
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Proses Komunikasi 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, komunikasi merupakan proses 

penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikannya, dengan 

adanya pengaruh yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan agar terjadi 

feedback yang diharapkan guna mencapai suatu kesamaan makna antara komunikator 

dan komunikannya. Dan dalam Effendy membagi proses komunikasi ini menjadi dua 

bagian, yaitu : 

1. Proses Komunikasi dalam Perspektif Psikologis 

Proses komunikasi perspektif ini terjadi pada diri komunikator dan 

komunikan. Ketika seorang komunikator berniat akan menyampaikan suatu 

pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi suatu proses. Pesan 

komunikasi terdiri dari dua aspek, yakni isi pesan dan lambang. Isi pesan 

umumnya adalah pikiran sedangkan isi lambang umumnya adalah bahasa. 

2. Proses Komunikasi dalam Perspektif Mekanistis 

Proses komunikasi dalam perspektif mekanistis diklasifikasikan menjadi 

proses komunikasi secara primer dan secara sekunder, yaitu sebagai berikut : 

a. Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer (primary process) adalah proses 

penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan suatu lambang (symbol) sebagai media atau saluran. Lambang ini 



umumnya bahasa, tetapi dalam situasi–situasi komunikasi tertentu lambang–

lambang yang dipergunakan dapat berupa kial (gesture), yaitu gerak anggota 

tubuh, gambar, warna dan lain sebagainya. 

Dalam komunikasi bahasa disebut lambang verbal (verbal symbol) yang 

banyak digunakan manusia dalam berkomunikasi dengan tujuan dapat 

dimengerti atau dipahami oleh orang lain ketika menyampaikan pesan. 

Sedangkan lambang–lambang lain yang bukan bahasa dinamakan lambang 

nirverbal (non verbal symbol) adalah kial (isyarat), gambar dan warna. 

Walaupun lambang nirverbal dapat dimengerti oleh orang lain saat 

penyampaian pesan, tetapi tidak sejelas menggunakan bahasa. 

b. Proses komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media 

kedua yang digunakan dalam proses komunikasi sekunder ini adalah media 

massa, baik media elektronik maupun media cetak. Penggunaan media massa 

ini untuk mencapai khalayak yang lebih banyak dan luas. Namun kekurangan 

dari proses komunikasi sekunder ini adalah umpan balik yang tidak langsung 

karena bersifat satu arah (one way communication). (Effendy,2003 : 31). 

2.2 Fungsi komunikasi 

Fungsi dasar komunikasi menurut (Liliweri, 2011: 136-137) adalah sebagai 

berikut: 



1. Pendidikan dan Pengajaran 

Fungsi Pendidikan dan pengajaran sebenarnya sudah dikenal sejak awal 

kehidupan manusia, kedua fungsi ini dimulai dari dalam rumah, misalnya 

pendidikan nilai dan norma budaya, budi pekerti dan sopan santun (fungsi 

pengajaran) oleh orang tua dan anggota keluarga lain. Pendidikan dan 

pengajaran dilaksanakan melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan 

informal/ nonformal dalam masyarakat. Komunikasi menjadi sarana 

penyediaan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk memperlancar 

peranan manusia dan memberikan peluang bagi orang lain untuk berpartisipasi 

aktif dalam kehidupan masyarakat. 

2. Informasi 

Kualitas kehidupan akan menjadi miskin apabila tanpa informasi. Setiap orang 

dan sekelompok orang membutuhkan informasi untuk meningkatkan kualitas 

hidup mereka, informasi ini dapat diperoleh dari komunikasi lisan dan tertulis 

melalui komunikasi antarpersonal, kelompok, organisasi, media sosial dan 

komunikasi melalui media massa. Mereka yang memiliki kekayaan informasi 

akan menjadi tempat bertanya bagi orang lain disekitarnya. 

3. Hiburan 

Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang rutin, maka manusia harus 

mengalihkan perhatiannya dari situasi stress ke situasi yang lebih santai dan 

menyenangkan, hiburan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi semua 

orang. Komunikasi menyediakan hiburan yang tiadahabis-habisnya misalnya 



melalui film, televisi, radio, drama, music, chating lihat video lewat smartphone 

, literatur, komedi dan permainan. 

4. Diskusi 

Kehidupan kita penuh dengan berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda-

beda, untuk menyatukan perbedaan itu dibutuhkan debat dan diskusi 

antarpersonal maupun dalam kelompok. Diskusi bisa dilakuakan dimedia sosial 

contohnya di media sosial facebook, WhatsApp, WeChat, Line, Kakao Talk dan 

lain lain,melalui debat akan ditemukan kesatuan pendapat sambil tetap 

menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain. Komunikasi merupakan saran 

yang baik bagi penyaluran bakat untuk berdebat dan berdiskusi tentang gagasan 

baru yang lebih kreatif dalam membangun kehidupan bersama. 

5. Persuasi 

Persuasi mendorong kita untuk terus berkomunikasi dalam rangka penyatuan 

pandangan yang berbeda dalam rangka pembuatan keputusan personal maupun 

kelompok atau organisasi.Komunikasi memungkinkan para pengirim pesan 

bertindak sebagai seorang persuader terhadap penerima pesan yang diharapkan 

akan berubah pikiran dan perilakunya. 

6. Promosi Kebudayaan 

Komunikasi juga menyediakan kemungkinan atau peluang untuk 

memperkenalkan, menjaga, dan melestarikan tradisi budaya suatu masyarakat. 

Komunikasi membuat manusia dapat menyampaikan dan 

menumbuhkembangkan kreativitasnya dalam rangka pengembangan 

kebudayaan. 



7. Integrasi 

Melalui komunikasi, maka sejumlah orang melintasi ruang dan waktu di muka 

bumi ini dapat diintegrasikan, artinya dengan komunikasi makin banyak orang 

saling mengenal dan mengetahui keadaan masing-masing. Suatu bangsa yang 

besar dapat diintegrasikan melalui komunikasi, misalnya komunikasi melalui 

media massa. 

Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson dalam (Mulyana, 2010: 5) 

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. 

Paragraf di atas, menjelaskan bahwa fungsi komunikasi sangatlah beragam 

dalam kehidupan manusia. Salah satu fungsi komunikasi yaitu, untuk menjalin 

hubungan baik dengan yang lainnya karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Fungsi 

komunikasi juga bisa menampilkan diri manusia ke orang lain, sehingga dengan 

begitu secara tidak sadar akan memperbaiki hubungan sosial dengan lainnya. Tidak 

ada manusia yang hanya berdiam diri tanpa komunikasi dan bersosial pada orang lain, 

karena hal seperti itu tidak akan bisa manusia lakukan. 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, fungsi komunikasi setiap orangnya pasti 

berbeda. Dimana ada kaitannya dengan komunikasi antarpersonal yang terjadi pada 



hubungan persahabatan. mereka membutuhkan komunikasi selain untuk 

menyelesaikan masalah juga sebagai hiburan dan saling sharing satu sama lain. Oleh 

karena itu, fungsi komunikasi yang terjadi pastinya akan berbeda-beda, sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan mereka. 

Pemaparan di atas didukung pula dengan penjelasan menurut (Mulyana 2010: 

6) bahwa sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi 

penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsuangan 

hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara 

lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. 

Beberapa fungsi komunikasi di atas sudah mewakili dari tujuan utama komunikasi. 

Fungsi komunikasi ini memang sangat banyak, beragam dan setiap manusia pasti 

kebutuhannya juga berbeda-beda. Dengan demikian, fungsi komunikasi yang ada 

merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam bersosialisasi, berhubungan, dan 

hidup berdampingan. 

2.3 Komunikasi Massa 

Banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan para ahli 

komunikasi. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya. Namun, dari 

sekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi satu sama lain. Pada 

dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak 

dan elektronik) (Nurudin, 2007) 

1. Menurut Nurudin (2007: 19) ciri-ciri Komunikasi Massa adalah sebagai berikut : 

a. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 



Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi 

kumpulam orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsurdan 

bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud di 

sini menyerupai sebuah sistem. Sebagaimana kita ketahui, sistem itu 

adalah “Sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukansuatu 

kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, 

lambing menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu 

kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan 

itu menjadi sumber informasi. 

b. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 

Maksud komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen/beragam. 

Artinya, penonton televisi beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, 

status sosial ekonomi, memiliki jabatan yang beragam, memiliki agama 

atau kepercayaan yang tidak sama.  

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 kepada khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan-

pesan yang dikemukakannya pun tidak boleh bersifat khusus.Khusus yang 

dimaksudkan artinya, pesan memang tidak di sengaja untuk golongan 

tertentu. 

d. Komunikasinya berlangsung satu arah 



Komunikasi satu arah terjadi pada media cetak seperti koran. Kita tidak 

bisa langsung memberikan respons langsung kepada komunikatornya 

(media massa yang bersangkutan). Kalaupun bisa, sifatnya tertunda. 

e. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

Serempak berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut hampir 

bersamaan. Bersamaan tentu juga bersifat relatif.Majalah atau media 

sebagai contohnya. Surat kabar bisa di baca di tempat terbit pukul 5 pagi, 

tetapi di luar kota baru pukul 6 pagi. Namun, harapan komunikator dalam 

komunikasi massa, pesan tetap ingin dinikmati secara bersamaan oleh para 

pembacanya. Hanya karena wilayah jangkauannya yang berbeda, 

memungkinkan terjadi perbedaan penerimaan. 

f. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

Peralatan teknis yang dimaksudkan adalah pemancar untuk media 

elektronik. Apalagi saat ini sudah terjadi revolusi komunikasi massa 

dengan perantaraan satelit. Peran satelit akan memudahkan proses 

pemancaran pesan yang dilakukan media elektronik.  

g. Komunikasi massa dikontrol oleh Gatekeeper 

Pengertian gatekeeper sendiri adalah orang yang sangat berperan dalam 

penyebaran informasi melalui media massa. Orang tersebut berfungsi 

sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyeedehanakan, 

mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih mudah untuk 

dipahami. Gatekeeper yang dimaksudkan antara lain, reporter, editor 

film/surat kabar/buku, manajer pemberitaan, penjaga rubrik, cameramen, 



sutradara, dan lembaga sensor film yang semuanya memengaruhi bahan-

bahan yang akan dikemas dalam pesan-pesan dari media massa masing-

masing.  

Setiap hari, kita tidak akan bisa lepas dari media massa. Dapat dikatakan juga 

media massa mampu membentuk masa depan manusia. Dengan artian,, media massa 

dapat memberikan perubahan perilaku manusia. Kenyataan seperti itu tidak dapat 

dihindari, bahwa media massa yang pesat pertumbuhannya merupakan dampak 

sejarah panjang proses komunikasi manusia. 

2. Menurut Nurudin (2007) Komunikasi massa juga memiliki fungsi, yakni : 

a. Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam 

komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi 

informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. 

b. Hiburan 

Fungsi hiburan ini menduduki posisi paling Sering untuk media elektronik 

dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya.Sebab masyarakat kita masih 

menjadikan televisi sebagai media hiburan. 

c. Persuasi 

Fungsi persuasi merupakan bentuk tulisan yang mana jika diperhatikan 

sekilas berupa informasi, namn jika diperhatikan secara lebih teliti lagi 

akan terlihat fungsi persuasinya. Sebagai contoh tulisan pada tajuk 

rencana, artikel, dan surat pembaca merupakan contoh tulisan persuasif. 

 



 

d. Transmisi budaya 

Transmisi budaya tidak dapat dielakkan selalu hadir dalam berbagai 

bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan 

individu.Demikian juga, beberapa bentuk komunikasi menjadi bagian dari 

pengalaman dan pengetahuan individu. Melalui individu, komunikasi 

menjadi bagian dari pengalaman kolektif kelompok, publik, audience 

berbagai jenis, dan individu bagian dari suatu massa. 

e. Mendorong kohesi sosial 

Kohesi yang dimaksud adalah penyatuan. Artinya, media massa 

mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata lain, media massa 

merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya bahwa bercerai-berai 

bukan keadaan yang baik bagi kehidupan mereka. 

f. Pengawasan 

Fungsi pengawasan dapat dilihat dari pemberitaan tentang munculnya 

badai, topan, gelombang laut, yang mengganas, angin rebut yang disertai 

hujan lebat. Dengan adanya fungsi pengawasan ini, diharapkan para 

masyarakat lebih wasapada dari sesuatu yang tidak diharapkan. 

g. Korelasi 

Fungsi yang menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai 

dengan lingkungannya. Erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran 

media massa sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat. 

 



 

h. Pewarisan sosial 

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai pendidik, baik yang 

menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, 

pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

i. Melawan kekuasaan dan kekuatan represif 

Komunikasi massa berperan memberikan informasi, tetapi informasi yang 

diungkapkannya ternyata mempunyai motif-motif tertentu untuk melawan 

kemapanan. Memang diakui komunikasi massa juga bisa berperan untuk 

memperkuat kekuasaan, tetapi bisa juga sebaliknya. 

j. Menggugat hubungan trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara tiga 

pihak.Dalam kajian hubungan trikotomi melibatkan pemerintah, pers, dan 

masyarakat.Hubungan trikotomi tersebut tidak demokratis. Di sinilah 

komunikas massa melalui media massa memiliki tugas penting untuk 

mengubah hubungan trikotomi yang tidak adil tersebut. Media massa 

melalui berita-berita yang berbobot, mengungkap peristiwa yang 

bertendensi politik Sering, tetapi mampu mengungkapkan, mengkritik 

kebobrokan pemerintah yang korup dan tidak adil. 

 

 



2.4 Media Massa 

Sejak berabad-abad dahulu, kegiatan berkomunikasi sudah dimulai. 

Kegiatan ini awalnya hanya bermula dari percakapan biasa secara tatap muka, 

hingga kini berenovasi menjadi satu kegiatan yang sangat penting dalam 

bersosialisasi di masyarakat. Bahkan ini kegiatan berkomunikasi telah didukung 

dengan adanya peralatan modern seperti surat kabar, film, radio, televisi, hingga 

media-media elektronik baru seperti komputer, faximile, videoteks, videodisk dan 

lain-lain.  

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang 

yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa khalayak itu besar 

dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, komunikasi massa 

adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan 

atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila 

didefinisikan menurut bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, film, 

buku, dan pita).    (Nurudin, 2009:12 ) 

Liliweri ( 2009 : 2001) berpendapat, bahwa komunikasi lainnya, dalam 

arti memiliki unsur – unsur seperti : sumber ( orang ), bidang pengalaman, pesan, 

saluran, gangguan dan hambatan, efek, konteks maupun umpan balik. Sekalipun 

pelbagai pengertian komunikasi massa telah dikemukakan oleh pelbagai 

kepustakaan, namun demikian secara umum komunikasi massa sebenarnya 

merupakan suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator secara 



profesional menggunakan teknologi pembagi dalam menyebarluaskan 

pengalamannya yang melampaui jarak untuk mempengaruhi khalayak dalam 

jumlah yang banyak.  

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa prosesnya memiliki suatu unsur yang 

istimewa, yaitu penggunaan saluran. Teknologi pembagi atau media dengan 

massa yang disebut saluran itu dipergunakan untuk mengirimkan pesan yang 

melintasi jarak jauh, misalnya buku, pamflet, majalah, surat kabar, warkat pos, 

rekaman – rekaman, televisis, gambar – gambar poster, dan bahkan saat ini 

ditambah lagi dengan komputer serta aplikasinya dengan jaringan telepon serta 

satelit.  

Menurut Efendy (2009:225) mengatakan para ahli komunikasi 

berpendapat yang dimaksud dengan komunikasi  massa (mass communication) 

adalah komunikasi melalui media massa, jelasnya  merupakan singkatan dari 

komunikasi media massa (massa media communication ).  

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi massa adalah proses dimana organisasi media memproduksi dan 

menyampaikan pesan kepada khalayak yang luas dimana pesan media tersebut 

dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh khalayak 

2.5 Pengertian Majalah 

a. Majalah adalah sebuah medium kegemaran para elite Inggris pada 

pertengahan tahun 1700-an, dan dua penerbit terkenal di daerah 

Kolonioal Amerika berharap dapat meniru kesuksesan tersebut di 



„Dunia Baru‟. Pada tahun 1741 di Philadelphia, Andrew Bradford 

menerbitkan American Magazine, yang diikuti oleh Benjamin Franklin 

dengan General Magazine, and Historical Chronicle, for All the 

British Plantations in America. Tersusun dari materi yang berasal dari 

Inggris yang dicetak ulang, penerbitan ini berharga cukup mahal dan 

ditujukan kepada sejumlah kecil warga koloni yang membaca (Baran, 

2012:177) 

b. Majalah modern muncul sebagai medium massa terutama 

karenaperannya sebagai penghubung sistem pemasaran. Seperti halnya 

koran, selama bertahun-tahun majalah mampu merangkum aneka 

selera dan kepentingan yang luas. Namun tidak seperti media lainnya, 

sebagian besar majalah yang ada terfokus pada khalayak homogen 

tertentu atau kelompok-kelompok yang berkepentingannya sama. 

Tidak seperti koran, sirkulasi majalah umunya berskala nasional. 

Dengan berfokus pada selera atau bidang tertentu, majalah bisa meraih 

khalayak dari berbagai kelas sosial, tingkat pendapatan atau 

pendidikan di seluruh penjuru Negara. 

Karena majalah dapat menciptakan pasar sendiri untuk suatu produk, maka 

hubungan antara majalah dan khalayaknya juga agak berbeda. Isi majalah lebih 

diarahkan untuk kepentingan khalayak tersebut, karena para penerbitnya tidak mau 

beresiko dengan isi yang belum tentu diterima. Menurut Baran ada banyak jenis-jenis 

majalah, yakni : 



1. Jenis-Jenis Majalah menurut Septiawan Santana (2005:93) : 

a. Majalah Umum  

Sesuai dengan namanya, majalah umum berisi berbagai macam hal dan 

ditujukan tidak pada segmen tertentu 

b. Majalah-Majalah Berkualitas 

Majalah jenis “berkualitas” ini menawarkan artikel-artikel yang khusus 

Majalah jenis seperti ini, menarik menarik pembaca dengan tingkat 

intelegensi dan pendapat diatas rata-rata. 

c. Majalah Penerbangan 

Sejenis majalah internal yang ditujukan kepada para penumpang pesawat 

terbang (atau jenis transportasi jarak jauh). 

d. Majalah Berita 

Satu bentuk publikasi yang mengkombinasikan unsure aktualitas peristiwa 

mingguan dengan peliputan mendalam dan penulisan feature-mingguan 

personal, majalah ini hendak menjangkau pembaca mingguan, yang ingin 

mendapatkan kedalaman pemberitaan dengan tingkat profesionalitas 

tertentu. 

e. Majalah Kota 

Majalah kota berkembang seiring dengan matinya majalah-majalah 

bersikulasi nasional.  

f. Majalah religious 



Sesuai dengan namanya memuat artikel-artikel keagamaan. Dengan 

berlatar belakang agama yang sama, jenisnya cukup bervariasi, mulai dari 

majalah bergaris keras-fundamentalis sampai lunak-kompromistis. 

g. Majalah Pria 

Majalah ini berisi artikel-artikel  yang bersifat pemuas kebutuhan pria, 

dari hasrat seks, hobi, sampai minat kaum pria lainnya, ciri yang 

ditampilkan majalah ini biasanya adalah topik yang sensasional. 

h. Majalah Wanita 

Materinya cukup bervariasi, mulai dari yang menawarkan tips-tips dapur 

hingga majalah yang diisi oleh aktivis feminis yang menuntut persamaan. 

i. Shelter Magazine 

Majalah ini ditujukan kepada khalayak yang menaruh minat pada hal-hal 

yang berkaitan dengan rumah, pertamanan, berkebun, dekorasi interior, 

atau berbagai aktivitas “rumah” lainnya. 

j. Majalah Pertanian 

Berisi artikel-artikel yang berkisar pada topik pertanian atau peternakan, 

berkebun, dan menanam buah.Artikel-artikel tersebut diisi oleh para 

penulis berpengalaman di bidangnya. 

k. Majalah Olahraga 

Tema berita maupun ulasan dan artikel berkisar pada olahraga dan 

aktivitas fisik di luar ruangan. 

 

 



l. Jurnal Perdagangan 

Ditujukan untuk kepentingan bisnis, artikelnya pun berisi soal bisnis dan 

ekonomi. 

m. Majalah Perusahaan 

Ada yang ditujukan untuk khalayak umum, ada pula yang diterbitkan 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan perusahaan menjalin kontak antar 

anggota. 

n. Majalah Fraternal-Organisasi Persaudaraan 

Diterbitkan untuk kepentingan organisasi, kebanyakan sajiannya berisi  

materi yang melibatkan para anggota dalam proyek-proyek organisasi. 

2. Rubrik 

Rubrik berasal dari kata latin „ruber‟ yang berarti :merah. Beberapa saat setelah 

mesin cetak ditemukan, Alkitab dicetak menggunakan kertas.Sebagai sebuah buku, 

Alkitab sangatlah tebal. Demi praktisnya, dibuatlah penyekat-penyekat dengan kain 

atau pita merah untuk menandai buku satu dengan buku yang lain. Batas atau 

halaman pemisah buku dengan pita merah itu, kemudian berkembang menjadi 

rubrik.Saat ini, tak satupun media cetak yang tidak menyediakan rubrik. Umumnya 

bervariasi, tapi jika dilihat, tetap saja tidak lepas dari ciri khusus atau segmentasi 

media yang bersangkutan (Putra, 2008). 

 

 



3. Karakteristik Majalah menurut (Rivers, 2003:192) : 

a. Setiap majalah punya “focus-utama” atau “titik berat” 

b. Cenderung pada features, artikel, dan wawancara 

c. Lebih banyak foto 

Majalah menjadi salah satu media cetak yang banyak menyediakan ruang untuk  

perempuan, khususnya majalah wanita. Tema fashion mendapati ruang yang cukup 

besar, ditunjang juga dengan visualisasi majalah yakni berupa foto. Untuk lebih 

menarik para konsumennya, ada rubrik yang memang dikhususkaan untuk 

menyajikan fashion terkini sampai dengan memadu padankan fashion agar lebih 

nyaman ketika orang lain memandang. 

2.6 Fashion dan Busana Sebagai Komunikasi 

Fashion sudah menjadi bagian penting dari gaya, trend, penampilan keseharian 

kita. Fashion juga menunjukkan tentang identitas pemakainya. Pakaian dipandang 

memiliki suatu fungsi komunikatif. Busana, pakaian, dan dandanan adalah bentuk 

komunikasi artifaktual. Dalam buku-buku pengantar komunikasi, komunikasi 

artifaktual adalah komunikasi yang berlangsung melalui pakaian dan penataan, 

misalnya pakaian, dandanan, barang perhiasaan, kancing baju. Karena fashion, 

pakaian atau busana menyampaikan pesan-pesan nonverbal ia termasuk komunikasi 

nonverbal. Fashion dikatakan sebagai komunikasi, karena komunikasi dipandang 

sebagai suatu proses dimana seseorang menyatakan sesuatu pada orang lain dengan 

menggunakan satu atau lebih medium atau saluran dengan beberapa efeknya. 



Busana adalah salah satu dari seluruh rentang penandaan yang paling jelas dari 

penampilan luar. Dalam setiap era, penampilan tubuh manusia melalui pakaian, 

dandanan, dan tingkah laku membuat pernyataan yang kuat tentang kelas, status dan 

gender. Perubahan-perubahan dalam penampilan tubuh tersebut memberikan 

petunjuk bagi transformasi sosial yang luas(Malcolm Barnard, 1996). 

2.7 Pengertian Remaja 

Adolscence berasal dari latin yang dirtikan ”remaja” dalam pengertian yang 

luas yang meliputi semua perubahan seperti fisik, mental, emoional (Hurlock di sitat 

dalam Suyono, 2010). Setiono (2002) menyatakan bahwa saat-saat remaja adalah saat 

yang paling berkesan dalam hidup dan tidak mudah dilupakan walaupun kenangan 

yang dimiliki baik atau buruk. Secara teoritis beberapa tokoh psikolog telah 

mengemukakan tentang batasan usia remaja, dari sekian banyak tokoh yang 

mengemukakan tidak tahu secara pasti tentang batasan usia remaja karena masa 

remaja adalah masa peralihan. 

Peneliti mengalami sedikit kesulitan untuk menentukan batas-batas usia 

remaja di Indonesia. Hal tersebut disebabkan sulitnya menentukan usia permulaan 

masa dewasa. Remaja sebetulnya tidak memiliki tempat yang jelas. Mereka sudah 

tidak termasuk golongan anak-anak tetapi juga belum dapat diterima secara penuh 

untuk masu ke golongan dewasa. Remaja ada diantara anak-anak dan dewasa. 

Aristoteles mengelompokkan fase remaja dari usia 14-21 tahun, Kretscmer 

menyatakan fase remaja dimulai dari usia 13-20 tahun dan Hurlock menjelaskan usia 

remaja berkisar antara 13-21 tahun (Yusuf, 2000). 



Masa adolscence berada diantara usia 17-20 tahun. Dengan kata lain 

mengambil batas-batas permulaannya pada saat remaja mengalami perkembangan 

yang sangat menonjol sedangkan batas-batas akhirnya pada saat berakhirnya 

perkembangan jasmani (Zulkifli, 2000). Pada masa 1970-an, organisasi kesehatan 

dunia (WHO) menetapkan bahwa batasan usia remaja adalah 10-19 tahun, tetapi pada 

tahun 1980-an, batasan itu bergeser menjadi 10-24 tahun, karena situasi yang 

berbeda. Pandangan umum di Indonesia tentang remaja adalah individu yang berusia 

antara 11-24 tahun (Sarwono, 2003). Menurut Gunarsa (2002), usia remaja berkisar 

pada antara usia 17-22 tahun. Peneliti berada di Indonesia sehingga peneliti memilih 

untuk menggunakan remaja dengan batasan usia 17-22 tahun. 

a. Ciri-ciri Remaja 

Menurut Hurlock (di sitat dalam Zulkifli, 2000), ciri-ciri remaja yaitu: 

1. Periode penting: 

 Kendatipun semua periode dalam rentan kehidupan adalah penting, 

namun kadar kepentingannya berbeda-beda. Ada beberapa periode lebih 

penting daripada beberapa periode lainnya karena akibatnya yang langsung 

terhadap sikap dan perilaku, dan ada lagi yang penting karena akibat-

akibatnya jangka panjang. Pada periode remaja, baik akibat langsung 

maupun akibat jangka panjang tetap penting. Ada periode yang penting 

karena akibat fisik dan ada lagi karena akibat psikologis. Pada periode 

remaja keduanya sama-sama penting. 

2. Periode peralihan: 



 Peralihan tidak berarti terputus atau berubah dari apa yang terjadi 

sebelumnya, melainkan sebuah peralihan dari satu tahap prkembangan ke 

tahap perkembangan berikutnya. Artinya apa yang telah terjadi sebelunya 

akan meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan 

datang. 

3. Periode perubahan: 

 Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja 

sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Ketika perubahan fisik terjadi secara 

pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Ada beberapa 

perubahan yang sifatnya universal: 

a. Meningginya emosi yng intensitasnya bergantung pada tingkat 

perubahan fisik dan psikologis uang terjadi. 

b. Perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok 

sosial untuk diperankan, menimbulkan masalah baru. Remaja berusaha 

menyelesaikan masalahnya sendiri menurut kepuasan. 

c. Dengan berubahnya minat,dan pola perilaku maka nilai-nilai juga 

berubah. 

d. Remaja menuntut dan menginginkan kebebasan tetapi mereka sering 

takut bertanggung jawab akan akibatnya, mereka meragukan 

kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawa tersebut. 

4. Usia bermasalah: 

 Masalah remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh 

anak laki-laki atau perempuan. Terdapat dua alasan bagi kesulitan itu, yaitu: 



a. Sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak-anak sebagian diselesaikan 

oleh orang tua dan guru, sehingga kebanyakan remaja tidak 

berpengalaman dalam mengatasi masalah. 

b. Para remaja merasa dirinya mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi 

masalahnya sendiri, menolak bantun orang tua dan guru. 

5. Usia mencari identitas: 

Pada tahum awal remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap 

penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka akan mulai 

mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi untuk menjadi sama dengan 

teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya. 

6. Masa yang menimbulkan masalah: 

 Anggapan stereotype budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang 

tidak rapi, tidak dapat dipercaya, dan cenderung berperilaku merusak, 

menyebabkan orang dewasa yang harus membimbign dan mengawasi 

kehidupan remaja muda karena mereka takut bertanggung jawab dan 

bersikap tidak simpatik terhadapt perilaku remaja yang normal. 

 Menerima stereotype ini berarti adanya keyakinan bahwa orang 

dewasa mempunyai pandangan yang buruk tentang remaja, membuat 

peralihan ke masa dewasa menjadi sulit. Hal ini menimbulkan banyak 

pertentangan dengan orang tua dan antara orang tua dengan anak terjadi 

jarak yang menghalangi anak untuk meminta bantuan orangtua dalam 

mengatasi masalah. 

7. Masa yang tidak realistik: 



 Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna 

merah jambu. Melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang 

diinginkan dan bukan sebagaimana adanya. Terlebih dalam hal cita-cita. 

Cita-cita yang tidak realistik tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga 

bagi keluarga dan teman-temannya menyebabkan meningginya emosi yang 

merupakan ciri dari awal remaja. Semakin tidak realistik cita-citanya 

semakin menjadi marah. Remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang 

lain mengecewakannya atau tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan 

sendiri. 

8. Ambang masa dewasa: 

 Dengan semakin dekatnya usia kematangan yang sah, para remaja 

menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotype belasan tahun dan untuk 

memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan 

bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, 

remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan 

status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-

obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Mereka menganggap bahwa 

perilaku itu akan memberikan citra yang mereka inginkan. 

2.8 Terpaan media 

Terpaan Media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media yang 

meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis media (Rahkmat, 

2004 : 66). Terpaan merupakan intensitas keadaan khalayak dimana terkena pesan-

pesan yang disebarkan oleh suatu media. Terpaan dapat diartikan sebagai kegiatan 



mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media ataupun mempunyai 

pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada atau 

kelompok.Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan 

media.Terpaan media tidak hanya menunjukkan sejauh mana isi media berhasil 

memberikan kepuasaan pada tataran emosional tetapi berbagai pola didalam seleksi 

media juga merupakan refleksi dari sejauh mana pemirsa menganggap pesan yang 

disampaikan oleh media berguna untuk mencapai tujuan, informatif, dan konsisten 

dengan sikap atau kepercayaan yang dimiliki.Terpaan rubrik gaya di majalah Gadis 

akan diketahui melalui perilaku pembacanya, serta seberapa sering pembaca 

membaca rubrik tj modis di majalah Gadis. 

2.9 Teori Efek Media Massa 

Powerful Effects Teori ( Teori Efek Yang Kuat) : 

Teori Peluru Ajaib (Magic Bullet) atau Jarum Suntik (Hypodermic Needle) 

Pada mulanya para peneliti kamonukasi percaya pada teori Hipodermic 

Needle atau yang mirip dengan itu, teori Magic Bullet. Dalam teori Magic Bullet, 

media seperti sebuah pistol yang menembakkan pesan kepada khalayak (audience). 

Sedangkan teori Hipodermik Needle menggunakan analogi yang berbeda yaitu 

dengan mengumpamakan media seperti jarum yang menyuntikkan pesan kepada 

khalayak. Kedua metafora ini menyatakan bahwa penyebab individu-individu 

berpikir dan berperilaku adalah merujuk pada pesan yang mereka terima. Jadi, 

teori-teori ini berpendapat bahwa media begitu kuat sehingga mereka dapat 

langsung mempengaruhi khalayak sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh 

pendesain pesan. Pendeknya, para peneliti di era awal perkembangan ilmu 



komunikasi ini berasumsi bahwa media memiliki kekuatan untuk memberitahu 

orang tentang apa yang harus dipikir dan bagaimana harus berperilaku. 

Teori ini memiliki kelemahan yaitu semua khalayak dianggap sama, baik 

dalam berpikir maupun berperilaku. Perbedaan usia, ras, etnis, jenis kelamin, atau 

status sosial dan ekonomi tidak mempengaruhi cara orang mengintepretasikan 

informasi yang diterima dari media. Para peneliti tersebut tidak memperhitungkan 

fakta bahwa orang mungkin bereaksi berbeda pada pesan yang sama. Khalayak 

dianggap pasif dan dapat dimanipulasi (Baldwin, Perry & Moffitt, 2004, hlm.194-

195). Oleh karena itu, Raymond Bauer kemudian menyangkalnya dan mengatakan 

bahwa khalayak media sebenarnya “keras kepala”. Bauer juga mengatakan banyak 

variabel yang dapat membentuk efek dalam bermacam-macam cara. (Littlejohn & 

Foss, 2005:298) 

2.10 Hipotesis 

Hipotesis merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum tentu 

kebenarannya, masih harus diuji lebih dulu dan karenanya bersifat sementara atau 

dugaan awal (Kriyantono, 2006 : 28). Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Terpaan Rubrik tj Modis Terhadap Gaya Berbusana Para Remaja studi pada 

pelanggan majalah  Gadis di Kedawung Agency Malang, peneliti telah merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

Hi : Ada hubungan terpaan rubrik tj modis terhadap gaya berbusana remaja 

pelanggan majalah gadis di Kedawung Agency Malang. 



Ho : Tidak ada hubungan terpaan rubrik tj modis terhadap gaya berbusana 

remaja pelanggan majalah gadis di Kedawung Agency Malang. 

2.11 Definisi Konseptual 

Untuk memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan, maka perlu adanya 

penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan. 

1. Rubrik tj Modis 

Rubrik tj modis adalah sebuah rubrik dari beberapa jenis rubrik gaya 

yang ada pada majalah gadis. Rubrik yang menyajikan tentang keperluan 

fashion mulai dari atas kepala hingga kaki. Maksud dari TJ adalah tanya 

jawab. Dalam rubrik tj modis ini pertanyaan ataupun informasi tentang 

kebutuhan seputar model pakaian, kecantikan dan berbagai trend pakaian 

terbaru ada di rubrik ini, mulai berita seputar perkembangan dunia fashion, 

serta berita terkini tentang fashion masa kini di kalangan para remaja. 

Liputan-liputan yang terdapat di dalam rubrik tj modis tersebut seakan-akan 

memberikan ide tersendiri kepada para remaja pembaca majalah untuk 

memenuhi kebutuhan fashion, busana dan kecantikan dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Gaya Berbusana 

Fashion dan busana adalah cultural, dalam artian keduanya merupakan 

cara yang digunakan suatu kelompok untuk mengkonstruksi dan 

mengkomunikasikan identitasnya. Keduanya merupakan cara untuk 



mengkomunikasikan nilai-nilai dan identitas kelompok baik itu kelompok lain 

ataupun ke para anggota kelompok itu sendiri. Fashion dan pakaian itu 

komunikatif karena keduanya merupakan cara nonverbal untuk memproduksi 

serta mempertukarkan makna dan nilai-nilai (Barnard, 1996 : 43). 

2.12 Definisi Operasional 

Variabel Bebas (X) : Terpaan Rubrik Tj Modis 

Variabel Terikat (Y) : Gaya Berbusana 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel. Dimana variabel X 

(independent) adalah Terpaan Rubrik Tj Modis dan variabel Y (dependent )  

merupakan Gaya Berbusana. 

 Tabel 2.1 Variabel dan Indikator Penelitian 

No Variabel Indikator Item 

1. Terpaan Rubrik tj 

Modis (Variabel 

X) 

Frekuensi dalam 

membaca rubrik tj 

modis majalah 

Gadis. 

Sering membaca rubrik tj modis 

majalah Gadis. 

 

Intensitas 

membaca rubrik tj 

modis majalah 

Gadis 

Membaca ulang rubrik tj modis 

majalah Gadis. 

Durasi membaca 

rubrik tj modis 

majalah Gadis 

1. Selalu membaca rubrik tj modis 

majalah Gadis setiap edisi baru (2 

minggu sekali) 

2. Selalu mengutamakan membaca 

rubrik tj modis di banding rubrik 

lain. 



2. Gaya berbusana 

(Variabel Y) 

Gaya Berbusana 

Remaja 

1. Sering menggunakan jenis sepatu 

(sneakers, flatshoes dan higheels) 

yang disarankan di rubrik tj modis 

majalah Gadis 

2. Sering menggunakan celana dan 

rok/ bawahan pakaian (jeans dan 

kain) yang disarankan di rubrik tj 

modis majalah Gadis 

3. Sering menggunakan pakaian/ 

atasan (kemeja, kaos dan t-shrit) 

yang disarankan di rubrik tj modis 

majalah Gadis 

4. Sering menggunakan jaket seperti 

yang disarankan di rubrik tj modis 

majalah Gadis.  

5. Sering menggunakan asesoris (jam, 

kalung, topi, gelang, bandana dll) 

6. Sering menggunakan padu padan 

baju seperti yang disarankan di 

rubrik tj modis majalah Gadis 

7. Sering menggunakan kombinasi 

warna pakaian seperti yang 

disarankan di rubrik tj modis 

majalah Gadis 

8. Sering menggunakan pakaian sesuai 

dengan kegiatan/ acara seperti yang 

disarankan di rubrik tj modis 

majalah Gadis 

 




