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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Komunikasi Massa 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris berasal 

dari kata latin communication adalah istilah yang paling sering disebut 

sebagai asal – usul kata komunikasi. Komunikasi menyarankan bahwa suatu 

pikiran, suatu makna, suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi difinisi – 

definisi kontemporer meyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara 

berbagai hal – hal tersebut seperti dalam kalimat “ kita berbagai pikiran”, 

“kita mendiskusikan makna” dan “kita mengirim pesan”. Berbicara tentang 

definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar ataupun salah. Seperti juga 

model atau teori, definisi harus dilihat dari kmanfaatanyya untuk menjelaskan 

fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasi. (Mulyana. 2004 : 41).  

Komunikasi bisa berlangsung dalam macam – macam konteks. 

Konteks komunikasi yang pertama adalah komunikasi interpersonal yaitu 

prosed pertukaran informasi diantara seseorang dengan paling kurang seorang 

lainnya atau biasanya diantara dua orang yang dapat langsung diketahui 

baliknya (Fajar, 2009 : 58). Konteks komunikasi yang kedua adalah 

komunikasi kelompok yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama yang beriteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 

mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari 

kelompok tersebut (Mulyana, 2005). Sementara komunikasi organisasional 

adalah hubungan timbal balik antara individu dalam konteks organisasi, 
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dimana terdapat jaringan pesan antara satu dengan yang lain, serta adanya 

saling ketergantungan antara anggota organisasi tersebut (Annaehira, 2015).  

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa (media cetak dan elektronik). Jadi, disini jelas media massa menunjuk 

pada hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi 

massa. Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima 

pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang 

dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Oleh 

karena itu, massa disini menunjuk kepada khalayak, audience, penonton, 

pemirsa, atau pembaca. Beberapa istilah ini berkaitam dengan media massa 

(Nurrudin, 2014 : 4). Macam – macam media komunikasi massa adalah surat 

kabar, majalah, radio, televisi.  

 

2.2 Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi artinya peran atau sesuatu yang diperankan oleh suatu hal 

dalam kegiatan pihak lain. Fungsi dapat dirasakan baik terhadap diri sendiri 

secara individual, terhadap kelompok anggota masyarakat, serta terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. Charles R. Wright dalam tulisanya yang 

berjudul “Functional Analysis and Mass Communication” pada tahun 1960, 

mengkaji fungsi-fungsi komunikasi massa dalam kehidupan perseorangan 

anggota masyarakat (individual), kelompok (group), dan masyarakat secara 

keseluruhan (society), baik yang terlihat nyata (manifest) maupun yang tidak 

terlihat nyata namun berlangsung (latent) (Wiryanto, 2000 : 10-13). Berikut 

adalah fungsi komunikasi massa menurut Charless R. Wright : 
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a. Surveillance atau pengawasan 

Disebut juga pengawasan terhadap apa yang terjadi di lingkungan 

komunikasi akan terus menerus mencari tahu, menyelidiki, 

mengumpulkan informasi lalu menyebarluaskan kepada khalayak. Fungsi 

inilah yang dimaksud dengan fungsi pemberitaan dari komunikasi massa. 

Bagi individu dan masyarakat, fungsi pemberitaan ini berperan sebagai 

peringatan. (warnimg). Pemberitaan komunikasi massa berfungsi 

instrumental bagi para individu dan masyarakat. Maksudnya sebagai 

sesuatu yang benar-benar penting, sehingga tanpa hal itu seseorang akan 

mengalami gangguan bagi kepentingannya. Selain itu pemberitaan 

komunikasi massa juga berfungsi mengetiskan bagi masyarakat.  

Fungsi surveillance dapat menjadi disfungsi bagi masyarakat, 

yakni menyebabkan panik, dan terancamnya stabilitas. Sedangkan bagi 

individu, dapat menimbulkan perasaan gelisah (ketiadaan pegangan yang 

pasti), menyebabkan privatisasi yaitu tenggelam dalam kenyamanan yang 

difasilitasi media massa, menimbulkan apatisme terhadap budaya, dan 

narkotisasi (terbius dan larut ke suatu rasa aman yang sebenarnya palsu 

akibat akumulasi informasi dari media massa).  

b. Correlation atau Kegiatan Menghubungkan  

Fungsi ini berperan untuk membantu mobilisasi yaitu 

menggerakkan masyarakat untuk suatu tujuan bersama. Bagi individu 

fungsi ini memberikan efesiensi, yaitu dengan membaca media berarti 

individu akan tertolong untuk mendapatkan berbagai informasi tanpa 

harus ngoyo terjun ke lapangan.  
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c. Transmisi Kultural 

Fungsi pewarisan budaya atau fungsi pendidikan dari komunikasi 

massa ini berperan meningkatkan keutuhan sosial dan mengurangi ketidak 

pastian di tengah masyarakat. Fungsi ini juga dapat terjadi disfungsi, 

yakni bagi masyarakat akan berkembang masyarakat massa, dan bagi 

individu akan terjadi depersonalisasi sosialisasi yaitu proses sosialisasi 

menjadi hampir sama bagi setiap orang, tidak terjadi kekhasan bagi setiap 

individu.  

d. Entertainment atau hibuaran  

Fungsi ini merupakan sarana pelepas lelah baik bagi individu 

maupun masyarakat. Sedangkan disfungsi dari fungsi penghiburan bagi 

masyarakat adalah publik yang divert yaitu cenderung menghindari aksi-

aksi sosial karena hiburan yang disajikan media menyebabkan masyarakat 

menjadi lebih individualistik. Sedangkan bagi individu difungsi dari 

fungsi penghiburan adalah meningkatkan kepasifan karena hiburan yang 

disajikan media cenderung membuat orang terlena, menurunkan selera 

akibat kecenderungan media massa menyajikan hal-hal yang disukai 

banyak orang, memungkinkan terjadinya pelarian yaitu upaya untuk 

melarikan diri dari kenyataan hidup.  

Kemudian Menurut De Vito (1997) ada beberapa fungsi yang 

diemban komunikasi massa, yakni : 

a. Menghibur  

Media massa sebagian besar sebagai media yang memberikan 

penghiburan bagi khalayak. Hal ini terlihat pada acara-acara humor, 



20 

 

artikel humor, irama musik, tarian, dan lain-lain. Dimana pesan-pesan 

yang menghibur tersebut didesain sedemikian rupa sehingga menarik dan 

menghibur khalayak.  

b. Meyakinkan  

Mengkukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan,atau nilai 

seseorang. Media akan kesulitan untuk mengubah orang dari suatu sikap 

tertentu ke sikap yang lain. Lebih sering media mengukuhkan atau 

membuat kepercayaan,sikap,nilai,opini kita menjadi lebih kuat.  

c. Menginformasikan  

Media memberikan informasi tentang peristiwa, baik yang bersifat 

lokal, regional, nasional, dan internasional kepada khalayak. Kita tahu 

bahwa sebagian besar informasi meliputi musik, politik, film,seni, 

eknomi, sejarah, dan lain-lain.  

d. Menganugrahkan Status 

Menurut Paul Lazarseld dan Robert K. Merton,”Jika anda benar-

benar penting, anda akan menjadi pusat perhatian massa dan jika anda 

menjadi pusat perhatian massa, berarti anda memang penting sebaliknya. 

”Jika anda tidak mendapatkan perhatian massa, maka anda tidak penting. 

”Orang-orang yang penting setidaknya di mata masyarakat adalah orang-

orang yang sering di muat di media.  

e. Membius  

Fungsi membiusnya media terjadi bila media menyajikan 

informasi tentang sesuatu, penerima percaya bahwa tindakan tertentu 
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telah diambil. Sebagai akibatnya penerima terbius dalam keadaan tidak 

aktif seakan berada dalam pengaruh narkotik.  

f. Menciptakan rasa kebersatuan 

Media mampu meciptakan atau membuat kita sebagai khalayak 

merasa menjadi anggota suatu kelompok.  

g. Privatisasi  

Media mampu atau memiliki kecenderungan menciptakan lawan 

dari rasa kesatuan dan hubungan yaitu membuat seseorang untuk menarik 

diri dari kelompok sosial dan menguatkan diri ke dalam dunianya sendiri.  

h. Parasosial  

 Hubungan yang di kembangkan oleh pemirsa atau khalayak 

dengan tokoh-tokoh media atau dramatik. Biasanya dalam bentuk menulis 

surat, telepon, faksimil, email, kepada tokoh-tokoh seperti dokter, 

pengacara,dai,dan lain-lain untuk mendapatkan nasehat.  

 

2.3  Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

 Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio 

visual dan penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal dari 

yunani yaitu Tele (jauh ) dan Vision (Melihat), jadi secara harfiah berarti 

“Melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh dari studio tv (Ilham Z, 2010 : 

255).  

Secara umum, televisi bisa dikatakan sebagai media yang paling luas 

dikosumsi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan 

secara signifikan jumlah televisi yang beredar dari tahun ketahun. Televisi 
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begitu digemari masyarakat Indonesi, hal ini karena sebagai media audio 

visual, televisi tidak membebani syarat audiensnya. Setiap orang dari 

berbagai tingkat usia, pendidikan, status sosial dan ekonomi dapat 

menikmatinya tanpa perlu keahlian khusus. Bahkan kini, televisi sudah 

menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini karena 

kegiatan menonton televisi bukanlah aktivitas soliter namun merupakan suatu 

kebutuhan yang wajib dipenuhi (Kriss : 2002).  

 

2.4 Jenis – Jenis Progam Televisi  

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis progam yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa 

saja yang bias dijadikan progam untuk di tayangkan di televisi selama 

progam itu menarik dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan 

dengan kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku. Berbagai jenis progam 

itu dapat di kelompokkan menjadi dua bagian besar bedasarkan jenisnya yaitu 

program informasi (berita) dan program hiburan dan entertainment 

(Morisson, 2008: 217).  

2.4.1 Progam informasi (Berita) 

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuanya untuk 

memberikan tambahan pengetahuan (Informasi) kepada khalayak audience. 

Dengan demikian, program informasi tidak hanya progam berita di mana 

presenter atau penyiar membacakan berita, tetapi segala bentuk penyajian 

informasi juga talk show (perbincangan). Progam informasi dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu berita keras (hard new) dan berita lunak (soft new).  
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2.4.2 Progam Hiburan  

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur audience dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. 

Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, permainan 

(game), musik, dan pertunjukan (Morisson, 2008 : 213).  

a. Drama, adalah pertunjukan (Show) yang menyajikan cerita mengenai 

kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (Tokoh) yang 

diperankan oleh pemain (Artis) yang melibatan konflik dan emosi. 

Program televisi yang termaksud dalam program drama adalah sinema 

elektronik (Sinetron) dan film.  

b. Permainan atau Game Show, merupakan suatu bentuk program yang 

melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok (team) 

yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Progam permainan 

dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu : quis show, ketangkasan, reality 

show.  

c. Musik, program musik dapat ditampilkan dalam dua format yaitu vidio 

klip atau konser. Program musik dapat dilakukan di lapangan atau 

didalam studio, sedangkan vidio klip dapat dinikmati secara langsung 

dengan melihat vidio yang sudah dibuat sebelumnya.  

d. Pertunjukan, adalah program yang menampilkan kemampuan 

(performance) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di 

studio maupun luar studio. Contoh : pertunjukan memasak, lawak, sulap, 

lenong, wayang, dan ceramah agama.  
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2.5  Reality Show  

Program Reality Show mencoba menyajikan suatu situasi seperti 

konflik, persaingan, atau hubungan berdasarkan realitas yang sebenarnya. 

Popularitas program reality show sangat menonjol belakangan ini, bahkan 

beberapa program yang sebenarnya tidak realistis pun ikut – ikutan 

menggunakan nama atau jargon reality show untuk mendongkrak daya 

jualnya. Tingkat realitas yang disajikan dalam reality show ini bermacam- 

macam. Mulai dari yang betul – betul realistis misalnya hidden camera 

hingga yang terlalu banyak rekayasa namun tetap menggunakan nama reality 

show.  

Reality show adalah suatu acara yang menampilkan realita kehidupan 

seseorang yang bukan selebriti (orang awam), lalu disiarkan melalui jaringan 

TV, sehingga bisa dilihat masyarakat. Reality show tak sekedar mengekspose 

kehidupan orang, tetapi juga ajang kompetisi, bahkan menjahili orang. 

(Widyaningrum dan Christiastuti,2004). Reality show secara istilah berarti 

pertunjukan yang asli (real), tidak direkayasa, dan tidak dibuat-buat. 

Kejadiannya diambil dari keseharian, kehidupan masyarakat apa adanya, 

yaitu realita dari masyarakat (Motulz Media Center, 2005). Dalam 

penyajiannya acara reality show dapat diartikan sebagai gabungan rekaman 

asli dan plot. Disini penonton dan kamera menjadi pengamat pasif dalam 

mengikuti orang-orang yang sedang menjalani kegiatan sehari-hari mereka, 

baik yang professional maupun pribadi. Dalam hal ini produser menciptakan 

plot sehingga enak ditonton oleh pemirsa. Parakru dalam proses editing 
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menggabungkan setiap kejadian sesuai dengan yang mereka inginkan 

sehingga akhirnya terbentuk cerita berdurasi 45 menit setiap episode.  

Progam reality show merupakan Acara televisi yang menyajikan 

realitas kehidupan sehari-hari. Adegan adegan dalam acara tersebut 

memperlihatkan serangkaian kejadian nyata tanpa direkaya terlebih dahulu. 

Para pemain umumnya khalayak biasa. Genre ini sering dianggap sebagai 

dokumenter. Namun, pada perkembangannya, banyak acara bertajuk reality 

show yang menampilkan kenyataan yang dimodifikasi, dengan cara mengikut 

sertakan partisipan untuk memancing reaksi tertentu, atau bahkan dengan alur 

cerita yang telah diatur terlebih dahulu. Dengan kata lain, acara tersebut 

menampilkan kisah fiktif dan palsu. Berdasarkan definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa acara apa pun yang tidak mengandung unsur “realitas” 

atau “kenyataan” tidak dapat digolongkan ke dalam realityshow. Beberapa 

acara TV di Indonesia menggunakan judul reality show tapi keseluruhan 

isinya merupakan rekayasa. Hal ini tentu saja dapat dituding sebagai penipuan 

dan pembodohan terhadap khalayak. Dalam penyajiannya acara reality show 

terbagi menjadi tiga jenis (Harmandini, 2005:68)  

a. Docusoap (Documenter dan Soap Opera) yaitu gabungan dari rekaman 

asli dan plot. Disini penonton dan kamera menjadi pengamat pasif dalam 

mengikuti orang-orang yang sedang menjalani kehidupan sehari-hari 

mereka. Baik yang professional maupun pribadi. Dalam hal ini produser 

menciptakan plot sehingga enak ditonton oleh pemirsa. Parakru dalam 

proses editing menggabungkan setiap kejadian sesuai dengan yang 
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mereka inginkan. Sehingga akhirnya terbentuk cerita 45 menit setiap 

episode.  

b. Hidden camera yaitu sebuah kamera tersembunyi merekam orang-orang 

dalam situasi yang sudah diatur.  

c. Reality game show yaitu sejumlah kontestan yang direkam secara intensif 

dalam suatu lingkungan khusus guna memperebutkan hadiah. Fokus dari 

acara ini para kontestan menjalani kontes dengan tipu muslihat sampai 

reaksi yang menang dan kalah.  

 

2.6  Jenis – Jenis Reality Show  

2.6.1  Kontes Bakat  

Salah satu bentuk Reality Show yang banyak peminatnya adalah 

Kontes Bakat, hal ini disebabkan munculnya ikatan emosional antara peserta 

dengan pemirsa TV karena pemirsalah yang menentukan terpilih tidaknya 

peserta melalui SMS atau Premium Call. Contoh reality show yang termasuk 

dalam kontes bakat adalah Indonesia Idol, KDI, X – Factor, Komedi 

Akademi, Indonesia Mencari Bakat ( IMB ). Adapun ciri – ciri dari kontes 

bakat adalah :  

a. Tayangan Kontes Bakat yang dilakukan TV kita meniru atau hanya 

membeli lisensi dari luar negeri.  

b. Popularitas peserta kontes bakat sangat tinggi pada saat kontes tersebut 

berlangsung, tetapi setelah selesai popularitasnya menurun (untuk 

beberapa masih dapat mempertahankan popularitas tersebut).  
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c. Karena penentuan pemenang dilakukan dari pilihan pemirsa, tidak jarang 

mereka yang menang kualitas tidak lebih baik dari peserta yang lain 

sehingga ketika terjun ke dunia seni tidak dapat bertahan lama.  

2.6.2  Charity Reality Show 

 Charity reality show (progam amal) merupakan progam acara yang 

memiliki konsep yang menolong orang lain. Contoh reality show yang 

termasuk dalam charity reality show adalah uang kaget, rejeki nomplok, 

bedah rumah, nikah gratis dan orang pinggiran. Adapun ciri – ciri dari charity 

reality show : 

a. Tayangan ini dianggap sebagai eksploitasi terhadap orang miskin 

memberikan rezeki dengan harapan mendapatkan pemasukan yang tinggi 

dari iklan.  

b. Dalam tayangan reality show yang bernuansa sosial, perbuatan baik 

mendapat konsep yang lain lagi. Perbuatan baik, menolong yang lain, 

dipusatkan pada satu bentuk uang.  

c. Tayangan seperti ini mengukuhkan nilai yang memang sudah 

bersemayam dalam pribadi-pribadi masyarakat hedonis, bahwa perbuatan 

baik selalu identik dengan uang, dengan tingkat kesejahteraan, dengan 

kekayaan benda-benda fisik.  

2.6.3 Reality Show Percintaan 

Reality show merupakan progam acara dengan konsep terdapat 

presenter acara yang berperan mengarahkan kejadian demi kejadian, 

kemudian menentukan talent untuk melakukan peran yang sudah diseting 

sebelumnya . sehingga memberi suguhan tayangan yang terlihat real ( nyata ) 
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meskipun pada dasarny hanyalah rekayasa semata adapun contoh reality show 

yang termasuk dalam reality show percintaan adalah katakan cinta, katakan 

putus, cinlok. Adapun ciri – ciri reality show percintaan : 

a. Dari mulai pesertanya baik klien, suspect, atau figuran lain, yang tampil 

full make up sehingga tak tampak spontan sama sekali seperti seharusnya 

reality show.  

b. Dialog yang kaku dan mirip adegan sinetron.  

c. Tidak ada keberatan dari pihak yang diungkap aibnya dan dirusak nama 

baiknya.  

 

2.7  Kapitalisme Media Televisi 

Wajah baru media saat ini adalah sebagai bagian dari aktifitas industri 

atau bisa disebut sebagai media economics, yaitu studi bagaimana industri 

media menggunakan sumber-sumber yang terbatas jumlahnya untuk 

memproduksi isi yang nanti didistribusikan kepada konsumen dalam 

masyarakat untuk memuaskan beragam keinginan dan kebutuhan. Media 

massa kebanyakan adalah milik swasta dan pemiliknya adalah serombongan 

orang-orang kaya disuatu negara. Seperti misalnya, di Indonesia Trans Media 

Gropu yang merupakan milik Chairul tanjung yang merupakan salah satu 

pemilik aset televisi terbesar di Indonesia.  

Industri media televisi adalah industri yang unik karena mereka 

melayani dua pasar yang berbeda sekaligus dengan satu produk (Dual Product 

Market). Pada pasar yang pertama yaitu khalayaknya (pemirsa), industri 

mernjual product berupa ‘goods’. Televisi menjual program acaranya yang 

dinilai dalam bentuk rating. Pasar yang kedua adalah pengiklan. Kepada para 
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pengiklan media menjual “service” berupa ruang atau waktu siarnya untuk 

digunakan beriklan.  

Komersialisasi yang dilakukan oleh media dalam rangka eksistensi 

media untuk dapat memenangkan persaingan. Media keberlangsungan 

hidupnya ditentukan oleh capital, content maupun audience. Content yang 

menarik akan menambah jumlah audience tetap memilih stasiun TV. Semakin 

banyak audience yang menonton program tersebut maka semakin tinggi pula 

ratingnya. Implikasinya adalah, semakin berminat pula pemasang iklan untuk 

beriklan pada program acara tersebut. Stasiun TV mendapatkan capital yang 

mampu memproduksi acara (content) yang berkualitas dan up to date. Media 

yang sehat dan kuat digunakan oleh para pemilik modal guna 

mempertahankan eksistensinya dan dominasinya dalam bidang ekonomi, 

kekuasaan mapun politis.  

Ekonomi politik mengidentifikasi hubungan antara penguasa 

(pemerintah atau kapitalis) dan media, serta eksistensi media dalam kompetisi 

pasar antara media yang dimainkan oleh sumber daya media. Dimana posisi 

pemerintah tidak netral, tetapi melihat kecenderungan dari besar kecilnya 

pengaruh media dalam membentuk suatu kontruksi pasar yang dominan 

(Harahap, 2013 : 56).  

 

2.8  Komodifikasi Media Televisi  

Komodifikasi mendeskripsikan cara kapitalisme melancarkan 

tujuannya dengan mengakumulasi kapital atau menyadari transformasi nilai 

guna menjadi nilai tukar. Komoditas dan komodifikasi adalah dua hal yang 
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memiliki hubungan objek dan proses, dan menjadi salah satu indikator 

kapitalisme global yang kini tenga terjadi. Dalam ekonomi politik media 

komodifikasi adalah salah satu bentuk penguasaan media selain strukturasi 

dan spesialisasi (mosco, 2009 : 127). Contoh – contoh sederhana adalah, 

komodifikasi kemiskinan dalam acara reality show yang mengekploitasi 

orang – orang miskin, serta dan berbagai macam bentuk komodifikasi yang 

kemudian menyuburkan industri media.  

Dalam produksi yang menstrukturkan institusi dan praktik sesuai 

dengan logika pada pasar dan profit. Kekuatan – kekuatan produksi (seperti 

teknologi media dan praktik – praktik kreatif). Karenanya sistem produksi 

sangatlah penting dalam menentukan artefak – artefak budaya apa saja yang 

perlu diproduksi dan bagaimana produk – produk budaya itu dikosumsi.  

Sistem ekonomi kapitalis telah menyebabkan terjadinya kekuasaan 

dan relasi pertukaran yang mengarah pada eksploitasi kelas penguasa 

(borjuis) terhadap kelas pekerja (ploretariat). Sistem ekonomi semacam ini 

telah menyebabkan terjadinya alienasi (persaingan) manusia dari lingkungan 

sosialisasinya. Kaum wanita, menurut feminis marxian dianggap sebagai satu 

kelas tersendiri dalam menghadapi kelas majikan. Kaum kapitalis mengangap 

kaum wanita sebagai istri dan ibu untuk mencari nafkah keluarga bagi pria.  

Penindasan terhadap wanita, menurut pemikiran Engels, terjadi sejak 

mulai adanya hak kepemilikan di masyarakat dimana keberadaan kaum 

wanita disamakan sebagai komoditi yang dimiliki oleh kaum pria. 

Konsenkuensi sebagai propeti menjadikan kaum wanita seolah – olah seperti 

sebuah komoditas yang mempunyai nilai pakai dan nilai tukar tertentu.  
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2.9  Kelompok Marginal  

Marginal berasal dari bahasa inggris ‘marjinal’ yang berarti jumlah 

atau efek yang sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra 

sejatera. Marginal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum 

terpinggirkan. Masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan 

masyarakat, contoh dari kaum marjinal antara lain pengemis, pemulung, 

buruh, petani, dan orang – orang dengan penghasilan pas – pasan atau bahkan 

kekurangan. (Rustanto, 2014).  

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan 

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan 

seseorang untuk dapat hidup secara lebih baik. Bila pendapatan tidak 

mencangkup untuk kebutuhan minimum, maka seseorang dapat dikatakan 

miskin. Dengan demikian, kemiskinan dapat diukur dengan membadingkan 

tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk 

memperoleh kebutuhan dasarnya (Kustanto, 2014).  

Kriteria atau indikator kaum marginal berdasarkan subjeknya : 

a. Secara Sosiologis 

Yaitu termasuk kelompok marginal adalah buruh anak, seorang 

atau kelompok atau masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang tidak 

adil atau diskriminatif karena persoalan gender, seorang atau kelompok 

masyarakat yang mengalami terpinggiran sosial dan masyarakat yang hak 

asasinya terlanggar.  
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b. Secara Infrastuktur  

Individu atau kelompok masyarakat dari kultur manapun ia 

berasal, ketika keberadaan mereka dalam kehidupan secara geografis 

mengalami kesulitan pada akses untuk mendapatkan air bersih. Dan jarak 

transformasi yang tidak terjangkau, ataupun akses pada bank dan 

komunikasi yang sulit.  

c. Secara Kesehatan  

Kelompok Masyarakat yang harapan hidupnya rendah tingkat 

kematian bayinya tinggi, masyarakat yang mngalami gizi buruk dan 

kekurangan gizi, semua ini bisa dikategorikan dalam kelompok marginal.  

d. Secara Pendidikan  

Sebuah kelompok masyarakat yang di dalamnya tingkat buta 

hurufnya tinggi, banyak yang tidak sekolah, maka kelompok masyarakat 

semacam ini dapat didefinisikan dalam golongan kelompok marginal.  

e. Secara Politik 

Individu atau kelompok masyarakat yang terhambat atau tidak 

diberi ruang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, maka ia tergolong 

marginal (secara politik). Begitupun kelompok masyarakat yang tidak 

bisa mendapatkan kenyamanan dan selalu terancam baik dalam masalah 

keamanan maupun dari kekerasan ia juga masuk dalam kalangan 

marginal.  

f. Secara Ekonomi 

Sebuah kelompok masyarakat maupun individu yang pendapatan 

perkapitanya rendah sehingga ia masuk kategori miskin, maka ia masuk 



33 

 

dalam klompok marginal. Batas bawah pendapatan perkapita dalam hal 

ini berbeda – beda antara yang biasanya ditetapkan pemerintah maupun 

lembaga – lembaga international.  

g. Secara Ekologis 

Kelompok masyarakat yang sumber daya alamnya rusak, 

terksploitasi sehingga mereka tidak dapat memanfaatkannya lagi untuk 

kehidupan juga bisa dikategorikan marginal.  

h. Secara Indeks Pembangunan 

Sebuah kelompok masyarakat yang indeks pembangunanya 

rendah, yang meliputi pertumbuhan ekonominya rendah. Pemerataan 

ekonomi juga juga timpang dan tidak merata, harapan hidup rendah, 

tingkat melek huruf rendah, tidak adanya kesetaraan gender dalam ruang 

publik.  

 

2.10 Kelompok Pinggiran ( Marginal Groups )  

Dalam masyarakat pada umumnya didapati kelompok kelompok 

yang tidak menyesuaikan diri dengan kaidah– kaidah yang berlaku. 

Kelompok– kelompok inilah yang disebut kelompok penyelewengan, 

penyelewengan mereka mempunyai alasan yang berbeda, di tinjau dari 

norma–norma sosio–budaya telah kita tampilkan dua jenis kelompok 

penyelewengan. Penyeleweng positif dan penyeleweng negatif. Yang 

pertama berdiri di atas norma–norma yang kedua di bawah budaya yang 

berlaku, dari pengamatan yang tidak di masukkan di dalam sistem ataupun 

di luar sistem sosial. Kelompok ini disebut kelompok pinggiran (marginal). 
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Namun dari hasil pengamatan motivasi penyimpangan mereka di sebabkan 

dua hal yaitu :  

1. Kelompok yang Tidak Puas dengan Situasi dan Kondisi 

Masyarakat 

Kelompok ini dibagi dengan dua golongan : golongan ekstrem, 

dan golongan moderat. Golongan ekstrem (ekstrem nonkonformis) 

meliputi dua golongan : ekstrem kanan dan ekstrim kiri. Golongan 

ekstrem kanan mengadakan penyimpangan dari pola dasar haluan 

masyarakat atau negara yang telah disepakati secara resmi oleh 

masyarakat atau negara yang bersangkutan, karena pola dasar (misalnya 

haluan negara) mereka anggap tidak sanggup menjamin tercapainya 

nilai spiritual keagamaan yang mereka inginkan.  

2. Kelompok yang Tidak Sanggup Mengikuti Peraturan Permainan 

Yang Berlaku 

Kelompok ini mempunyai alasan masalah kondisi yang tidak 

normal, antara lain gangguan fisik, gangguan mental, gangguan moral 

dan sosio – kultural. Kelompok yang mewakili kelompok Pinggiran ini 

antara lain : 

a. Kelompok Penderita Gangguan Mental / psikis 

Kelompok ini melakukan penyelewengan dari norma umum 

bukan karena kemauan jahat melainkan karena gangguan jiwa. Demi 

kepentingan umum dan demi alasan revalidasi, mereka dikucilkan 

dalam lingkungan tersendiri.  
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b. Kelompok Penderita Cacat Badani ( Fisik – Organik ) 

Yang termasuk kelompok ini adalah para penderita bisu tuli, 

timpang, lanjut usia, penderita – penderita lainnya. Mereka 

memerlukan perawatan tersendiri di tempat- tempat yang khusus 

didirikan untuk mereka. (HendroPuspito, 1989 : 312) 

c. Kelompok Pengemis, Gelandangan, Pelacur, Pengaguran  

Kelompok ini tidak sanggup mengatasi struktur masyarakat 

dan sistem sosial – ekonomi yang kurang menguntungkan, baik 

karena salah urus maupun organisasi. Mereka tidak mendapat bagian 

yang wajar dari penghasilan nasional.  

d. Kelompok Kriminal 

Kelompok ini adalah mereka yang melakukan kejahatan 

(crime) dan yang terbukti melanggar peraturan hukum yang berlaku 

dan oleh karenanya dijatuhi hukuman. (HendroPuspito, 1989 : 315) 

 

2.11  Perempuan Sebagai Objek Komodifikasi  

Wanita atau perempuan secara filsafat adalah makhluk humanis, 

namun tidak berarti ia weakness atau lemah untuk melakukan sesuatu sulit, 

dalam berbagai berbagai profesi saja perempuan sebagai yang nomor satu 

terlepas dari apapun yang pro atau pun kontra terhadap kesetaraan 

perempuan atau gender, perempuan dalam status sosial tentu menjadi kuat 

dan profesional dalam melaksanakan aktifitas. Persoalannya disini adalah 

ketika dilihat dari sisi keadilan masyarakat tentu berbeda ketika kita melihat 

perempuan dalam tatanan status sosial yang lain. Dalam hal ini yang muncul 
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adalah perempuan menjadi sosok yang kadang termarginalkan oleh hak-hak 

dan perlindungan atasnya.  

Perempuan sebagai obyek disini adalah sebagai tempelan yang 

berlandaskan manfaat atas kepentingan tertentu, dalam hal ini adalah media 

massa baik itu cetak ataupun elektronik. Lantas kenapa perempuan di 

eksploitasi sebagai obyek, tentunya alasan yang umum adalah nilai jual 

sebab perempuan makhluk yang menawan dalam arti fisik apapun alasannya 

hampir pasti orang suka ketika melihat perempuan di televisi atau media. 

Ironisnya disini adalah perempuan/ wanita cenderung mempunyai fungsi 

untuk melakukan pekerjaan yang berat untuk memenuhi kebutuhanya.  

 

2.12  Jender Dalam Pendekatan Ekonomi Politik Media  

Persoalan media massa pada umumnya terkait dengan aspek budaya, 

politik,dan ekonomi. Dari aspek budaya,media massa merupakan institusi 

sosial pembentuk definisi dan citra realitas sosial, serta ekspresi identitas 

yang dihayati bersama secara komunal. Dari aspek politik, media massa 

memberikan ruang dan arena bagi terjadinya diskusi aneka kepentingan 

berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat dengan tujuan akhir untuk 

menciptakan pendapat umum sebagaimana diinginkan masing-masing 

kelompok sosial tersebut. Dari aspek ekonomi, media massa merupakan 

titisi bisnis yang dibentuk dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara 

material pendirinya.  

Komodifikasi (commodificion) terkait dengan transformasi nilai 

guna menjadi nilai tukar. Sedang spesialisasi (spetalization) proses untuk 
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mengatasi limitasi ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Sementara 

strukturasi (structuration) merupakan proses di mana struktur bersama- 

sama terbentuk dengan agen manusia. Struktur di bentuk oleh agen yang 

pada saat bersamaan struktur tersebut bertindak sebagai medium yang 

membentuk sgen tersebut. Hasil dari strukturasi adalah serangkaian relasi 

sosial dan proses kekuasaan yang diorganisasikan kelas,jender,ras dan 

gerakan sosial yang saling berhubungan dan berlawanan satu sama lain.  

Persoalan kekerasan terhadap wanita tersebut muncul disebabkan 

adanya distribusi kekuasaan timpang di masyarakat yang lebih memberikan 

berbagai kelebihan pada kaum pria disbanding kaum wanita. Dengan 

kekuasaanya tersebut,kaum pria menjaga harmonisasi relasi asimetris 

tersebut melalui penggunaan kekerasan secara actual dan simbilik. 

Menculnya kekerasan pada wanita dalam progam televisi merupakan 

wujudan dari dominasi pria atas kaum wanita.  

Munculnya kekerasan dalam progam televisi merupakan bagian dari 

interaksi pelaku industry televisi nasional dengan industry televisi global 

untuk melakukan komodifikasi dan homogenisasi kekerasan secara mondial. 

Isi kekerasan tersebut tidak hanya berpotensi menghasilakan profit secara 

finansial melalui akumulasi capital bagi pemilik media, tapi juga profit 

secara politik-kultural melalui konstruksi realitas sesuai kepentingan 

kelompok dominan yaitu kaum pria pemilik modal. Isi kekerasan terhadap 

wanita dalam media televisi di pandang sebagai cara penundukan terhadap 

kaum wanita secara idiologis dalam dominasi kaum pria.  
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2.12.1 Jender dan Feminisme 

Istilah jender mempunyai konotasi psikologis,sosial,dan kultural 

yang membedakan antara pria dan wanita dalam menjalankan peran-peran 

maskulinitas dan femilitas tertentu di masyarakat (Haralambos dan 

Holborn,1995:581; Giddens,;1992;158). Sedang feminism diartikan sebagai 

sebuah teori politik atau sebuah praktek politik (gerakan politik) yang 

berjuang untuk membebaskan semua kaum wanita : wanita kulit bewarna, 

wanita miskin,wanita cacat, lesbian, wanita lanjut usia, dan juga wanita 

hetroseksual kulit putih secara ekonomi.  

Meurut Stecy (1993; 50), istilah teori feminis biasanya menyarankan 

pada sebuah kerangka pengetahuan yang menawarkan penjelasan – 

penjelasan kritis terhadap subordinasi wanita. Kritis disini dimaksudkan 

sebagai penjelasan yang tidak berusaha untuk memperteguh atau 

melegitimasi, tetapi sebaliknya mencoba menyelidiki, mengekpose atau 

menantang subordinasi wanita. Paham feminism ini di pengaruhi oleh 

pemikiran Karl Marx mengenai sifat manusia, teori ekonomi, teori 

masyarakat, dan teori politik. Manusia disebut manusia disebut sebagai 

manusia dikarenakan kemampuananya menghasilkan alat untuk mencukupi 

kebutuhan dasarnya. Melalui materalisme historis dan nilai-nilai individual 

akan tetapi, kekuatan material yaitu produksi dan reproduksi kehidupan 

sosial. Eksitensi sosial akan menentukan kesadaran manusia.  

Sistem ekonomi kapitalis telah menyebabkan terjadinya relasi 

kekuasaan dan relasi pertukaran yang mengarah pada eksploitasi kelas 

penguasa (borjuis) terhadap kelas pekerja (proletsriat). Sistem ekonomi 
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semacam ini telah menyebabkan terjadinya pengasingan manusia dari 

lingkungan sosialnya. Kaum kapitalis melakukan seggregasi peran sosial di 

sector domestic sebagai pemelihara angkatan kerja yang di lakukan oleh 

kaum wanita sebagai istri dan ibu, serta di sector public sebagai pencari 

nafkah keluarga bagi kaum pria.  

Penindasan terhadap wanita, terjadi sejak mulai adanya hak 

kepemilikan di masyarakat di mana kebradaan kaum wanita disamakan 

sebagai komoditi yang dimiliki oleh kaum pria. Konsekuensi sebagai 

propeti menjadikan kaum wanita seolah-olah seperti sebuah komodits yang 

mempunyai nilai pakai dan nilai tertentu.  

2.12.2 Lingkuangan Keluarga Miskin  

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup seorang 

diri. Di manapun, manusia senantiasa memerlukan kerja sama dengan orang 

lain. Manusia membentuk pengklompokan sosial (social grouping) di antara 

sesame dalam upayanya mempertahankan hidup dan mengembangkan 

kehidupan. Kemudia dalam kehidupan bersamanya itu manusia memerlukan 

pula adanya organisasi, yaitu suatu jaringan interaksi sosial itulah yang 

kemudian melahirkan sesuatu yang di namakan lingkungan sosial.  

Dalam rangka memahami lingkungan sosial, sesuai dengan konsep 

pembangunan berkelanjutan, maka titik berat perhatian adalah pada 

kesinambungan dari interaksi-interaksi di dalam lingkungan sosial itu 

sendiri dengan lingkungan-lingkungan yang lain. Terkait dengan 

kesinambungan lingkungan sosial maka setidaknya terdapat enam 

komponen atau ruang lingkup lingkungan sosial yang perlu diperhatikan. 
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Keenam komponen tersebut ialah : adanya pengelompokan sosial (social 

grouping), media sosial (sosial media), pranata sosial (social institution), 

pengendalian sosial (sosial control), penataan sosial (social aligrment),dan 

kebutuhan social(socialneed) (Boedhisantoso,1997)  

2.12.3 Ekonomi Kapitalisme 

Kegiatan ekonomi kapitalisme bertujuan mencari keuntungan. Pola 

pikiran masyarakayt kapitalis adalah perhitungan untung – rugi (benefit cost 

ratio). Semua miliknya termasuk dirinya diusahakan menjadi capital dan 

barang dagangan untuk mencari keuntungan. Manusia sebagai subyek 

sekaligus sebagai obyek; manusia saling memberdayakan satu dengan yang 

lainya untuk mencari keuntungan. Manusia sebagai obyek manakala ia 

diberdayakan oleh manusia lain, dan manusia sebagai subyek manakala ia 

memberdayakan manusia lain.  

Hubungngan manusia bedasarkan fungsinya. Manusia sebagai 

individu merupakan bagian kecil dari sistem sosial yang berorientasi 

mencari keuntungan. Manusia yang memiliki kapital bertindak sebagai 

subyek yang dapat menentukan pranata dan nilai sosial. Sedangkan manusia 

yang tidak memiliki kapital akan menjual kemampuanya untuk melaui 

sistem kerja upahan. Kehidupan masyarakat ditentukan oleh upah yang 

diterima dari kaum pemilik kapital. Kemiskinan merupakan ciri utama 

sebagian masyarakat karena mereka tidak memiliki uang dank arena makin 

lama kapital memusat ke tangan segelintir orang.  

Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adalah kaum pemilik kapital. 

Berbagai undang-undang dan peraturan di buat oleh penguasa Negara untuk 
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melindungi pemilik kapital. Negara merupakan alat kaum pemilik uang 

untuk mencari keuntungan baik secara local, nasional, maupun 

internasional. Masyarakat diberi kebebasan berbicara dan bernegoisasi 

dengan ketentuan tidak menggangu kepentingan kaum pemilik uang.  

Kapitalisme memiliki andil besar menciptakan masyarakat yang 

egois dan eksploitatif terhadap orang banyak. Ini karena peradaban 

Kapitalisme tegak di atas tiga sistem nilai dasar: 

a. Sekulerisme, sebagai asas/landasan hidup.  

b. Pragmatisme, sebagai konsep kehidupan yang berjalan karena 

kemanfaatan.  

c. Hedonisme, sebagai makna kebahagiaan, yakni kepuasan materi 

individu (hedonisme).  

Tiga nilai mendasar ini berperan membentuk identitas masyarakat 

kapitalis yang materialistik. Perluasaan kekuasaan Kapitalisme di negeri-

negeri Muslim, terutama akibat globalisasi dan ekspansi pasar, telah 

mensosialisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan masyarakat. 

Nilai-nilai ekonomi akhirnya mempengaruhi sistem norma dan hubungan 

sosial sehingga bersifat transaksional. Di dalam proses transaksi tersebut, 

setiap orang menghitung ‘harga’ (cost) dan ‘kegunaan’ (benefit) dari setiap 

hubungan sosial dan praktik-praktik kehidupan yang dijalani setiap hari. 

Kapitalisme global secara evolutif telah menggeser nilai-nilai sakral dalam 

ajaran agama dan tradisi menjadi sekadar pelengkap bagi pembentukan gaya 

hidup yang berorientasi pada kesenangan (leisure) dan kepuasan 

(gratification).  
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Nilai-nilai mendasar seperti sekularisme, pragmatisme dan 

hedonisme ini harus diakui menjadi pemicu kesenjangan dan kemiskinan 

akibat iklim kompetisi atau ‘survival of the fittest’, siapa yang kuat dialah 

yang menang. Konsekuensi berikutnya, perangkat nilai berbahaya ini juga 

masuk pada bagaimana menciptakan identitas dan makna kesuksesan pada 

masyarakatnya. Tatanan masyarakat kapitalistik telah mengindividuali-

sasikan masyarakat secara khas berdasarkan profesinya; individu 

masyarakat dipandang sebagai unit profesional (Beyer, 1991: 378). Wajar 

jika dalam masyarakat kapitalistik, seseorang baru akan dihargai jika ia 

memiliki profesi/pekerjaan tertentu dengan penghasilan tertentu, termasuk 

kaum perempuan.  

Semua nilai ini telah meletakkan pondasi yang sangat kuat bagi 

terciptanya kemiskinan dan eksploitasi ekonomi. Pasalnya, nilai-nilai ini 

meniscayakan pihak kuat akan mengendalikan yang lemah. Inilah yang 

menyebabkan lebih dari dua ratus juta laki-laki dan perempuan di negeri-

negeri Asia Tenggara dan Asia Selatan dipaksa bermigrasi ribuan kilometer 

hanya untuk mendapat pekerjaan menjadi buruh migran, meski harus 

menelan pil pahit perlakuan yang tidak manusiawi di negeri orang. Nilai-

nilai ini juga telah melegalkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap kaum 

miskin, baik secara fisik, finansial maupun secara seksual atas nama 

pekerjaan atau profesi.  

Pandangan khas ideologi ini terhadap perempuan dengan 

sensualitasnya juga telah mendorong kejahatan eksploitasi seksual terhadap 

ratusan ribu perempuan di Asia. Tubuh perempuan hanya dipandang sebagai 
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barang dan komoditas ekonomi. Mereka akhirnya hanya diperlakukan 

seperti barang dan komoditas ekonomi untuk kepentingan segelintir orang 

kaya dan pemilik modal.  

 

2.13 Teori Ekonomi politik Media  

Dalam teori ekonomi politik media, efek yang paling ditakutkan dari 

terjadinya konsentrasi kepemilikan media adalah terjadinya penyerangaman 

terhadap media (homogedisasi) dan media (Croteau Hoynes, 2000 : 48). 

Yang lebih menyeramkan lagi adalah ketika media digunakan sebagai 

kendaraan politik oleh para pemiliknya. Teori ekonomi politik media juga 

berkembang menurut paradigma marxian karena teori ekonomi politik 

media dan teori kritis berhubungan dengan distribusi kekuasaan dalam 

masyarakat dan dominasi kepentingan tertentu terhadap lainnya.  

Media massa dalam pendekatn teori kritis dipahami sebagai pemain 

yang mempunyai kekuatan pengaruh yang sangat besar dalam petarungan 

ideologis. Media dalam paradigma teori kritis sendiri dapat dipahami dalam 

berbagai artikulasi, salah satunya media massa dipahami sebagai arena 

pertarungan ( site of strunggle ) dari berbagai kepentingn dan ideologi yang 

hidup di masyarakat.  

Teori ini menganggap bahwa kepemilikn media pada segelintir elit 

pengusaha telah menyebabkan patologi atau penyakit sosial. Dalam 

pemikiran ini, kandungan media adalah komoditas yang dijual di pasar, dan 

informasi yang disebarluaskan dikendalikan oleh apa yang pasar akan 

tanggung. Dalam budaya massa terjadi eksploitasi terhadap konsumen yang 
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memiliki posisi yang lemah dalam relasinya dengan produsen (weaker 

consumer). (Junaedi, 2007) 


