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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.Pemaknaan 

1. Pemaknaan dalam Komunikasi 

Dalam pandangan Aminuddin (2003:7),  makna dibagi menjadi 

tiga tingkatan, yakni: 

1. Makna menjadi isi abstraksi dalam kegiatan bernalar secara logis 

sehingga membuahkan proposisi kebahasaan. 

2. Makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan 

3. Makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan 

informasi tertentu (Sumadiria,2006:26). 

Menurut Gode (1959:5) yang dikutip Aubrey Fisher (1986:346), 

bahwa mendefinisikan komunikasi secara epistimologis sebagai “proses 

yang membuat menjadi sama kepada dua orang atau lebih apa yang 

tadinya menjadi monopoli satu atau beberapa orang saja”. Makna sebagai 

konsep komunikasi, mencakup lebih daripada sekedar penafsiran dan 

pemahaman seorang individu saja. Makna selalu mencakup banyak 

pemahaman, aspek-aspek pemahaman yang secara bersama dimiliki para 

komunikator. 
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Sedangkan tanpa adanya suatu derajat tentang apa yang disebut 

oleh Goyer (1970:7) “kebersamaan makna (commonality of meaning) 

yakni pemilikan pengalaman secara bersama“, maka komunikasi tidak 

akan terjadi. Shands (1967:104) lebih tegas lagi menyatakan: “makna dari 

makna melahirkan konsensus, dan makna lahir dalam proses sosial yang 

memungkinkan konsensus itu berkembang”. “Proses sosial” itu dalam arti 

teori komunikasinya Shands adalah proses komunikasi itu sendiri (Fisher, 

1986:347). 

Jadi, makna dari makna sebagai suatu konsep yang relevan dengan 

komunikasi tergantung pada perspektif yang dipergunakan untuk meninjau 

proses komunikasi tersebut. 

2. Pemaknaan dan  Realitas Sosial 

Upaya memahami makna sungguh merupakan salah satu masalah 

filsafat yang tertua dalam umur manusia. Konsep makna telah menarik 

perhatian disiplin komunikasi, psikologi, sosiaologi, antropologi, dan 

linguistik. Itu sebabnya beberapa pakar komunikasi sering menyebutkan 

kata makna ketika mereka merumuskan definisi komunikasi. Stewart  L 

Tubbs dan Sylvia Moss (1994:6), misalnya menyatakan “komunikasi 

adalah proses pembentukan makna dianatara dua orang atau lebih”. 

Sedangkan menurut  Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson (1979:3) “ 

komunikasi adalah proses memahami berbagai makna” (Sobur, 2006:255). 
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Suatu yang makna sebagaimana dikemukakan oleh Aubrey Fisher 

yang dikutip Sobur (2006:19) adalah “konsep yang abstrak” yang telah 

menarik perhatian para ahli filsafat dan para teoritisi ilmu sosial selama 

2000 tahun silam”. Konsep  abstrak disini maksudnya adalah makna itu 

dapat tercipta dari arti yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Seperti 

yang dijelaskan oleh De Vito bahwa “ makna ada dalam diri manusia. 

Kita, menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang ingin kita 

komunikasikan. Tetapi kata-kata ini tidak secara sempurna dan lengkap 

mengambarkan makna yang kita maksudkan. Demikian pula, makna yang 

didapat pendengar dari pesan-pesan kita akan sangat berbeda dengan 

makna yang ingin kita komunikasikan. Komunikasi adalah proses yang 

kita gunakan untuk memproduksi, dibenak pendengar apa yang ada 

didalam benak kita. Reproduksi ini hanyalah sebuah proses parsial dan 

selalu bisa salah.”  (Sobur,2006: 20). 

Maka dari itu sesungguhnya istilah makna adalah istilah yang 

memiliki banyak  arti. Menurut F.R. Palmer dikutip Sobur (2006: 24), 

untuk dapat memahami apa yang disebut makna, kita mesti kembali ke 

teori ferdinand Sausure dimana dalam bukunya. Course in General 

Linguistik  (1916), De Sausure menyebut tanda  Linguistik. Sedangkan 

kata  Peursen, “ manusia ditandai dengan kata” (Sobur, 2006: 24). 
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                             Pikiran atau rujukan 

               (Orang) 

 

 

 

           Simbol         Referen 

           (Kata)                       (Object)    

                            Gambar 2.1   Segitiga Makna 

Sumber: Bert E. Bradley. Fundamentals of speech communications: 

the credibility of ideas.  Edisi ke  3. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown. 

1981. Hlm. 283 di kutip Mulyana (2005: 256). 

Makna adalah istilah yang memiliki banyak arti. Sehingga pakar 

komunikasi seperti yang dikutip Jalaluddin Rakhmat (1996), sepakat 

berargumentasi bahwa makna kata sangat subjektif .  Words don’t mean, 

people mean  (Sobur, 2006:  20). Alex Sobur dalam buku yang sama pula 

mengunkapkan bahwa kata memperoleh makna hanya karena digunakan 

secara tepat, yaitu dalam penggunaan kata itu sendiri. Kitalah yang 

memberi makna pada kata atau simbol tertentu dan makna yang diberikan 

tersebut dapat sama, juga dapat berbeda-beda bergantung pada konteks 

ruang dan waktu.  
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Sedangkan menurut Brodbeck (1963) yang dikutip Aubrey Fisher 

(1986:344) mengemukakan bahwa sebenarnya ada tiga pengertian tentang 

konsep makna yang berbeda-beda yaitu: 

1. Makna menurut tipologi Brodbeck adalah makna  referensial  yakni 

makna suatu istilah adalah objek, pikiran, ide, atau konsep yang 

ditunjukkan oleh istilah itu. 

2. Tipe makna yang kedua dari Brodbeck adalah arti istilah itu. Dengan 

kata lain lambang atau istilah itu “berarti” seajauh ia berhubungan 

secara “sah” dengan istilah lain atau konsep yang lain. Brodbeck juga 

menjelaskan suatu istilah dapat saja memiliki arti  referensial  dalam 

pengertian yang pertama. Tetapi karena ia tidak mempunyai arti (tipe 

makna yang kedua). 

3. Tipe makna yang ketiga mencakup makna yang dimaksudkan 

(itentional) dalam arti bahwa arti suatu istilah atau lambang tergantung 

pada apa  yang dimaksudkan pemakai dengan arti lambang itu.  

B. Media  

1. Media dan Gaya Hidup 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi 

lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media 
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massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak 

terbatas (Nurudin, 2007). 

Sebagai istilah yang ada dalam cultural studies dan media, gaya 

hidup muncul dalam dua konteks, konteks pertama berkaitan dengan 

identitas, disini “gaya hidup” mungkin ditambahkan dalam daftar identitas 

yang tercakup dalam politik afinitas, sebagai penanda perbedaan: „kelas, 

ras, etnis, orientasi seksual, usia, gaya hidup‟. Gaya hidup ini berkaitan 

denan subkultural urban dan pengemar, musik, olahraga, dan kesukaan. 

Konteks kedua terkait dengan industri konten. Disini „gaya hidup‟ pada 

genre pemograman tv dan majalah yang kepentingan umumnya lebih 

terpusat pada jurnalisme non-berita yang berkisar mengenai hal-hal rumah 

tangga (rumah, perbaikan rumah, berkebun, binatang peliharaan), 

perawatan tubuh (fitness, kesehatan, kecantikan), dan konsumerisme 

(belanja, jalan-jalan, fashion). Hal ini merupakan pertumbuhan tercepat 

disektor jurnalisme, menampilkan jurnalisme berita dan menetapkan sektor 

pasar baru, sebagai contoh ‟majalah laki-laki dewasa‟ yang memacu 

tumbuhnya ledakan majalah gaya hidup yang disukai baik laki-laki 

maupun perempuan (Hartley, 2010: 95). 

Media massa merupakan fenomena yang tidak terbantahkan dan 

sangat berpengaruh besar terhadap proses komunikasi dalam masyarakat. 

Perkembangan teknologi membuat masyarakat menjadi semakin sulit 

untuk menghindari media massa. Bahkan ketergantungan terhadap media 

massa sudah sedemikian besar. 
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Ketergantungan yang tinggi pada media massa tersebut akan 

mendudukan media sebagai alat yang akan ikut membentuk apa dan 

bagaimana masyarakat. Misalnya bagaiaman corak pakaian yang harus 

dipakai masyarakat atau bagaiaman cara berbelanja yang baik dan efisien. 

Semua itu ditentukan oleh media massa (Nurudin, 2007). 

Dalam masyarakat mutakhir, berbagai perusahaan, para politis, 

individu-individu, semua terobsesi dengan citra. Didalam era-globalisasi 

informasi seperti sekarang ini, yang berperan besar dalam membentuk 

budaya citra dan budaya cita rasa adalah media. Budaya visual khususnya 

telah menjadi dominasi masyarakat konsumen. Dalam abad media, citra 

adalah segalanya. Segala macam citra dibentuk untuk memenuhi sebuah 

pencapaian yaitu pengakuan, kebanggaan dan kepuasan. Oleh karena itu, 

mengkaji dan mempelajari media massa sebagai salah satu alat dalam 

komunikasi massa menjadi sangat penting. 

2. Media Massa  

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi 

lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media 

massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak 

terbatas (Nurudin,2007). 
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Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku 

khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses 

imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa 

memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi (Rakhmat, 2001). Media 

massa memberikan informasi tentang perubahan, bagaimana hal itu 

bekerja dan hasil yang dicapai atau yang akan dicapai.  

Menurut McQuail (1989: 1) media massa merupakan salah satu 

cara untuk perkembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam 

pengertian seni dan simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan 

tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma.  

Sedangkan menurut J.B Wahyudi (1994:43) media massa adalah 

saluran atau media yang dipergunakan untuk mengadakan komunikasi 

dengan massa sesuai dengan sifat-sifat massa. Khalayak akan tertarik 

membaca surat kabar atau majalah, menonton suatu program acara TV dan 

mendengarkan radio, apabila isi pesan yang disampaikan media tersebut 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  

1. Novelty, sesuatu yang baru dan belum diketahui. 

2. Jarak, jarak terjadinya suatu peritiwa dengan tempat publikasinya 

peristiwa itu mempunyai arti penting. Khalayak akan tertarik untuk 

mengetahui hal-hal yang berhubungan langsung dengan kehidupan 

dan lingkngannya.  
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3. Popularitas, mencakup tokoh, organisasi atau kelompok, tempat 

dan tanggal yang penting, dan terkenal. 

4. Konflik atau pertentangan, baik dalam bentuk kekerasan maupun 

menyangkut perbedaan nilai dan pendapat.  

5. Humor (lucu atau menyenangkan).  

6. Nostalgia.  

7. Human Interest, setiap orang pada dasarnya ingin mengetahui 

segala peristiwa atau hal yang menyangkut kehidupan orang lain, 

biasanya dikemas dalam bentuk berita, feature, biografi.  

Adapun fungsi media massa menurut Mc Quail (1987: 53) media 

memiliki fungsi sebagai berikut:  

1. Jendela, pengalaman yang meluaskan pandangan kita dan 

memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi disekitar 

kita tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak.  

2. Juru bahasa, yang menjelaskan dan memberi makna terhadap 

peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas.  

3. Jaringan interaktif, yang menghubungkan pengirim dengan 

penerima melalui pelbagai macam umpan balik.  

4. Papan penunjuk jalan yang secara aktif menghubungkan arah, 

memberikan bimbingan atau intruksi.  
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5. Penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi 

perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik 

secara sadar dan sistematis maupun tidak.  

6. Tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi mencapai tujuan 

propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan. 

7. Pembawa atau pengantar informasi dan pendapat. 

8. Cermin memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu 

sendiri; biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan (distorsi) 

karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin mereka hakimi 

atau cela. 

Media massa menjadi kebutuhan penting bagi masa depan hidup 

manusia. Seperti halnya sekolah, media turut memberi peran dan jalan bagi 

perubahan sosial politik ekonomi masyarakat. Media tidak lagi „hanya‟ 

sebagai wadah penyampaian informasi. Berbagai kepentingan ideologi, 

ekonomi, politik, idealisme, agama bertarung dalam diri media. Jangkauan 

media yang semakin luas dan cepat memberi janji bagi siapapun yang 

memenangkan pertarungan itu akan menjadi „penguasa‟. Media massa 

harus tetap memiliki independensi dan obyektifitas, meski demikian 

kompetisi antar media yang semakin keras, memaksa pengelola lebih jeli 

melihat pangsa pasar (audiens). 

Semua media massa terikat dengan industri bisnis, karena tidak ada 

satu media pun yang tidak berorientasi pasar. Pasar menjadi orientasi 

media. Dalam sebuah industri, pasar menenempati posisi sangat penting. 

Dibelahan bumi mana pun, media massa juga berorientasi pada pasar, 
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sebab dari pasar inilah kelangsungan hidup media terjaga. Semakin banyak 

khalayak yang mengkonsumsi tayangan media, berarti semakin banyak 

orang yang membaca atau melihat iklan. ini signifikan dengan produk lain 

yang ditawarkan oleh perusahaan barang dan jasa yang diiklankan melalui 

media massa. Semakin banyak iklan yang terpublikasi melalui media 

massa, berarti semakin tinggi pula laba atau profit perusahaan media. 

Oleh karena itu para pengelola media dalam kenyataannya selalu 

berusaha untuk mengerti dan menyesuaikan diri dengan selera pasar dan 

selalu membuat inovasi-inovasi baru, sebab dengan cara tersebut industri 

media dapat memaksimalkan pendapatannya. 

3. Internet  

Salah satu media yang sekarang mengalami perkembangan cukup 

signifikan adalah Internet. Internet seperti sudah menjadi sebuah 

kebutuhan bagi setiap individu. Hal ini dikarenakan hampir yang semua 

informasi yang kita cari bisa kita dapatka dari Internet. 

Internet pertama kali dirintis pada tahun 1957 oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat sebagai bagian dari respon pemerintah aras 

proyek sputnik. Pada awalnya, hal tersebut hanyalah jaringan terbatas 

(ARPANET), membagi infromasi antara universits yang menerapkan “hi-

tech” dan intitusi penelitian lainnya. Dan karena sifat dasar pemikirannya 

bahwa jaringan itu dapat bertahan dari pemindahan atau penghancuran dari 

setiap computer didalamnya dan tentu saja penghancuran nuklir semua 
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infrastruktur komunikasi (Briggs dan Burke, 2006:376). Jadi pada awalnya 

internet diciptakan untuk kepentingan Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat untuk menjaga semua infromasi terhadap serangan yang terjadi 

pada waktu itu. 

Perkembangan internet kemudain mengalami perkembangan yang 

cukup cepat dengan bantuan penciptanya yakni Bemers-Lee, yang mulai 

merancang apa yang dimaksud World Wide Web (www) dimana dengan 

jaringan ini dapat menghubungkan satu computer dengan compute lainnya. 

Bagi Bemers-Lee, ia mencoba menjaga Web agar tidak dimiliki siapapun 

terbuka, dan bebas.  

Berhubungan dengan proses peyampaian pesan komunikasi, 

internet mampu menggabungkan beberapa jenis pesan. Baik melalui tek, 

audio juga visual. Atau biasa disebut sebagai digital media. Dalam 

bukunya, Biagi (2003 : 40) menjelaskan bahwa : 

“Digital Media could be decribed simply as what clearly not old 

media. The terms digital media is used to described all forms of 

emergening communications media. Digital media combined text, grapics, 

sound and video, using computer technology to create a product that 

similar to, but clearly different from, traditional media. Digital media also 

the fastest growing type media and promise to become the biggest factor in 

the future development of the mass media industries” 
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“Media digital bisa sederhana dideskrpsikan sebagai media yang 

jelas bukan media lama. Istilah media digital digunakan untuk 

mendeskripsikan semua bentuk baru dari komunikasi media. Media digital 

mengkombinasikan teks grapik, suara, dan video dengan menggunakan 

teknologi computer untuk menciptakan produk yang sama tapi dengan 

bentuk yang berbeda dari media tradisional. Media digital juga media yang 

dipertumbuhkan sangat cepat dan akan menjadi factor terbesar dalam 

perkembangan industri media massa” 

Internet sendiri memiliki perbedaan cukup signifikan dengan 

media-media tradisional seperti televise, radio, dan juga media cetak. Ada 

tiga perbedaan dari media internet sebagai hasil dari teknologi komunikasi 

massa baru dengan media tradisional. 

1. Semua sistem komunikasi baru setidaknya memiliki suatu 

kesepakatan yang pasti mengenai interaktivitas seperti percakapan 

dua orang atau face to face communicarion. 

2. Media baru juga tidak diperluas hingga suatu pesan khusus dapat 

diubah oleh tiap individu sebagai audience yang luas. Jelasnya 

kontrol sistem komunikasi massa biasanya bergerak dari pembuat 

pesan kepada konsumen pesan. 

3. Teknologi komunikasi baru bersifat a-syncrhonous, dalam artian 

audience memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima 

suatu pesan pada waktu yang tepat bagi individu. 
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Disamping itu, teknologi internet mampu menciptakan realitas 

virtual atau pengalaman ruang yang dihasilkan oleh teknologi computer. 

Sebetulnya pengalaman semacam itu ada dalam televisi, telepon, atau film. 

Tetapi karena virtualitas yang ditampilkan internet agak berbeda, maka 

kontrol atau kendali komunikasi terletak pada pemakai (user), bukan pada 

pencipta atau medium komunikasi. 

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa internet 

merupakan the news media yang digunakan dalam komunikasi media 

tetapi berbeda bentuk dengan perubahan-perubahan  yang akan semakin 

memudahkan bagi pengguna media tersebut. 

C. Informasi 

1. Pengertian Informasi 

Informasi adalah bahan pokok dalam komunikasi. Informasi 

dibutuhkan oleh manusia karena didorong oleh keinginannya 

mengembangkan wawasannya lebih beraneka ragam. Kebutuhan akan 

informasi tidak memandang status seseorang. Bisa menimpa siapa saja 

terlepas dari dia memanfaatkan atau tidak informasi tersebut. Menurut 

Gordon B. Davis mengatakan informasi adalah data yang telah diproses 

kedalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan 

mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan 

mendatang (Siahaan, 2000:29) 

Menurut Onong (1989: 177-178) pengertian informasi dibagi 

menjadi tiga yaitu : 
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1. Suatu pesan disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang 

yang baginya merupakan hal yang baru diketahuinya. 

2. Data yang telah di olah untuk disampaikan kepada yang 

memerlukan atau untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal. 

3. Kegiatan menyebarluaskan pesan yang disertai penjelasan, baik 

secara langsung maupun melalui media komunikasi, pada khayalak 

yang baginya merupakan hal atau peristiwa baru. 

Dari beberapa uraian di atas dapat cukup menjelaskan bahwa 

informasi merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi serta 

informasi itu bersifat dinamis. George R. Terry, Ph. D. menjelaskan 

berguna tidaknya informasi tergantung pada beberapa aspek, yaitu : 

1. Tujuan si penerima 

Apabila informasi itu tujuannya untuk memberikan bantun 

maka informasi itu harus membantu si penerima dalam usaha 

untuk mendapatkannya. 

2. Ketelitian penyampaian dan pengolahan data 

Penyampaian dan mengolah data, inti dan pentingnya info 

harus dipertahankan. 

3. Waktu 

Informasi yang disajikan harus sesuai dengan perkembangan 

informasi itu sendiri. 
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4. Ruang dan tempat 

Informasi yang didapat harus tersedia dalam ruangan atau 

tempat yang tepat agar penggunanya lebih terarah bagi si 

pemakai. 

5. Bentuk 

Dalam hubungannya bentuk informasi harus disadari oleh 

penggunannya secara efektif, hubungan–hubungan yang 

diperlukan, kecenderungan-kecenderungan dan bidang-bidang 

yang memerlukan perhatian manajemen serta menekankan 

informasi tersebut ke situasi-situasi yang ada hubungannya. 

6. Semantik 

Agar informasi efektik informasi harus ada hubungannya antara 

kata-kata dan arti yang cukup jelas dan menghindari 

kemungkinan salah tafsir. Jelasnya bahwa agar informasi itu 

menjadi berguna harus disampaikan kepada orang yang tepat, 

pada waktu yang tepat, dan dalam waktu yang tepat. 

2.    Media Sebagai Media Penyedia Informasi 

Teknologi komunikasi berkembang begitu pesat, hal ini dapat 

dilihat perubahan cara berkomunikasi masyarakat pada saat ini. 

Kemunculan teknologi informasi secara otomatis turut pula mempengaruhi 

perkembangan penggunaan media di masyarakat. Media sosial adalah 

media online yang mendukung interaksi sosial di dunia maya. Media sosial 

menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi dialog 
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interaktif. Beberapa contoh media sosial diantaranya, jejaring sosial, blog, 

wiki, youtube, dan lain-lain. Melalui media sosial, setiap orang bisa 

membuat, menyunting, sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, 

promosi, artikel, foto maupun video. Selain lebih fleksibel, media sosial 

juga lebih efisien, interaktif dan mempunyai daya cakup yang luas. 

Menurut Sutikno dalam (Nurudin, 2012: 53) ia berpendapat bahwa, 

media sosial muncul didasari ide untuk menghubungkan orang-orang dari 

seluruh belahan dunia. Belakangan, ide ini akhirnya membuahkan hasil, 

hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jenis-jenis media sosial yang saat 

ini ada dan telah dipakai masyarakat untuk mempermudah proses 

komunikasi mereka. Media sosial secara substansial telah  mengubah cara 

komunikasi antara organisasi, masyarakat, serta individu. Adapun jenis-

jenis dari media sosial menurut Nuruddin adalah sebagai berikut: 

1. Collaborative Projects 

Collaborative Projects merupakan suatu media sosial yang 

dapat membuat konten. Khalayak dapat mengakses konten tersebut 

secara global. Adapun dua subkategori yang termasuk ke dalam 

collaborative project dalam media sosial, yakni Wiki dan 

Bookmark social. Wiki merupakan situs yang memungkinkan 

penggunanya untuk menambahkan, menghapus dan mengubah 

konten berbasis teks. Wiki yang paling popular di internet sekarang 

adalah Wikipedia (www.wikipedia.org). Sedangkan subkategori 

lainnya adalah aplikasi bookmark social yang memungkinkan 

http://www.wikipedia.org/
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adanya pengumpulan berbasis kelompok dan rating dari link 

internet atau konten media, contohnya adalah Haro 

(www.helparereporter.com) dan Encyclopedia Britannica. 

2. Blogs and Microblogs 

Blogs adalah sebuah website yang memfasilitasi 

penyampaian sebuah opini, pengalaman atau kegiatan sehari-hari 

dari penulisnya. Pada kenyataannya, blogs dan microblogs banyak 

digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan sebuah produk. 

Begitu pula para selebritis. Mereka memanfaatkan blog sebagai 

sarana untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang mereka 

lakukan, sehingga para fans dapat mengetahui hal-hal baru tentang 

idolanya. Beberapa contoh Blogs and Microblogs antara lain: 

Blogger, Wordpress, Multiply, Plurk, dan lain-lain 

3. Content Communities 

Content Community merupakan sebuah aplikasi yang 

bertujuan untuk saling berbagi foto dan video orang yang dituju. 

Beberapa contoh Conntent Communities antara lain: Instagram, 

Youtube, Vimeo, dan lain-lain. 

4. Sosial Networking Sites 

Sosial networking sites atau yang lebih kita kenal dengan 

sebutan “situs jejaring sosial” adalah aplikasi yang memungkinkan 

penggunanya untuk terhubung dengan pengguna lain melalui 

sebuah akun pribadi. Situs jejaring sosial ini umumnya memiliki 

http://www.helparereporter.com/
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fitur seperti mengirim informasi dalam bentuk teks, foto maupun 

video, pesan pribadi seperti email, chatting, dan masih banyak lagi. 

Beberapa contoh situs jejaring social antara lain:  Facebook, 

Twitter, Friendster, Couchsurfing, Google Plus, Weibo, Yahoo 

Messager, dan lain-lain. 

D. Website 

Website adalah sarana komunikasi yang pertama kali dan paling 

popular dilihat oleh individu ketika membutuhkan suatu informasi. Sebuah 

website bisa berupa hasil kerja dari individu, atau menunjukkan 

kepemilikan dari sebuah organisasi, perusahaa atau bisa individu. 

Sebagai salah satu media baru, website perlu dikelolah dengan baik 

agar tujuan pengelola dapat tersampaikan dengan baik. Louis K. Falk 

memberikan tips-tips mengelola website agar lebih efektif, diantaranya :  

1. Setiap link yang ditawarkan harus online (no dead links). 

Semua link harus aktif jangan sampai saat di klik ternyata tidak 

aktif. 

2. Tersedia kontak informasi (contact information). 

Jika pengguna membutuhkan infromasi lebih mengenai 

informasi yang dipublikasikan melalui website, mereka dapat 

langsung menanyakan kepada pengelola sehingga tidak terjadi 

salah persepsi. 
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3. Penataan penempatan informasi (Placement of Information) 

Karena kita membaca dari kiri ke kanan, infromasi yang lebih 

penting seharusnya ditempatkan pada sisi kiri layar untuk 

memastikan dibaca dahulu oleh pengakses website. 

4. Pewarnaan 

Gunakan warna yang memungkinkan isi pesan dalam layar 

website dapat dengan mudah dibaca. Warna juga berfungsi agar 

tampilan lebih menarik asal tidak mengganggu upaya 

penyampaian informasi. 

5. Mudah penggunaan  

Informasi dalam website mesti siap tersedia dan ditempatkan 

dalam urutan logis. Hyperlinks mesti akurat dan ditandai secara 

jelas. 

6. Bertujuan  

Tujuan website akan menentukan kuantitas dan tipe infromasi 

di dalamnya. Website biasanya dibagi dalam tiga kategori :  

a. Presence model, digunakan untuk alat promosi. 

b. Informational model, dipenuhi dengan beragam materi 

pesan 

c. E-commerce model, didesain untuk menciptakan dan 

menjaga penjualan (Rachmat Kriyantono, 2008:262) 

Tingkat perhatian terhadap website biasanya dinyatakan dalam 

hits, yaitu jumlah akses atau berapa kali situs itu diakses oleh pengguna. 
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Tapi jumlah pengguna akses yaitu orang – orang yang benar – benar 

menghabiskan waktu dan mencari informasi, hanya berjumlah satu persen 

dari jumlah keseluruhan hits (Chao, 1995) 

Melalui website, setiap orang dapat memperoleh informasi yang 

akurat dan tepat karena di dalam website biasanya terdapat informasi yang 

sedang dicari dan berbagai hal yang mungkin belum diketahui sehingga 

informasi di dapat pun lebih banyak dengan adanya website itu. Selain itu, 

apabila ada pengunjung website ingin menanyakan sesuatu kepada 

pengelola website menjadi lebih mudah karena biasanya pada situs 

terdapat berbagai kontak yang bisa dihubungi atau fasilitas layanan yang 

diberikan langsung kepada pengelola website dengan memanfaatkan e-

mail yang biasanya sudah tertera di dalam contact info.  

E. Studi Resepsi  

Studi resepsi adalah studi yag terfokus pada bagaimana pemaknaan 

khalayak terhadap teks media yang disajikan oleh media maasa. Studi 

resepsi ini dilihat sebagai kajian terhadap khalayak yang sebenarnya ingin 

menempatkan khalayak tidak semata pasif namun sebagai agen cultural 

yang bisa menghasilkan makna tersendiri dari wacana yang ditawarkan 

teks media. Makna yang di usung oleh media akan bersifat terbuka dan 

bisa jadi masyarakat menanggapinya secara oposisif. 

 Dalam bukunya, McQuail (2009:73) menjelaskan bahwa : 

 “ The essence of the “reception approach” is to located the 

attribution and contraction of meaning (derived from media) with the 
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receiver. Media message are always open and “polysomic” having 

multiple meanings and are interpreted according to the context and the 

culture of the receiver. Among the forerunners of reception analysis was a 

persuasive variant of critical theory formulated by Stuart Hall 

(1974/1980) which emphasized tha stage of transformation through which 

any media message passed on the way from its origins to reception and 

interpretation. It drew from, but also challenged, the basic principle of 

structuralism and semiology which presumed that any meaningful 

“message” is constructed from signs which can have denotative and 

connotative meanings, depending on the choices made by an enconder”  

“ Eseni dari “pendekatan resepsi” adalah untuk menemukan 

atribusi dan konstruksi makna (berasal dari media) dengan penerima.  

Pesan media selalu terbuka dan polisemik memiliki arti dan ditakdirkan 

sesuai dengan kontek dan budaya penerima. Diantara pelopor analisis 

persepsi adalah varian teori kritis yang dirumuskan oleh Stuart Hall 

(1974/1980) yang menekankan tahap gelombang transformasi yang 

melewati setiap pesan media dalam perjalanan asal-usul resepsi dan 

interpetrasi. Hal menarik dari resepsi, tetapi juga menantang prinsip-

prinsip dasar struktualisme dan semiology yang diduga bahwa “pesan” 

apapun yang dibangun berarti dari tanda-tanda yang dapat memiliki makna 

denotative dan konotatif, tergantung pada pilihan yang dibuat oleh 

encoder”.  
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Khalayak merupakan pecipta makna yang akfif dalam kaitannya 

dengan teks. Sebelumnya mereka sudah membawa kompetensi budaya 

yang telah mereka dapatkan untuk kemukakan dalam bentuk teks, 

sehingga khalayak yang terbentuk dengan cara yang berbeda akan 

mengerjakan dan menciptakan sebuah makna atas apa yang dilihat dengan 

berlainan satu sama lain karena adanya kompetensi budaya dan situasi 

lingkungan tersebut.  Hal ini terlihat sama seperti yang telah dikemukakan 

oleh Hall tentang kajian studi resepsi yang telah ditemukanya. 

Stuart Hall  (Eriyanto:2001, 94-95) menemukan tiga posisi 

hipotesis dalam studi resepsi yang menjelaskan tentang di dalam mana 

posisi pembaca teks kemungkinan mangadopsi:  

1. Dominant/hegemonic reading  

Penulis menggunakan kode-kode yang umum sehingga 

pembaca dapat menafsirkan dan membaca pesan yang sudah 

diterima umum tersebut. Artinya secara penuh pembaca menerima 

makna yang telah disodorkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan 

penafsiran antara penulis dengan khalayak. 

2. Negotiated reading 

Pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan kode-

kode program dan pada dasarnya menerima makna yang 

disodorkan oleh si pembuat program namun memodifikasikannya 

sedemikian rupa sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat 

pribadinya. 
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3. Oppositional/counter hegemonic reading 

Pembaca tidak sejalan dengan kode-kode program dan 

menolak makna atau pembacaan yang disodorkan, dan kemudian 

menentukan frame alternatif sendiri di dalam menginterpretasikan 

pesan/program 

F. Audiens Aktif  

Konsep khalayak menunjukan pada adanya sekelompok 

pendengar atau pentonton atau pembaca yang memiliki perhatian, reseptif 

tetapi relatif pasif yang terkumpul dalam latar yang kurang lebih bersifat 

public (McQuail, 2011). Hal tersebut mengacu pada beberapa studi yang 

memunculkan teori dimana media massa mempunyai feel yang besar 

ketika menerpa audiens. Seperti yang ada dalam teori peluru (bullet 

theory) dan jarum hipodermik (hypodermic neddle theory). 

Namun teori-teori tersebut hanya menjelaskan tentang efek dari 

sudut pandang media itu sendiri. Sedangkan pada kenyataanya 

penerimaan dari media massa sangatlhah beragam dan merupakan 

pengalaman yang cukup rumit dari tiap individu. Hal tersebut terutama 

berlaku pada saat mobilitas, indivualitas dan berlipatgandanya 

penggunaan media. Munculnya media baru telah memperkenalkan 

sejumlah bentuk baru perilaku, melibatkan interaktivitas dan pencarian. 

Batasan antara produsen dan khalayak telah menjadi kabur karena alesan-

alesan yang telah diberikan sebelumnya (McQuail, 2009) 
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Para peneliti akhirnya menyadari efek minimal media massa 

kepada orang, karena itu peneliti sekarang lebih memperhatikan apa yang 

dilakukan orang terhadap media massa. Sehingga muncul teori 

fungsionalisme individual yang melihat efek media massa berdasarkan 

sudut pandang audiens. Dalam teroi tersebut khalayak dianggap aktif 

menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya (Morrisan, 2009) 

Audiens adalah konsumen dari produk-produk yang ditawarkan 

oleh media massa dan mereka berhak memilih sesuai dengan apa yang 

mereka sukai. Seperti yang diungkapkan Jay G. Blummer (dalam West & 

Turner, 2007, h.109) bahwa tipe audiens yang tergolong audiens aktif 

adalah : 

1. Selektif (selectivity) 

Audiens tidak asal-asalan dalam mengkonsumsi media, namun 

terdapat alasan tertentu. 

2. Kegunaan (utilitarianism) 

Audiens aktif dikatakan mengkonsumsi media dalam rangka 

suatu kepentinga untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan 

tertentu yang mereka miliki 

3. Kesengajaan (intensionality) 

Audiens aktif menggunakan secara sadar atau sengaja dari isi 

media. 
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4. Keikutsertaan (involvement) 

Audiens secara aktif berpikir mengenai alasan mereka dalam 

mengkonsumsi media. 

5. Kesulitan untuk dipengaruhi (impervious to influence) 

Audiens aktif dipercaya sebagai komunitas yang tahan dalam 

menghadapi pengaruh media atau tidak mudah terpengaruh 

media. 

 Audiens aktif biasanya adalah para audiens yang memiliki 

tingkat pendidikan tinggi/berpendidikan karena mereka 

cenderung memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Sehingga menurut McQuail, “penyebab pengguna 

media oleh para audiens terletak dalam lingkungan social atau 

psikologis yang dirasakan sebagai masalah dan media lah yang 

digunakan untuk menanggulangi masalah tersebut (pemuas 

kebutuhan)” (McQuail, 1998, h.217) 

G. Teori Uses and Gratification 

 Teori uses and gratification dikemukakan olah Katz Blumler and 

Gurevitch (1959), seperti dirintis oleh Jack M.Leod dan Lee B.Becker 

(1981:9), memberikan penekanan pada kecendurungan audiens yang 

aktif dalam mengonsumsi media, yakni bahwa seseorang mengikuti 

ketertarikannya, memilih isi media yang mereka butuhkan dan 

mengkaitkan konten untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada hal ini 
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ditekankan bahwa setiap individu memilih konten media yang mereka 

butuhkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. (Pawito, 2008:203) 

Katz, Blummer dan Gurevitch menjelaskan mengenai asumsi dasar 

pada teori uses and gratifications, yaitu : (Elvinaro dan Lukiati, 2004:71) 

1. Khalayak dianggap aktif, artinya khalayak sebagai bagian 

penting dari penggunaan media massa diasumsikan mepunyai 

tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa, insiatif untuk mengkaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada 

khalayak. 

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media 

lebih luas. Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui 

konsumsi media amat bergantung kepada perilaku khalayak 

yang bersangkutan.  

4. Tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang 

diberikan anggota khalayak artinya, orang dianggap cukup 

mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-

situasi tertentu. 

5. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus 

ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. 
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Model uses and gratification dapat digambarkan seperti dibawah ini, : 

 

Gambar 2.1 

Model “Uses and Gratification” 

 Penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan 

dalam berbagai media jenis isi media yang dikonsumsi dan berbagai 

hubungan antara individu konsumen media dengan isi media yang 

dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan (Rakhmat, 2004:65). 

Efek media dapat dioperasionalkan sebagai evaluasi kemampuan media 

untuk memberikan kepuasan, sebagai depedensi media, dan sebagai 

pengetahuan. 

 Teori Uses and Gratifications dimulai di lingkungan sosial, dimana 

yang dilihat adalah kebutuhan khalayak (Effendy, 2003:294). Lingkungan 

sosial meliputi ciri-ciri afiliasi kelompok dan ciri-ciri kepribadian. 

Kebutuhan individual dikategorisasikan sebagai berikut:  

1. Cognitive needs (Kebutuhan Kognitif)  

Adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, 

pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan ini 

didasarkan pada hasrat untuk memahami dan menguasai 
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lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran dan dorongan untuk 

penyelidikan.  

2.  Affective needs (Kebutuhan Afektif)  

Adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-

pengalaman yang estetis, menyenangkan dan emosional.  

3. Personal intergrative needs (Kebutuhan pribadi secara integratif) 

Adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, 

kepercayaan, stabilitas, dan status individual. Hal-hal tersebut 

diperoleh dari hasrat akan harga diri. 

4. Social integrative needs (kebutuhan sosial secara integratif) 

Adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak 

dengan keluarga, teman, dan dunia. Hal-hal tersebut didasarkan 

pada hasrat untuk berafiliasi. 

5.  Escapist needs (kebutuhan Pelepasan)  

Adalah kebutuhan yang berkaitan dengan hasrat ingin melarikan 

diri dari kenyataan, kelepasan emosi, ketegangan dan kebutuhan 

akan hiburan  

H.  Teori Resepsi  

Katz, Blumler dan Gurevitch (1974) menggambarkan lima elemen 

atau asumsi dasar dari pendekatan teori uses and gratification yang 

menjelaskan suatu kerangka berpikir tentang kapan dan bagaimana 

khlayak berbeda media menjadi lebih aktif atau kurang aktif dan 
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konsekuensi apa yang akan muncul dan bias meningkatkan atau 

menurukan keterlibatan khalayak pada isi media. 

 Kelima elemen itu adalah sebagai berikut : 

1. Khalayak itu aktif dan pengguna media mereka adalah berorientasi 

pada tujuan mereka 

Berbagai jenis khalayak membawa tingkat aktifitas dalam 

mengonsumsi meda. Paling tidak dalam pemilihan media yang 

disukai dalam situasi tertentu atau pilihan isi media yang diberikan 

oleh media yang dipilihnya. 

2. Inisiatif dalam pemilihan media yang berhubungan dengan 

pemuasan (gratification) kebutuhan khalayak terletak di tangan 

khalayak. 

Meski seseorang tertarik terhadap isi dari media tersebut, 

tetapi belum tentu media tersebut dapat merubahnya seseorang 

sesuai dengan tujuan dari media tersebut. 

3. Media saling berkompetensi dengan media lain dalam memuaskan 

khlayak  

Klapper mengatakan bahwa media berfungsii melalui sebuah 

nexus berbagai factor dan pengaruh yang termediasi. Media dan 

khlayaknya tidak berada didalam suatu ruangan hampa udara. 

Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas dan 

hubungan antara media dan khlayak benar-benar dipengaruhi oleh 

kejadian-kejadian yang ada di lingkungan mereka. Jika kebutuhan 
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khalayak akan informasi dan hiburan terpenuhi melalui interaksinya 

dengan anggota masyarakat dilingkungan mereka, maka pengguna 

media oleh khalayak akan berkurang. 

4. Orang sangat sadar akan media yang digunakannya, 

ketertarikannya, dan motivasinya untuk bisa memberikan gambaran 

yang akurat tentang penggunaan media tersebut kepada para 

peneliti media.  

Para peneliti media sebenarnya bisa memberikan bukti-bukti 

yang lebih baik tentang kesadaran khalayak akan pengguna media. 

Sebab dengan perkembangan teknologi yang ada, khalayak dapat 

secara aktif memilih media mana yang akan digunakanya dan 

informasi apa saja yang akan mereka ambil atau buang. 

5. Penilaian khalayak terhadap isi media yang berhubungan dengan 

kebutuhan mereka akan media atau isi media yang spesifik 

seharusnya ditangguhkan. 

Orang bisa mengonsumsi isi media yang sama tetapi 

dengan cara yang berbeda, sehingga isi media yang sama dapat 

mendatangkan konsekuensi yang berbeda pula pada masing-

masing orang. Khalayak mengkontruksi tiap makna yang 

diterimanya melalui isi media dan pemaknaan itu akan benar-benar 

berpengaruh pada apa yang khalayak pikirkan dan lakukan. 

David Croteau (2000) mengemukakan bahwa terdapat 3 cara 

mendasar yang mana khalayak media terlihat aktif yaitu melalui : 
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1. Intrepetasi individu mengenai produk-produk media. 

2. Intrepretetasi kolektif tentang media. 

3. Aksi politis yang kolektif. 

Teori resepsi merupakan teori khalayak aktif yang berfokus dalam 

menilai apa yang orang lakukan dengan media (Baran, 2010). Teori 

resepsi sebagai pendukung dalma kajian terhadap khalayak sesungguhnya 

hendap menempatkan khalayak tidak semata-mata pasif namun dilihat 

sebagai agen kultural (cultural agent) yang memiliki kuasa tersendiri 

dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan 

media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka atau 

polysemic dan bahkan bisa ditanggapi secara opposif oleh khayalak 

(McQuail, 2011). 

Tabel  Kekuatan dan kelemahan Reception Theories 

RECEPTION THEORY 

Kekuatan 

1. Menfokuskan perhatian pada 

individu dalam proses 

komunikasi massa. 

2. Menghormati kecerdasan dan 

kemampuan konsumen 

media. 

3. Mengakui berbagai makna 

dalam teks media. 

Kelemahan 

1. Biasanya didasarkan pada 

interpretasi informatif 

laporan penonton. 

2. Tidak dapat menetapkan 

ada atau tidaknya efek, 

3. Metode penelitian kualitatif 

menghalangi penjelasan 

kausal. 
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4. Mencari pemahaman 

mendalam tentang bagaimana 

orang menafsir teks media.  

5. Dapat memberikan analisis 

mendalam tentang cara 

media. 

4. Telah terlalu berorientasi 

tingkat mikro (tetapi 

berusaha untuk menjadi 

lebih makroskopik) 

Sumber buku : Mass Communcation Theory, Foundation, Ferment dan 

Future 5rd edition oleh Baran 

 

G. Teori Penilaian Sosial 

  Teori penilaian social atau social judgement theory memberikan 

perhatian pada bagaimana orang memberika penilaian mengenai segala 

informasi atau pernyataan yang didengarnya. Teori berawal dari penelitian 

Muzafer Sherif yang berupaya memperkirakan bagaimana orang menilai 

pesan dan bagaimana penilaian yang dibuat tersebut dapat mempengaruhi 

sistem kepercayaan yang sudah dimiliki sebelumnya. (Morrisan,2010) 

  Menurut Sherif terdapat 3 wilayah dalam diri manusia dalam 

menilai pesan. Wilayah yang pertama adalah wilayah penerimaan, yaitu 

wilayah dimana pesan-pesan atau pernyataan dapat diterima oleh individu. 

Wilayah kedua adalah wilayah penolakan, dimana pesan-pesan atau 

pernyataan media ditolak atau tidak sesuai dalam diri individu. Sedangkan 

yang ketiga adalah wilayah nonkomitmen atau netral, yaitu wilayah 

dimana pesan-pesan atau pernyataan sebuah media bersifat netral dalam 
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artian tidak setuju namun juga tidak menolak pesan-pesan atau pernyataan 

media tersebut (Morrisan,2010) 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sherif, individu 

memberkan penilaian untuk menerima atau menolak pesan berdasarkan 

dua hal yaitu keterlibatan ego (Ego Involement) dan acuan internal 

(reference point). Keterlibatan ego dapat di artikan sebagai sense of the 

personal relevance of an issue (adanya hubungan personal dengan isu 

bersangkutan). Menurut Sherif, mereka yang memiliki keterlibatan atau 

komitmen yang tinggi terhadap suatu isu menunjukan wilayah penolakan 

yang lebar. Sedangkan acuan internal yang dimaksud disini adalah 

referensi internal yang dimiliki oleh seseorang dalam menilai sesuatu. 

Menurut Sherif, manusia selalu membuat acuan dalam menilai sepanjang 

hidupnya. Manusia sering menduga panjang sesuatu tanpa alat pengukur 

panjang, menentukan waktu atau jam berdasarkan intensitas cahaya 

matahari atau menentukan usia sesorang berdasarkan penampilan fisiknya. 

Proses yang sama juga berlaku dalam menilai pesan komunikasi yang 

disebut persepsi sosial. Dalam kehidupan sosial, acuan atau refrensi 

internal tersimpan dalam kepala manusia berdasarkan pengalaman 

sebelumnya.(Morrisan, 2010)  
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Definisi Konseptual 

Menurut Hamidi dalam bukunya berjudul Metode Penelitian dan 

Teori Komunikasi disebutkan:  

“Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang 

diberikan peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, 

diteliti dan digali (datanya).” (Hamidi, 2010: 142) 

Definisi konseptual bertujuan untuk membatasi persoalan yang 

akan diteliti, sehingga konseptualisasi dalam penelitian ini menjadi 

spesifik, fokus, dan representasi yang bersifat empiris dan terukur dari 

suatu konsep, teori atau hipotesis. Adapun definisi konseptual dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Makna menurut De Vito seperti dikutip oleh Alex Sobur (2006) 

mengatakan bahwa makna ada dalam diri manusia. Kita 

menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang ingin kita 

komunikasikan. Tetapi kata-kata ini tidak secara sempurna dan 

lengkap mengambarkan makna yang kita maksudkan. Sehingga R. 

Brown mendifinisikan makna sebagai kecenderungan (diposisi) total 

untuk menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. 

Maka istilah makna adalah istilah yang tersaji secara subyektif. Oleh 

karena itu pemaknaan lebih menuntut kemampuan integratif manusia: 

indrawinya, daya pikirnya, dan akal budinya (Sobur, 2009: 256). 

2. Khalayak, sekelompok pendengar atau pentonton atau pembaca yang 

memiliki perhatian, reseptif tetapi relatif pasif yang terkumpul dalam 
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latar yang kurang lebih bersifat public (McQuail, 2011). Hal tersebut 

mengacu pada beberapa studi yang memunculkan teori dimana media 

massa mempunyai feel yang besar ketika menerpa khalayak. Dan tiap 

khalayak ini cenderung memiliki feedback yang berbeda dari tiap 

informasi yang diterima. 

3. Website adalah sarana komunikasi yang pertama kali dan paling 

popular dilihat oleh individu ketika membutuhkan suatu informasi. 

Sebuah website bisa berupa hasil kerja dari individu, atau 

menunjukkan kepemilikan dari sebuah organisasi, perusahaa atau bisa 

individu. (Rachmat Kriyantono, 2008:262) 




