komunikasi adalah 

penyampaian pesan dengan memlalui media dan di terima oleh 

penerima, namun bisa saja hanya menerima atau memberikan 

respon berupa tindakan atau sikap, sehingga komunikasi bisa 

terjalin secara dua arah.  

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam buku Ilmu 

Komunikasi Teori dan Praktek, komunikasi memiliki proses 

yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu secara primer dan skunder.  

a. Proses komunikasi secara primer 

Proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan lambang(symbol) 

sebagai media. Dalam proses ini symbol yang dimaksud 

seperti bahasa, kial(gesture), isyarat, gambar warna dan 

lainnya. Dengan symbol seperti ini membantu seseorang 

dapat dengan mudah menerjemahkan atau mengartikan 

sebuah pesan yang mereka terima. Jika symbol yang 

digunakan dengan baik dan benar maka pesan yang 

disampaikan bisa sangat mudah di terima dan diterjemagkan 

oleh penerima.  
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b. Proses komunikasi skunder 

Proses komunikasi secara skunder adalah proses 

penyampaian seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan atau sarana sebagai media kedua orang lain 

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua 

setelah memakai lambang sebagai media pertama. Proses 

ini biasanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh. 

Dengan menggunakan media membuat komunikasi berjalan 

lancar. Media yang biasa digunakan seperti surat, telepon, 

surat kabar, majalah, radio dan lain sebagainya (Effendy, 

2006). 

2.1.2. New Media  

New media atau bisa dikatakan teori media baru menandai 

munculnya teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya 

dengan adanya dunia maya akan mengubah masyarakat. Media baru dapat 

diartikan secara sederhana sebagai sebuah media interaktif yang 

menggunakan perangkat dasar komputer. Media baru merupakan dari 

cakupan yang lebih luas, bahwa media baru yang muncul akibat inovasi 

teknologi dalam bidang media meliputi televisi , satellites, dan komputer.  

 Dalam skripsi terdahulu milik Uma (2014) mengatakan behwa 

New media memiliki kelebihan serta kekurangan seperti layaknya media 

sebelumnya. Berikut adalah kelebihan yang dimiliki oleh new media, 

antara lain (Uma, 2014) 
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a. Interaktivitas, new media memberikan kemudahan pengguna untuk 

dapat berinteraksi atau berkomunikasi di dalam dunia virtual. 

b. Ilmu pengetahuan, medium ini dapat memberikan pengetahuan kepada 

penggunanya. Seperti fitur layanan yahoo, google, wikipedia yang 

dapat memberikan dan menyediakan berbagai macam ilmu 

pengetahuan yang ada di dunia. Dengan adanya fitur ini memberikan 

banyak referensi bacaan sesuai kebutuhan.  

c. Ekonomi (e-commerce), dari segi ekonomi nem media memberikan 

sebuah kemudahan dalam segi pemasaran. Maka new media 

memberikan fasilitas untuk menggunakan new media sebagai toko 

virtual (online Shop) yang merupakan cara baru dalam berdagang. 

d. Politik, internet memberikan wadah dalam mengaspirasikan gagasan 

politik seperti berkampanye, melakukan kontrol politik dan 

menyampaikan pendapat. 

Selain kelebihan dari new media yang telah di jelaskan sebelumnya, 

new media juga memiliki beberapa kekurangan seperti Syaibani (2011) 

dalam jurnal Media Sosial dan Perkembangan Fashion Hijab (Uma, 2014) 

bahwa kekurangan new media terlihat dari minimnya filter tehadap isi atau 

konten yang kurang sesuai dengan budaya indonesia, diantaranya sebagai 

berikut:  

a. Pornografi, salah satu masalah besar bagi indonesia  

b. Cyber crime, sebuah bentuk kejahatan yang ada di internet yang marak 

terjadi. Cyber crime ini merupakan tindakan kriminal yang dilakukan 
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melalui teknologi informasi, komputer, atau alat-alat elektronik 

lainnya.  

New media ini lebih mengarah kepada pandangan mengenai 

adanya perbedaan antara era media sebelumnya dengan media sekarang. 

Pandangan tersebut ialah pendekatan interaksi sosial dan integrasi sosial. 

Pemahaman dari pendekatan interaksi sosial ialah lebih melihat perbedaan 

antara seberapa dekat media dengan khalayak dengan model interaksi tatap 

muka. Maka berbeda dengan integrasi sosial yang menggambarkan media 

bukan termasuk dalam bentuk informasi, interaksi, atau penyebaran 

informasi, melainkan dalam bentuk ritual atau kebiasaan, atau dengan 

bagaimana manusia menggunakan media sebagai salah satu cara untuk 

menciptakan masyarakat baru. Pandangan dari integrasi Sosial, interaksi 

saat ini bukanlah sebuah komponen penting dalam integrasi sosial dalam 

sebuah ritual. Maka, interaksi tatap muka bukanlah lagi sebagai standar 

utama atau dasar bagi perbandingan media komunikasi. (LittleJohn, 

2009:413-414)  

Bagi banyak orang, hal ini melonggarkan suatu konsep dimana 

sebuah media dari komunikasi massa hingga berbagai media yang 

berpusar dari sebuah jangkauan yang sangat luas hingga jangkauan yang 

bersifat pribadi. Dengan adanya teori new media termasuk sebagai salah 

satu tradisi sosiokultural, tradisi ini lebih memfokuskan pada bentuk 

interaksi antar manusia dibandingkan dengan karakteristik individu. 

Sehingga new media dapat memunculkan berbagai budaya dalam 

bermedia atau dalam kehidupan (LittleJohn dan Foss, 2014:65). 
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Menurut Pierre Levy (LittleJohn, 2009) dalam bukunya 

Cybercultur yang melihat sebuah new media memiliki perbedaan dengan 

media yang terdahulu yang memandangadanya sebuah new media yaitu 

World Wide Web yang menjadi sebuah lingkungan informasi yang lebih 

fleksibel dan dinamis. Maka hal ini sangat memungkinkan manusia dapat 

mengembangkan suatu pengetahuan baru yang akan melibatkan ke dalam 

dunia demokratis dan pemberian kekuasaan yang lebih interaktif dengan 

berdasarkan dari kebutuhan masyarakat. Sesuatu hal yang harus diketahui 

mengenai dunia maya ialah dunia maya merupakan media yang dapat 

memberikan tempat pertemuan semu yang membuat interaksi dan 

hubungan sosial yang lebih meluas, sehingga dapat menciptakan sebuah 

pengetahuan baru, serta dapat menyediakan tempat berbagi secara 

menyeluruh dan meluas (Hastari, 2011:235).   

Media baru mengandung sebuah kekuasaan serta batasan, 

keuntungan serta kerugian, dan kebimbangan. Seperti halnya media baru 

memberikan penggunaan yang terbuka dan fleksibel, tetapi juga 

menyebabkan terjadinya kebingungan atau kegelisahan serta kekacauan. 

Media barupun memberi sebuah keluwesan waktu bagi penggunanya, 

namun memberikan tuntutan waktu baru bagi pengguna. Seperti ketika kita 

dapat mengecek surat elektronik (email) kapan saja dan dimana saja, tetapi 

kita juga dapat menghabiskan beberapa waktu hanya untuk melihat surat 

elektronik tersebut. (LittleJohn, 2009).  
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2.1.3. Media Cyber (Media Online) 

Salah satu hal yang melekat dan tidak asing dalam  

masyarakat Indonesia saat ini adalah internet. Pada awalnya 

internet digunakan untuk berkirim pesan elektronik melalui email 

dan chatting. Dalam pencarian informsi dapat dilakukan dengan 

mencari di salah satu halaman web yang dapat diakses dan 

memberikan informasi secara melus. Maka dengan adanya 

perkembangan internet mampu menciptakan sebuah jaringan yang 

dapat kita kenal dengan sebutan media online (Setyani, 2013). 

Menurut Errika Dwi Setya Watie (2011) bahwa media sosial 

membawa perubahan untuk dunia, memutarbalikkan banyaknya 

pemikiran dan teori yan telah dimiliki. Tingkatan atau level 

komunikasi melebur dalam satu wadah yang disebut jejaring sosial/ 

media sosial. 

Media cyber adalah media yang dipakai untuk segala 

sesuatu yang melibatkan komunikasi melalui perangkat komputer. 

Sehingga memunculkan istilah Cyberspace yaitu tempat dimana 

khalayak dapat berkomunikasi dengan khalayak lain dengan 

jangkauan yang sangat luas (Vivian, 2008). 

Menurut Vivian dalam buku Teori Komunikasi Massa 

(2008), mengatakan bahwa komunikasi web membawa dan 

menggeser ke banyak kontrol komunikasi melalui media massa ke 

penerima, memberikan proses komunikasi massa tradisional. 
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Penerima dapat berpindah ke lusinan bahkan ratusan alternatif 

melalui jaringan web. 

Menurut Rulli Nasrullah dalam bukunya Teori dan Riset 

Media (2014), berikut beberapa jenis media cyber, yaitu : 

a. Website. Merupakan sebuah halaman dengan satu alamat 

domain yang isinya berupa informasi, data visual, audio, serta 

memuat apliksai. Sehingga dalam halaman ini dapat 

bertautan dengan halaman web lainnya. Menurut john vivian 

(2008), web merupakan sruktur kode-kode yang mengizinkan 

pertukaran yang bukan hanya antar teks, tetapi juga grafis, 

video, dan audio. Membentuk satu rangkaian yang saling 

berkaitan masing-masing dengan jaringan halaman.  

b. Email. Surat elektronik yang merupakan bentuk media siber 

yang paling populer setelah web. Cara kerja dalam surat 

elektronik ini sama seperti surat konvensional yang lain yang 

mempunyai tujuan penerima dan isi surat. 

c. Forum di internet (bulletin Boards) 

Biasa disebut dengan mail list atau milis. Milis bekerja pada 

komunitas yang memilki kesukaan atau minat yang sama atau 

berasal dari suatu tempat. Dalam milis biasanya fasilitas grup 

yang disediakan oleh provider besar seperti yahoo, MSN, 

atau Google, di dalam situs web tertentu. 

d. Blog merupakan sebuah singkatan dari weblog yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada 1997. Blog 
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merupakan suatu bentuk situs pribadi yang dimana isinya 

berupa kumpulan-kumpulan tautan yang bertautan ke situs 

lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya.  

e. Wiki merupakan situs yang mengumpulkan artikel maupun 

berita yang sesuai dengan suatu kata kunci. Wiki ini lebih 

mirip disebut kamus, hanya saja wiki menghadirkan kepada 

penggunanya dengan adanya pengertian, sejarah, hingga 

rujukan buku atau tautan tentang kata tersebut.  

f. Aplikasi pesan teknologi telepon genggam yang saat ini 

berkembang tidak hanya sebagai perangkat untuk 

berkomunikasi melalui telepon atau SMS semata, namun saat 

ini mulai berkembang sebuah teknologa telepon genggam 

yang dilengkapi oleh perangkat yang memungkinkan 

khalayak dapat berkoneksi dengan internet (Smartphone). 

g. Internet Broadcasting. Internet saat ini tidak hanya 

menampilkan liputan berupa teks atau lampiran file video dan 

audio semata, melainkan internet telah tumbuh dengan 

menjadi salah satu media yang mampu menyiarkan secara 

langsung siaran televisi maupun radio (streaming). 

h. Peer to Peer. Sebuah media yang digunakan untuk 

berkomunikasi antar pengguna internet, seperti bertukar 

ipercakapan atau berbagai file. Fasilitas ini atau juga biasa 

disebut dengan Instan Messaging seperti yang ada di Yahoo! 

Messenger, Google Talk, dan AOL dapat memungkinkan 
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khalayak untuk melakukan proses  komunikasi dan juga 

dapat mendistribusikan informasi tersebut. 

i. The RSS. Content syndication format atau biasa dikenal 

dengan sebutan RSS atau sindikasi konten. Dalam perangkat 

ini memberikan fungsi untuk mengambil dan mengumpulkan 

konten berita yang sesuai dengan keinginan pengguna. Jika 

ingin mencari sebuah berita dari salah satu situs atau kanal 

dari situs, maka RSS dapat mendeteksi seluruh kata kunci 

yang terkait dengan konten yang dimaksud, sehingga RSS 

hanya menampilkan satu halaman penuh tautan di dalam 

halaman khusus.  

j. MUDs (Multi User Dungeons). Sebuah program komputer 

yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh 

beragam user dalam satu waktu secara bersamaan. Program 

ini seperti sebuh permainan (game), dimana pengguna dapat 

berinteraksi dengan pengguna lainnya, membangun rumah, 

memakai peralatan, menjadi musuh atau kawan, 

menjalankan(program) permainan yang sudah diatur. 

k. Media Sosial. Merupakan media yang biasa digunakan untuk 

mempublikasikan atau berbagi informasi. Konten yang 

dibagikan seperti profil, aktivitas, atau opini. Konten juga 

dapat berupa tulisan, gambar, atau video. Dimana pengguna 

dapat memberikan ruang interaksi dengan menanggapi dari 

sebuah informasi yang dibagikan dalam jejaring sosial. 
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2.1.4. Media Sosial 

Media sosial pada dasarnya merupakan sebuah 

perkembangan mutakhir dari teknologi web yang berbasis internet 

yang dapat mempermudah semua orang agar dapat berkomuniksi, 

berpartisipasi, bahkan saling berbagi dengan membentuk sebuah 

jaringan secara online, dengan  itu informasi dapat disebarluaskan. 

Post di blog, tweet, atau video youtube dapat diproduksi dan dapat 

dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis (Zarella, 

2010: 2-3) 

Perkembangan media sosial semakin pesat informasi sangat 

mudah di dapatkan. Semua bisa dilakukan di media sosial, tidak 

hanya sekedar beeinteraksi dengan sesama pengguna tetapi dalam 

memperoleh penghasilan. Media sosial juga menjadi sarana 

khalayak untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan. Media 

sosial menjadi peluang-peluang yang mungkin bisa di manfaatkan 

untuk berbagai kepentingan. Namun semakin pesatnya 

perkembangan media sosial maka banyak pula dampak-dampak 

yang ditimbulkan dari media sosial itu sendiri. 

Menurut Ani Mulyati dalam buku Panduan Optimalisasi 

Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI, dalam bukunya 

menjelskan berbagai macam jejaring dan media sosial, berikut 

macam media sosial : 
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a. Facebook  

Merupakan sebuah aplikasi jejaring media sosial yang 

didirikan oleh mahasiswa Universitas Harvard yang bernama Mark 

Zuckerberg dan beberapa temannya. Awalnya facebook digunakan 

oleh kalangan terbatas di lingkungan kampus saja. Namun 

perkembangannya sangat cepat dan meluas ke wilayah Boston , 

Amerika Serikat, bahkan sampai mendunia termasuk indonesia 

(Mulyati, 2012). Aplikasi ini mengizinkan pengguna untuk dapat 

terhubung dan berhubungan dengan cara membuat dan 

memberikan informasi umum maupun pribadi kepada orang lain 

secara meluas. Informasi tersebut dapat berupa foto-foto maupun 

video (Cahyono, 2016) 

b. Twitter  

Aplikasi twitter ini awalnya diciptakan oleh Jack Dorsey 

dan teman-temannya pada tahun 2006. Saat itu aplikasi ini 

diperkenalkan sebagai penyedia jasa jaringan online dimana 

penggunanya dibatasi dalam menyampaikan pesan, yaitu hanya 

dibatasi dengan panjang pesan sebanyak 140 karakter (huruf). 

Pengguna twitter yang telah terdaftarlah hanya dapat membaca dan 

memposting pesan tersebut, sebaliknya penggunya yang tidak 

terdaftar di aplikasi ini hanya dapat membaca tetapi tidak dapat 

memposting. Dalam penggunaan twitter disarankan untuk 

menggunakannya sebagai penyebaran informasi yang bersifat 

lebih umum, untuk kepentingan umum atau komunitas, bukan 
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untuk hal yang berifat urusan pandangan atau komentar pribadi 

(Mulyati,2012).  

Menurut Cahyono (2016), twitter merupakan aplikasi yang 

dapat digunakan pengguna untuk dapat mengekspresikan sesuatu 

seperti curhat ataupun mengkritik tokoh atau kebijakan pemerintah. 

c. Instagram  

Aplikasi ini diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike 

Krieger pada tahun 2010. Nama instrgram merupakan gabungan 

dari dua kata yaitu “instan samera” dan “telegram”. Namun 

aplikasi ini hanya dapat digunakan melalui mobile seperti 

smartphone (handphone) yand dapat diunduh di beberapa aplikasi 

store yang ada di smartphone. Sama dengan aplikasi lainnya 

seperti facebook dan twitter yang dapat  memberikan pesan berupa 

teks, gambar, dan video. Instgram jejaring sosial yang yang hanya 

berbagi foto dan video, namun yang membedakan adalah tampilan 

foto yang ada di instagram memiliki khas berupa “bingkai” persegi 

(Mulyati) 

d. Youtube  

Youtube awal mulannya didirikan oleh Chad Hurley 

dan teman-temannya pada tahun 2005. Berbeda dengan 

beberapa media sosial yang lainnya, yaitu konten yang 

disuguhkan. Jika aplikasi yang lain dapat berbagi informasi 

berupa teks, gambar atau video. Namun youtube hanya dapat 
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berbagi video. Pesan yang disampaikan berupa tayangan video 

atau audio visual.  

e. Line  

Line merupakan sebuah aplikasi yang dimana berfungsi 

sebagai pengirim pesan instan dan gratis. Aplikasi ini dapat 

digunakan di berbagai platform seperti telepon cerdas, tablet, 

dan komputer. Line menggunakan jaringan internet sehingga 

dapat sangat mudah melakukan aktivitas seperti mengirim 

pesan teks, mengirim video, pesan suara, dan lain-lain. Line 

tidak hanya ddapa digunakan dalam mengirim pesan kepada 

seseorang tetapi dapat mengirim kepada banyak orang yang 

biasa kita sebut dengan sistem group. 

f. WhatsApp 

Sebuah aplikasi pesan untuk smartphone yang basicnya sangat 

mirip dengan BlackBerry Messenger. Aplikasi pesan lintas 

platform yang memungkinkan untuk bertukar pesan tanpa 

biaya SMS, karena aplikasi ini menggunakan paket data 

internet. Aplikasi ini fungsinya sama seperti SMS hanya saja 

untuk biayanya bisa dikatakan lebih murah dari SMS. Tidak 

hanya itu, WhasApp memiliki beberapa fitur yang tidak 

dimiliki SMS. 
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2.1.5. Tradisi Sosiokultural 

Dalam teori ini menerangkan bagaimana pelaku komunikasi 

memahami diri sebagai makhluk kesatuan yang hadir dari perbedaa 

individu serta bagimana perbedaan yang dapat tersusun secara sosial dan 

bukan ditentukan oleh sebuah mekanisme psikologi atau biologis. 

Munculnya teori sosial berawal dari sebuah sejarah interaksi sosial yang 

memberikan individu sebuah seperangkat alat bantu dalam mengalihkan 

gagasan-gagasan pelaku komunikasi tentang siapa mereka, berdasarkan 

pada situasi-situasi yang mengetahui atau memahami diri mereka sendiri. 

Maka melalui interaksi pelaku komunikasi dapat membangun sebuah 

pemahaman yang fleksibel.  

Dalam hal ini muncul sebuah pemahaman mengenai interaksi 

sosial, yaitu Interaksionisme simbolis. Interaksionisme simbolis 

menerangkan bahwa cara berpikir mengenai pikiran, diri sendiri, dan 

masyarakat yang berpengaruh besar pada tradisi sosiokultural. 

Interaskionime simbolis mengajarkan bahwa manusia berinteraksi satu 

sama lain sepanjang waktu, berbagi pengertian, istilah-istilah dan 

tindakan tertentu dan memahami kejadian dalam cara tertentu. 

Masyarakat muncul dari percakapan yang berhubungan dengan antar 

individu.  

Interaksi memberikan hasil bahwa sebuah gagasan khusus 

mengenai diri sendiri. Komunikasi memiliki peran penting karena dari 

awal karena manusia bersosialisasi melalui interaksi dengan orang lain 

dalam lingkungan di sekitar mereka. Proses dalam bernegosiasi dengan 

dunia sekitar yang hadir melalui komunikasi, seseorang memahami dan 
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berhadapan dengan objek di lingkungannya melalui interaksi sosial. 

Objek merupakan aspek apa saja dalam sebuah realitas, sebuah barang, 

sebuah kualitas, sebuah kejadian, atau bahkan situasi.  

Pendekatan sosiokultural terhadap teori komunikasi menunjukkan 

cara pemahaman terhadap makna, norma, peran, dan peraturan yang 

dijalankan secara interaktif dan komunikatif. Maka tradisi ini 

memfokuskan diri pada bentuk-bentuk interaksi antar msnusia dengan 

banyak hal seperti media. Interaksi adalah sebuah proses dan tempat 

makna, peran, peraturan, serta nilai budaya yang dijalankan.  

Pelaku komunikasi tidak hanya berinteraksi dengan orang lain 

dan dengan objek-objek sosial, mereka dapat berkomunikasi dengan diri 

sendiri. Pelaku komunikasi melakukan komunikasi melakukan 

percakapan dengan diri sendiri merupakan bagian dari sebuah proses 

interaksi (LittleJohn, 2009).  

2.1.6. Penggunaan dan Pemanfaatan Media Sosial 

Di Indonesia media sosial sudah banyak digunakan oleh 

masyarakat. Dan media sosial digunakan oleh berbagai lapisan 

masyarakat, seperti mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua. 

Penggunaan dari media sosial tidak lain yaitu sebagai media bersosialisasi 

dan berkomunikasi. Fungsi utama dari media sosial adalah bersosialisasi 

dengan orang lain, serta menjaling hubungan baik dengan orang lain. Hal 

ini biasa dilakukan dengan saling berbagi di dalam media sosial seperti 

mengupdate status, foto/video atau memberi komentar. Media sosial 

sangat mempermudah masyarakat dalam menambah relasi atau 
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pertemanan. Sebab media sosial memiliki fasilitas friend finder (pencarian 

teman) yang cukup baik. Sehingga dengan memasukan nama depan maka 

banyak bermunculan daftar  nama yang sedang dicari.  

Dalam penggunaan media sosial pasti terselip sebuah motivasi 

yang mendorong seseorang untuk melakukannya. Ada beberapa motivasi 

yang mendorong seseorang untuk menggunakan media sosial, seperti yang 

disebutkan oleh McQuail (2000) yang telah dikutip oleh Ratu (2011: 44-

45), yaitu sebagai berikut:  

a. Faktor informasi; konsep hyperlink dan meme di internet yang 

lebih memudahkan penggunanya dalam pencarian informasi. 

Melalui internet penggunaakan dihadapkan pada gelombang 

informasi yang sangat banyak dan diperlukan bagi orang yang 

pertama kali menggunakan internet untuk dapat difungsikan 

secara optimal.  

b. Identitas personal; pengguna menggunakan media sosial dalam 

rangka mengasosiasikan aktor media dengan karakter tertentu 

pada dirinya sendiri. 

c. Faktor integratif dan interaksi sosial; internet telah berhasil 

melangkah meninggalkan media konvensional. 

d. Faktor hiburan; orang banyak menggunakan media sosial 

dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan dan hiburan 
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Media sosial juga dapat menjadi sebuah alat 

mengembangkan kreatifitas, seperti membuat sebuah isi konten 

yang bernuansa hiburan. Dengan media sosial masyarakat dapat 

menjadi pembuat atau penikmat hiburan dalam media sosial. 

Membuat isi konten dalam media sosial mulai dari yang mudah 

dan sulit. Tapi adanya media sosial menjadi masyarakat terfasilitasi 

untuk dapat berkarya dan hasilnya dapat ditonton atau dilihat oleh 

orang banyak. Banyak hal yang didapat dari media sosial, tidak 

hanya sekedar sebuah hiburan, namun pesan informasi pun juga 

dapat dibagikan dalam media sosial. Sehingga masyarakat dapat 

hiburan serta informasi yang meluas dari media sosial.  

Serta media sosial dapat digunakan sebagai media 

perdagangan atau  jual beli. Dengan media sosial siapa saja sangat 

mudah untuk membagi atau memasang iklan dengan tujuan sebagai 

promosi sebuah produk yang dimiliki. Pengguna media sosial 

sangat banyak, sehingga dengan memasang iklan di media sosial 

tersebut dilihat oleh pengikut atau pertemanan yang ada di media 

sosial. bahkan untuk memasang iklan di media sosial tidak 

dikenakan biaya, hanya biaya internet saja yang dibutuhkan. 
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2.2 Penyandang Tunagrahita 

2.2.1. Pengertian Tunagrahita 

Tunagrahita adalah anak atau seseorang yang mempunyai 

kecerdasan dibawah rata-rata, mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi dan bersosial, hal ini terjadi pada masa 

perkembangan, mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungan, kurang cakap dalam memikirkan hal-hal 

yang abstrak, memerlukan layanan pendidikan khusus dan kondisi 

tersebut tidak bisa disembuhkan (Aisyah, 2017). Dalam PP No. 72 

tahun 1991 anak-anak dalam kelompok ini yaitu kelompok di 

bawah normal, serta anak kelompok yang memiliki perkembangan 

sosial maupun kecerdasannya biasa disebut dengan istilah 

keterbelakangan mental. Ada beberapa istilah lain yang 

menggambarkan anak kelompok tersebut seperti, bodoh, tolol, 

tebal, dungu, lemah, otak, lemah ingatan, bahkan lemah pikiran. 

Menurut bahasa asing dikenal dengan beberapa istilah seperti 

mental reterdation, mental deficiency, mentally handcapped, 

feebleminded, mental subnormality, intelectually 

handicapped,intellectually disable. Anak tunagrahita secara 

signifikan memiliki kecerdasan anak berada dibawah pertumbuhan 

usia sebearnya (Apriyanto, 2012:22).  

Anak tunagrahita juga berhak mendapatkan pendidikan 

seperti anak normal pada umumnya. Hanya saja pola didik dan 

pengajarannya sangat berbeda dengan sekolah anak normal 
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lainnya. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus 

diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan 

fisik dan atau mental. Pendidikan ini termasuk dalam peraturan 

pemerintah dan di kelola oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. 

Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang 

menyandang kelainan fisik dan atau mental agar mampu 

mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai 

pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan 

timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar 

serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau 

mengikuti pendidikan lanjutan (PP No. 72 tahun 1991). 

2.2.2. Klasifikasi 

Menurut AAMD (American Assosiation on Mental Deficiency) 

dan PP No. 72 tahun 1991(Amin, 1995), memiliki klasifikasi 

mengenai anak tunagrahita dan terbagi menjadi tiga kelompok 

sebagai berikut : 

1. Tunagrahita ringan 

Mereka yang masuk di kelompok ini memiliki 

kecerdasan dan adaptasi sosial yang terhambat, namun 

mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam 

bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan 

kemampuan bekerja. 

 

 



31 
 

2. Tunagrahita sedang 

Anak tunagrahita sedang memiliki kemampuan 

intelektual umum dan adaptasi perilaku dibawah 

tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan 

sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu 

tingkat “tanggung jawab sosial” dan mencapai penyesuaian 

pekerja dengan bantuan. 

3. Tunagrahita berat dan sangat berat 

Dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak 

memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri 

untuk melakukan sosialisasi dan bekerja. Diantara mereka 

(sampai batas tertentu) ada yang dapat mengurus diri 

sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana serta 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang 

sangat terbatas. 

2.2.3. Karakteristik 

Adapun karakteristik anak tunagrahita, sebagai berikut : 

a. Tingkat ringan, memilki kemampuan paling tinggi setaraf 

dengan anak kelas 5 SD, mampu diajar membaca, menulis, dan 

berhitung sederhana. Dalam sosialisasi masih mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial secara terbatas. 

b. Tingkat sedang, mempunyai kemampuan akademik maksimal 

setaraf dengan anak kelas 2 SD, biasanya sering disertai 

dengan gangguan motorik dan komunikasi sehingga sangat 
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sulit untuk mentesuaikan diri dengan lingkungan, aktifitas 

sosialnya hanya sebatas untuk memelihara diri sendiri. 

c. Tingkat berat, anak ini tidak mampu dididik maupun dilatih,

kemampuannya paling tinggi setaraf anak pra-skolah,

sepanjang hidup anak ini bergantung pada orang lain.
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