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BAB II 

TINAJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kampanye Politik 

Kampanye politik menurut Kotler dan Roberto (1998) (dalam Cangara, 

2014: 229) “Campaign is an organized effort conducted by one group (the 

change agen) wich intends to persuade others (the target adopters), to accept, 

modify, or abandon certains ideas, attitudes, practices and behavior.” 

Kampanye adalah suatu usaha yang diorganisasi oleh satu kelompok (agen 

perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa 

menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan prilaku tertentu. 

Usaha-usaha kelompok agen perubahan yang dimaksud Kotler dan 

Roberto diatas dapat berupa peristiwa yang di dramatisasi. Ini yang membuat 

Richard A. Joslyn (dalam Cangara, 2014: 230) mengibaratkan kampanye 

politik tidak ada bedanya dengan adegan drama yang dipentaskan para aktor-

aktor politik.  

Kualitas hasil perubahan yang telah diusahakan dalam kampanye politik, 

sangat tergantung pada seberapa rasional pertimbangan yang dijadikan dasar 

oleh khalayak dalam menentukan pilihan. Kampanye secara sederhana dapat 

digambarkan sebagai usaha memengaruhi khalayak sedemikian rupa, sehingga 

khalayak akan membuat pertimbangan mengenai hasrat, kebutuhan, serta 

selera politik mereka untuk dijadikan dasar memilih atau mengubah pilihan 

atas kandidat partai politik perserta pemilihan umum yang mereka sukai dalam 

memilih. (Sayuti, 2014: 104) 
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Kampanye politik juga merupakan tindakan politik yang lebih analog 

dengan menjajakan produk politik yang sudah siap konsumsi dan harus dijual 

kepada khalayak calon pemilih dengan segala resiko yang mungkin terjadi 

seperti tidak diminati oleh khalayak calon pemilih. Kampanye politik bersifat 

produk based atau pruduk driven. Kampanye politik dilaksanakan ketika 

jadwal pemilihan umum telah ditetapkan, serta kandidat telah ditentukan oleh 

dan disahkan keikutsertaannya sebagai kontestan pemilihan umum (Sayuti, 

2014: 104). 

Dalam praktiknya strategi dari penyusunan pesan dalam kampanye 

politik sangat tergantung dari rancangan peran spin doctor. Spin Doctor atau 

dalam istilah lain public relation politic (PR politik) bertugas membangun 

citra kandidat yang diusung dan memberi kesan negatif saingannya. (Louw 

dalam Cangara 2014: 230) PR politik adalah individu yang memiliki 

kemampuan menguasai publik, menggerakkan massa dan menguasai media 

sekaligus sebagai konseptor politik yang bertujuan memengaruhi (Graber 

dalam Cangara, 2014: 230). 

Di Indonesia Spin Doctor atau yang biasa juga disebut sebagai manajer 

kampanye adalah orang yang menentukan pengarahan opini publik dalam 

pencitraan kandidat. Ia menggunakan semua jalur komunikasi untuk 

membangun citra politisi yang diusungnya, dengan membentuk dan 

mengarahkan opini publik guna memenangkan pemilihan, sekaligus 

memengaruhi publik agar tujuan yang mereka inginkan dapat tercapai. 

Dengan menggunakan media komunikasi dalam pembentukan opini publik, 
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spin doctor merekayasa cara-cara pemaksaan dalam kampanye menjadi 

bujukan. (Etman dalam Cangara, 2014: 232) 

2.2 Kampanye Negatif 

Suatu kompetisi politik seperti pemilihan umum Presiden RI tidak akan 

lepas dari isu yang membentuk citra negatif kandidat dari aktifitas kampanye 

negatif. Kampanye negatif atau negatif campaign cenderung menyudutkan 

para calon yang diusung untuk menduduki jabatan. Salah satu bentuk 

kampanye negatif adalah menggelari kandidat dengan nama-nama julukan 

yang jelek. Pemberian nama jukukan dalam komunikasi disebut labeling 

theory yang menyatakan bahwa proses penjulukan sedemikian hebat sehingga 

korban-korban misinterpretasi tidak dapat menahan pengaruhnya, karena 

serangan julukan yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri, citra 

diri asli mereka sirna digantikan citra baru negatif yang diberikan orang lain 

(Mulyana 1999 dalam Cangara, 2014: 294). 

Kampanye negatif dilakukan untuk memengaruhi penghambatan, atau 

pembelokan pencapaian. Ini dilakukan dengan tujuan menggiring opini publik 

agar memberi stigma buruk terhadap lawan politik. Cara yang dilakukan 

melalui dramatisasi yang berisi label-label negatif terhadap segala yang 

berhubungan dengan citra politik lawan. Di era teknologi informasi dan 

komunikasi dramatisasi ini dapat dilakukan melalui internet. Sebuah situs 

jejaring sosial seperti Youtube dapat dipergunakan untuk merekayasa suatu 

citra kelompok kepentingan politik tertentu menjadi negatif, kemudian 

berkembang untuk pengenalan gagasan dan membangun citra positif kandidat 

yang didukung (Sayuti, 2014: 104-109). 
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Meskipun kampanye negatif memberi dampak negatif bagi citra 

kandidat, namum beberapa pihak memandang bahwa kampanye negatif perlu 

dilakukan. Kampanye negatif berguna bagi para pemilih untuk merekam jejak 

calon pemimpinnya (Cangara, 2014: 295). Franz Magnis-Suseno SJ (dalam 

Cangara, 2014: 295) mengatakan bahwa pembongkaran rekam jejak calon 

pemimpin bukanlah kampanye negatif, melainkan justru mendidik rakyat 

untuk memilih secara benar. 

2.3 Pesan Dalam Kampanye Politik 

Sebelum membahas lebih jauh pesan yang disusun dalam kampanye 

politik perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pesan. 

Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam bentuk simbol yang 

dipersepsi dan diterima oleh khalayak dalam serangkaian makna. 

Kemampuan manusia menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia 

sudah memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi, mulai dari 

simbol yang sederhana seperti bunyi, isyrat, dan warna sampai pada simbol-

simbol yang dimodifikasi dalam bentuk sinyal-sinyal melalui gelombang 

udara, cahaya, seperti radio, televisi, dan satelit. Simbol adalah hasil kreasi 

manusia yang mengandung makna sehingga bisa digunakan dalam 

berkomunikasi antar sesama manusia (Cangara, 2014: 257). 

Simbol dalam pesan terdiri atas simbol verbal dan non verbal. Simbol 

verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa.  Simbol non verbal biasa 

disebut bahasa isyarat, bahasa tubuh (body language) atau bahasa diam (silent 

language). Dalam beberapa studi yang pernah dilakukan sebelumnya,  simbol 
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non verbal dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk (Cangara, 2014: 

257-259), antara lain: 

a. Kinesik (Kinesics) 

Kinesik merupakan simbol non verbal yang ditujukan oleh gerakan-

gerakan tubuh. Misalnya emblems ialah isyarat yang memiliki arti 

langsung terhadap simbol yang dibuat oleh gerakan badan. Dalam salah 

satu adegan dalam video Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi? 

tampak sosok yang mirip dengan Megawati mengangkat jari telunjuk dan 

jari tengah membentuk huruf “V” mengisyaratkan nomor 2 yang menjadi 

nomor urut pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 

b. Sentuhan (Touching) 

Sentuhan ialah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan, 

misalnya berjabat tangan, saling rangkul, dan menepuk pundak untuk 

menambah keakraban (Cangara, 2014: 260). 

c. Intonasi suara (Paralanguage) 

Intonasi ialah isyarat yang ditimbulkan oleh tekanan atau irama suara 

(Cangara, 2014: 260).  

d. Gerakan Mata (Eye Gaze) 

Mata merupakan alat komunikasi yang paling mendukung makna 

dalam memberi isyarat tanpa kata. Ungkapan “pandangan pertama” 

memiliki arti yang ditimbulkan oleh gerakan mata. Studi yang pernah 

dilakukan oleh para ahli psikologi tentang gerakan mata, disimpulkan 

bahwa bila seorang tertarik pada suatu objek tertentu, maka pandangannya 
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akan terarah pada objek itu tanpa putus dalam waktu yang relatif lama 

dengan bola mata cenderung lebih besar (Cangara, 2014: 261). 

e. Diam (Silent) 

Berbeda dengan tekanan suara, maka sikap diam juga sebagai simbol 

non verbal yang memiliki makna. Max Picard (dalam Cangara, 2014: 262) 

menyatakan bahwa diam tidak selamanya mengandung arti negatif, tetapi 

juga bisa melambangkan sikap positif. 

f. Warna 

Warna memberi arti terhadap suatu objek. Di Indonesia warna 

terkadang menjadi identitas utama kandidat dan partai politik yang 

mengusung kandidat. 

g. Logo 

Logo dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan emblem adalah 

lambang, lencana, atau tanda yang digunakan oleh suatu organisasi, 

perusahaan, partai, hingga negara. Logo menjadi simbol pesan yang 

memiliki multi makna mulai dari filosofi, visi, misi dan tujuan suatu 

organisasi atau lembaga. Hampir semua partai politik selain memiliki 

bendera sebagai simbol-simbol partai juga memiliki logo. 

Pesan dari kampanye politik disusun dari gagasan kandidat peserta 

pemilihan umum (dalam hal ini calon presiden) seperti visi dan misi, 

kemudian ditawarkan kepada khalayak calon pemilih. Tetapi dalam banyak 

pemlihan umum, partai oposisi atau lawan salah satu kandidat cenderung 

mempersuasi khalayak dengan memberi citra buruk lawan politiknya (Sayuti, 

2014: 109). 
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Penggunaan model bahasa dalam penyusunan pesan sangat menentukan 

efektifitas pesan yang disampaikan kepada khalayak. Penggunaan bahasa 

dalam penyusunan pesan kampanye politik disusun atas 3 teori (Cangara, 

2014: 257). Teori tersebut adalah:  

a. over power’em theory: Teori ini menunjukan bahwa pesan jika sering 

sekali diulang, panjang dan cukup keras, maka pesan itu akan berlalu dari 

khalayak.  

b. glamor theory: Suatu pesan (ide) yang dikemas dengan cantik, kemudian 

ditawarkan dengan gaya persuasi, maka akan tertarik untuk memiliki ide 

itu. 

c. don’t tele’em theory: Bila suatu ide tidak disampaikan kepada orang lain, 

maka mereka tidak akan memegangnya dan menanyakannya. Karena itu 

meraka itu tidak akan membuat pendapat tentang ide itu.  

d. one-side issue: yaitu teknik penyampaian pesan dengan menonjolkan sisi 

kebaikan atau keburukan sesuatu. Artinya seorang juru kampanye dalam 

menyampaikan sesuatu harus memberi tekanan apakah pada kebaikannya 

atau sebaliknya pada keburukannya. Teknik penyampaian pesan seperti ini 

hanya cocok untuk mereka yang kurang berpendidikan, sehingga tidak 

mempunyai alternatif pilihan 

e. two-side issue: yaitu teknik penyampaian pesan dimana juru kampanye 

selain mengemukakan yang baik-baik, juga menyampaikan hal-hal yang 

kurang baik. Juru kampanye memberi kesempatan kepada khalayak untuk 

berfikir apakah ada keuntungan jika mereka melaksanakan informasi yang 
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diterimanya. Biasanya teknik seperti ini lebih cocok disampaikan kepada 

khalayak yang berpendidikan, dan memiliki sikap kritis yang tinggi. 

2.4 Persuasi Politik 

Persuasi politik dapat difenisikan sebagai usaha yang disadari untuk 

mengubah sikap, kepercayaan, atau prilaku orang lain melalui transmisi pesan. 

Proses persuasi politik dapat ditinjau dari beberapa karakteristik persuasi. 

Karakteristik pertama, persuasi kadang dilakukan dengan berbagai tujuan, dan 

usaha komunikator untuk mencapai tujuan tersebut melalui beberapa media. 

Dengan kata lain persuasi adalah komunikasi yang bertujuan atau 

berkepentingan. Leonard Doob (Dalam Nimmo 2005) mengemukakan bahwa 

ada dua jenis persuasi, yaitu persuasi yang disengaja dan tidak disengaja. 

Sebagai contoh Doob membedakan agen periklanan yang ingin 

mempromosikan penjualan suatu produk (disengaja) dan ibu rumah tangga 

yang secara spontan memuji produk itu didepan seorang teman (tak 

disengaja). Dari contoh ini kita dapat menentukan indikator persuasi dari 

tujuan komunikator yang disadarinya, tetapi tidak untuk keseluruhan. Persuasi 

yang tidak disengaja bahkan terjadi dengan tidak adanya tujuan komunikator 

jika penerima pesannya merasakan adanya tujuan dalam motif atau pesan 

komunikator,dan ia menanggapinya (Nimmo, 2005: 119). 

Karakteristik kedua dari persuasi adalah persuasi itu dialektis. Namun 

kita keliru jika mengira bahwa si A mempersuasi si B bila si A sekedar 

menghimbau dan si B memenuhi imbauan itu. Yang dimaksud dengan 

persuasi sebagai dialektis adalah suatu proses komunikasi dimana 

komunikator, dengan sengaja atau tidak, memberikan perasaan responsif bagi 
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orang lain yang dalam hal ini komunikan. Maka bagian lain dari proses 

komunikasi ini adalah tanggapan komunikan atau orang yang dipersuasi. 

Tanggapan ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan komunikan setelah 

mendapat persuasi, tindakan ini pula berbeda dari cara bertindak yang 

sekiranya akan dilakukan jika persuasi itu tidak ada. Yang menonojol dari 

tindakan ini adalah, tindakan ini berisi ungkapan opini yang merefleksikan 

perubahan dalam persepsi, kepercayaan, nilai, dan pengharapan. Jika 

misalnya, orang mengubah pandangannya tentang keadaan objek itu 

(kepercayaan) sebagai akibat informasi yang baru, atau salah informasi, dalam 

bentuk fakta, data, statistik, dan sebagainya, maka inilah persuasi (Nimmo, 

2005: 119).  

Dari beberapa karakteristik dan penjelasan dari persuasi ini, kita dapat 

menyimpulkan secara umum bahwa persuasi politik merupakan bagian dari 

pembicaraan politik. Lebih khusus persuasi politik adalah cara pembicaraan 

politik. Dengan sadar atau tidak, orang yang serta dalam politik bertujuan 

membuat orang lain bertindak  dengan cara yang mungkin tidak akan 

dilakukan jika tidak ada persuasi, seperti mengubah persepsi, pikiran, 

perasaan, dan pengharapannya (Nimmo, 2005: 119). 

Persuasi dalam politik juga dilakukan melalui beberapa pendekatan. 

Pendekatan tersebut adalah pendekatan persuasi politik sebagai propaganda, 

periklanan, dan retorik. Ketiga pendekatan ini memiliki beberapa kesamaan: 

bertujuan (purposif), disengaja (intensional), dan melibatkan pengaruh. 

Seluruh pelaku komunikasi dari tiga pendekatan ini terdiri atas hubungan 

timbal balik. Dalam artian terjadi interaksi antara komunikator dan 
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komunikan, bukan satu orang mendikte yang lain. Keseluruhan baik 

komunikator maupun komunikan menghasilkan berbagai tingkat perubahan 

dalam persepsi, kepercayaan, nilai, dan pengharapan pribadi. Selain memiliki 

kesamaan, terdapat cara-cara yang berbeda dari ketiga pendekatan tersebut. 

Pertama, ada perbedaan diantara satu – kepada – banyak dan dua arah dalam 

meneruskan pesan – pesan. Kedua, ada perbedaan dalam orientasi pendekatan, 

yaitu apakah diarahkan kepada perseorangan atau kepada kelompok. Ketiga, 

ketiga pandangan itu masing – masing mengesankan pandangan yang berbeda 

tentang apa yang memungkinkan adanya masyarakat. Dan keempat, masing – 

masing menggunakan fokus yang berbeda dalam merumuskan kampanye 

persuasi (Nimmo, 2005: 119). 

Penyusunan pesan kapanye politik yang bersifat persuasif memiliki 

sebuah proposisi, yakni adanya hasil yang diperoleh sumber dari penerima 

atas pesan yang disampaikannya. Artinya setiap pesan yang dibuat diharapkan 

akan menghasilkan perubahan. Kampanye berusaha mengubah pengetahuan, 

sikap, tingkah laku seseorang atau publik terhadap kandidat atau partai yang 

diperkenalkan. Karena itu kegiatan komunikasi atau kampanye yang bertujuan 

untuk perubahan memerlukan keterampilan persuasi (Cangara, 2014: 267). 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang 

memakai teknik persuasi. Cara pertama adalah teknik fear appeal yang 

merupakan metode penyusunan pesan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan 

kepada khalayak. Cara kedua adalah dengan menyampaikan pesan yang penuh 

dengan emosi (emotional appeal). Teknik ini berusaha mengunggah emosi 

khalayak misalnya dengan mengungkapkan masalah agama, etnis, 
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kesenjangan ekonomi, diskriminasi dan semacamnya. Teknik penyusunan 

pesan yang ketiga adalah pesan yang penuh dengan nuansa humor (humorius 

appeal). Teknik ini berusaha membawa khalayak agar tidak jenuh ketika 

mendapat pesan yang persuasif. Hanya saja dalam penyampaian pesan yang 

disertai humor diusahakan jangan sampai humor lebih dominan daripada 

substansi materi yang ingin disampaikan. (Cangara, 2014: 267-269) 

Pendekatan persuasi kampanye politik yang dilakukan dalam media 

sosial dapat dilihat dengan pendekatan propaganda. Kampanye politik dalam 

media sosial khususnya YouTube memiliki ciri-ciri dalam penjelasan dan 

definisi persuasi politik sebagai propaganda. 

2.5 Propaganda Kampanye Politik 

Dan Nimmo dalam bukunya Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan 

Media 2005, mengungkapkan bahwa masyarakat masa depan ini merupakan 

masyarakat propaganda total , yaitu (1) komunikasi satu – kepada – 

banyak, (2) beroperasi terhadap orang – orang yang mengidentifikasi diri 

mereka sebagai anggota kelompok, (3) sebagai mekanisme kontrol sosial 

dengan menggunakan persuasi untuk mencapai kertertiban. Jacques Ellull 

seorang sosiolog dan filosof prancis (dalam Nimmo 2005), mengemukakan 

bahwa propoganda merupakan suatu alat yang digunakan oleh kelompok yang 

terorganisasi untuk menjangkau individu – individu yang secara psikologis 

dimanipulasi dan digabungkan ke dalam organisasi. 

Propaganda sebagai transmisi komunikasi satu – kepada – banyak, 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok kecil yang menjangkau khalayak 

kolektif yang lebih besar. Seseorang atau kelompok kecil tersebut disebut 
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sebagai propagandis. Melalui berbagai tanda yang disusun dan disampaikan 

melalui media audio dan visual, kemudian disampaikan dalam media sosial 

YouTube, propagandis melihatkan ikatan yang esensial antara propagandis 

dengan propaganda yang dicapai melalui tanda. 

Menurut Ellul (dalam Nimmo 2005:125), perkembangan kelompok itu 

terjadi secara serempak dengan perkembangan propaganda. Propaganda 

adalah suatu gejala kelompok yang sangat erat kaitannya dengan organisasi 

dan tindakan, tanpa  kaitan tersebut propaganda praktis tidak ada. Bagi Ellul 

hanya dapat berkerja di dalam suatu kelompok, pada prinsipnya di dalam 

suatu negara. 

Seperti yang telah dikemukan di atas propaganda terjadi dengan 

disengaja dan tidak disengaja. Cameo Project yang dengan sengaja 

mengunggah video kampanye politik bertema fun campaign ke YouTube, 

berbeda dengan penonton yang secara spontan mendukung dan menunjukan 

segi-segi positif video tersebut dengan mengomentari pandangan negatif 

penonton kontra video itu.  

Doob (dalam Nimmo, 2005:126) mengajukan perbedaan yang ada 

hubungannya di antara propaganda yang tesembunyi dan propaganda yang 

terang- terangan. Dalam propaganda yang tersembunyi, propagandis 

menyelubungi tujuan-tujuannya seperti ketika seorang presiden, misalnya, 

menyelenggarakan suatu konfrensi pers seakan-akan untuk menjawab 

pertanyaan para reporter, tetapi membalikkan setiap pertanyaan agar 

menguntungkan baginya. Propaganda yang terang-terangan menyingkap 
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tujuan seperti ketika seorang kandidat politik secara terang-terangan berusaha 

memperoleh suara. 

Jacques Ellul (dalam Nimmo, 2005:126) menyarankan suatu tipologi 

dalam yang lebih kompleks daripada perbedaan di antara propaganda yang 

disengaja dan yang tidak disengaja, yang tersembunyi dan yang terang-

terangan. Pertama Ellul membagi propagada menjadi propaganda politik dan 

propaganda sosiologi. Propaganda politik melibatkan usaha-usaha pemerintah, 

partai, atau golongan yang berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis atau 

taktis. Ia beroperasi melalui imbauan-imbauan jangka pendek. Propaganda 

sosiologi kurang kentara dan lebih berjangka panjang. 

Dalam melakukan kampanye persuasi, para propagandis 

mempertimbangkan beberapa faktor seperti siapa mengatakan apa melalui 

saluran mana? Keberhasilan dan pengaruh komunikator (siapa) dalam usaha-

usaha persuasif perlu diperhatikan. Dalam hal ini, status komunikator, 

kredibilitas komunikator, dan daya tarik komunikator. Pemilihan isi pesan 

yang berhubungan dengan sifat-sifat kepersuasifan perlu diperhatikan, seperti 

setiap isi pesan yang membela perubahan opini. Struktur pesan yang disusun 

seperti penempatan klimaks (penempatan materi terpenting paling akhir), 

susunan antiklimaks (penempatannya paling dulu), dan susunan piramidal 

(penempatannya di tengah-tengah) (Nimmo, 2005: 127-130). 

Tanda propaganda kontemporer ditunjukan dari pemilihan saluran 

komunikasi yang tepat. Dari beberapa saluran komunikasi yang tersedia 

seperti surat kabar, majalah, radio,televisi, film, poster, media sosial dan lain 

sebagainya menantang proganda yang dilakukan di zaman modern untuk 
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memilih saluran komunikasi yang tepat. Setidaknya ada tiga pertimbangan 

yang dapat dilakukan dalam menentukan pilihan media dalam kampanye 

politik sebagai propaganda. Pertama, media apa yang digunakan orang? 

kedua, media apa yang dipercaya orang? ketiga, media mana untuk apa? 

(Nimmo,2005: 131). 

Keefektifan kampanye sangat bergantung pada rangsangan yang 

diberikan oleh khalayak. Propagandis dalam persuasi politik sebagai 

propaganda lebih mencurahkan perhatiannya kepada penggunaan pembicara, 

lambang, tanda-tanda tertentu, dan media. Propagandis dalam memilih media 

sosial YouTube sebagai media kampanye sagat erat dengan permainan tanda-

tanda dan simbol-simbol tertentu (Nimmo,2005: 132). 

2.6 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa tidak dapat didefinisikan dengan satu definisi yang 

mutlak. Penelitian terkait komunikasi massa terus berkembang seiring 

perkembangan media dalam komunikasi massa itu sendiri. Nuruddin dalam 

Pengantar Komunikasi Massa (2011: 3-4) menyimpulkan satu definisi yang 

menghubungkan benang merah dari definisi yang dikemukakan para ahli. 

Komunikasi massa pada dasarnya merupakan komunikasi melalui media 

massa seperti media cetak dan elektronik. 

Bittner (dalam Nuruddin, 2011: 7) mengemukakan pentingnya 

gatekeeper (penapis informasi atau palang pintu) yaitu beberapa individu atau 

kelompok yang bertugas menyampaikan atau mengirimkan informasi dari 

individu ke individu yang lain melalui media massa (surat kabar, majalah, 

televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. 
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Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) (dalam Nuruddin, 

2011: 8-9) memberi definisi yang memperjelas pandangan mengenai 

komunikasi massa. Menurut mereka sesuatu bisa didefinisikan sebagai 

komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada 

khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media 

modern pula seperti surat kabar, televisi, film, internet, atau gabungan 

antara media tersebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang 

yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas 

audiens dalam komunikasi massa inilah yang membedakan komunikasi 

massa dengan jenis komunikasi lainnya. Bahkan pengirim dan penerima 

pesan tidak saling mengenal satu sama lain. 

3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik. 

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya 

berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirlaba. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). 

Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat 
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media massa. Ini berbeda dengan komunikasi antar pribadi, kelompok 

atau publik di mana yang mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa 

individu dalam komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, 

memperluas pesan yang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, 

editor film, penjaga rubrik, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa 

berfungsi sebagai gatekeeper. 

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, 

dalam komunikasi antar personal. Dalam komunikasi ini umpan balik 

langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar 

tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda. 

Komunikasi massa adalah komunikasi kepada kahalayak dengan 

menggunakan saluran-saluran komunikasi. Komunikasi massa terkadang 

merujuk pada surat kabar, televisi, radio, dan lain sebagainya. Komunikasi 

dalam era media baru (new media) merupakan komunikasi yang berdiri diatas 

teknologi internet, perturakaran pesan didalamnya terjadi dalam jumlah 

banyak. Ini karena komunikasi massa merupakan komunikasi kepada 

khalayak dalam jumlah besar melalui banyak saluran komunikasi. Dalam 

konteksnya komunikasi massa mencakup baik saluran maupun khalayak. 

(West dan Turner, 2009: 41) 

Model awal yang dapat memberikan kita gambaran tentang komunikasi 

massa adalah model Harold Lasswel. Artikel Lasswel tahun 1948 (dalam 

Littlejohn dan Foss, 2009: 405) menghadirkan model komunikasi massa: 

siapa, mengatakan apa, di saluran mana, untuk siapa, dan dengan pengaruh 
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apa. Dengan model ini Lasswel menyusun dan membedakan bagian-bagian 

terpenting dari komunikasi massa. Bagian-bagian dari model ini memudahkan 

Lasswel dan juga para peneliti komunikasi massa untuk mengidentifikasi 

fungsi-fungsi utama dari komunikasi massa dan medianya. 

2.7 Media Sosial Sebagai Media Massa 

Media massa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat modern. 

Perkembangan media massa dengan teknologi internet membuat hubungan 

sosial antar individu tidak saja yang dialami di dunia nyata. Masyarakat 

modern sangat membutuhkan media massa sebagai bagian dari kehidupan. 

Nuruddin (dalam Pengantar Komunikasi Massa, 2011: 04) mengungkapkan 

bahwa media massa menunjuk pada produk teknologi modern sebagai saluran 

dalam komunikasi massa. 

Berbagai metafora kemudian diciptakan untuk mengartikan aspek-apek 

media. Denis McQuail (dalam Littlejohn dan Foss, 2009: 407) 

mengemukakan delapan metafora: 

1. Media merupakan jendela (windows) yang memungkinkan kita untuk 

melihat lingkungan kita lebih jauh. 

2. Penafsir (interpreters) yang membantu kita memahami pengalaman. 

3. Landasan (platforms) atau pembawa yang menyampaikan informasi. 

4. Komunikasi interaktif (interactive communication) yang meliputi opini 

audiens. 

5. Penanda (signposts) yang memberi kita intruksi dan petunjuk. 

6. Penyaring (filters) yang membagi pengalaman dan fokus pada orang lain. 

7. Cermin (mirrors) yang merefleksikan diri kita. 
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8. Penghalang (barriers) yang menutupi kebenaran. 

Penggambaran lain mengenai sudut pandang media dikemukakan Joshua 

Meyrowitz (dalam Littlejohn dan Foss, 2009: 407). Meyrowitz 

menggambarkan tiga metafora media yang menambah sudut pandang kita 

terhadap media massa. Media sebagai vessel, media sebagai bahasa 

(language), dan media sebagai lingkungan (environment). 

Dalam sebuah bidang, toeri media berhubungan dengan tiga area tematik 

yang besar yaitu: isi dan susunan media, masyarakat dan budaya, serta 

audiens. Tema isi dan susunan media mencakup pengaruh media dan isinya. 

Tema ini memberi perhatian khusus pada tanda-tanda dan simbol-simbol 

yang digunakan dalam pesan-pesan media. Tema yang kedua, masyarakat dan 

budaya, mencakup fungsi komunikasi massa dalam masyarakat, penyebaran 

informasi dan pengaruh, opini masyarakat, dan kekuasaan. Terakhir, tema 

audiens melihat pada pengaruh individu, komunitas audiens, dan penggunaan 

audiens oleh media. (Littlejohn dan Foss, 2009: 407-408)  

Straubar dan LaRose (2002) (dalam Nasrullah, 2014: 13) mencatat, 

bahwa adanya terminologi menyangkut media. Perubahan itu berkaitan 

dengan perkembangan teknologi, cakupan area, produksi massal (mass 

production), distribusi massal (mass ditribution). Sampai pada efek yang 

berbeda dengan apa yang ada di media massa. 

Menurut Jhon Vivian (2008) (dalam Nasrullah, 2014: 13-14) 

perkembangan media baru seperti internet bisa melampaui pola penyebaran 

pesan media tradisional. Sifat dari internet dapat mengaburkan batas 
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geografis dalam berinteraksi, kapasitas interaksi, dan yang terpenting bisa 

dilakukan secara real time. 

Thomas L. Friedman (2005) (dalam Ibrahim dan Akhmad, 2014: 91) 

menggambarkan perkembangan ICT tersebut dengan metafora yang bagus. 

Baginya perkembangan tersebut membuat bumi menjadi rata (flat) kerena 

kemajuan teknologi komunikasi dan transformasi memungkinkan siapa pun, 

dan di mana pun, dapat saling berhubungan dan saling bersaing dalam 

berbagai hal dengan mudah sehingga solah-olah bumi seperti berada di atas 

sebuah piring yang datar. 

Teknologi-teknologi baru berkombinasi dan berkonvergensi untuk 

menciptakan sistem media yang mampu menjangkau jarak-jarak yang jauh 

tetapi juga menyediakan sejumlah besar peluang untuk tujuan-tujuan yang 

sangat spesifik (Ibrahim dan Akhmad, 2014: 91). 

Giddens 1999; Harvey 2005 (dalam Ibrahim dan Akhmad, 2014: 92) 

mengungkapkan, revolusi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi 

menyebabkan “distansiasi ruang-waktu” (time-space distanciation) sekaligus 

“pemadatan ruang-waktu” (time-space compression) sehingga merobohkan 

batas-batas ruang dan waktu konvensional. 

Sherly Turkle (1984) (dalam Holmes, 2012: 05) mengisyaratkan 

fenomena ini dengan pernyataan layar komputer sebagai „second self‟ atau 

„diri yang kedua‟. Apa yang dikemukakan Turkle ini sesuai dengan 

perkembangan media sosial yang hubungan face-to-face (tatap muka) telah 

berganti dengan hubungan inter-face (antar-muka) dengan menggunakan 

berbagai teknologi media komunikasi. Dalam pengertian lain, walaupun kita 
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tidak bertemu secara langsung dengan individu lain dalam interaksi sosial 

kita, tetapi ini adalah hubungan sosial yang pasti. 

Zaman media kedua dengan teknologi komunikasi dan informasinya, 

memunculkan teknologi interaktif global yang terbangun diatas jaringan 

internet. Konsumsi media masyarakat modern secara perlahan beralih ke 

media-media yang terintegrasi dengan jaringan internet. Ini dapat dilihat dari 

ketergantungan masyarakat modern pada penggunaan media sosial. Holmes 

(2012: 08) menegaskan hal ini sebagai deklarasi zaman media baru atau 

second media age yang dipandang dengan perginya dominasi zaman media 

pertama (dalam hal ini media-media broacast: TV, Surat Kabar, Radio, dan 

sejenisnya). Secara signifikan, perayaan atas zaman media baru ini dapat 

dilihat dari meningkatnya media interaktif yang berbasis pada internet seperti 

media sosial YouTube. 

Pierre Levy penulis buku terkenal Cyberculture (dalam Littlejohn dan 

Foss, 2009: 413-414) memandang World Wide Web (internet) sebagai 

lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan dinamis, yang 

memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru 

dan juga terlibat dalam dunia demokratis tentang pembagian mutual dan 

pemberian kuasa yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat. 

Dunia maya memberikan tempat pertemuan semu yang memperluas dunia 

sosial, menciptakan peluang pengetahuan baru, dan menyediakan tempat 

untuk berbagi pandangan secara luas. 

Apa yang dipandang Levy di atas bahwa dunia maya memberikan ruang 

yang memperluas dunia sosial, dipandang oleh ilmuan komunikasi lainnya 
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Culnan dan Markus sebagai penyingkiran isyarat dalam komunikasi. Culnan 

dan Markus (1987) (dalam Berger, Roloff, Ewoldsen, 2014: 705) 

menerangkan bahwa hilangnya sinyal nonverbal komunikasi termediasi 

internet. Menurut mereka, komunikasi termediasi teknologi internet 

menyingkirkan banyak isyarat yang didapati dalam interaksi tatap-muka. 

Kedua, pandangan ini menjelaskan bahwa media yang berbeda 

mrnyingkirkan atau mengirimkan isyarat yang berbeda. Terakhir, asumsi ini 

berpendapat komunikasi yang dilakukan melalui media teknologi internet, 

bertujuan menggantikan komunikasi tatap muka.  

Media baru yang berdiri di atas teknologi internet memungkinkan 

penyampaian pesan dengan berbagai media seperti film, media cetak 

berbentuk online, siaran, video, dengan sistem yang tanpa batas. Dengan 

internet masyarakat modern dapat menerima semua jenis media. Internet 

menyebabkan munculnya berbagai produk media baru dan persaingan baru 

dalam bisnis media. Sesuatu yang tidak mungkin diramalkan ketika internet 

pertama kali muncul 30 tahun yang dirancang oleh ilmuan yang hanya 

berharap untuk berbagi informasi (Biagi, 2010: 231) 

Internet pada hakikatnya kombinasi dari ribuan jaringan komputer yang 

mengirim dan menerima data dari berbagai belahan dunia. Berbagai 

kepentingan yang sama dan berbeda ada dalam interaksi internet, tetapi tidak 

ada pemilik yang umum seperti media massa pada zaman media pertama 

(Biagi, 2010: 231). 
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2.8 Semiotika Visual 

Semiotika adalah teori tentang tanda yang merepresentasikan sesuatu 

selain dirinya. Tanda adalah sesuatu yang dapat berupa apapun baik warna, 

isyarat, kedipan mata, objek, pakaian, dan lain sebagainya. Semiotika 

merupakan ilmu atau metode yang mencoba menjawab pertanyaan mengenai 

tanda. Apa yang dimaksud dengan X? X dapat berupa apa pun, mulai dari 

sebuah kata atau isyarat hingga keseluruhan komposisi musik atau film. 

Jangkauan X bervariasi, tetapi sifat dasar yang merumuskannya tidak. Jika 

kita merepresentasikan makna atau makna-makna yang dikodifikasi X dengan 

huruf Y, maka tugas utama semiotika secara esensial dapat direduksi menjadi 

upaya untuk menentukan sifat relasi X=Y (Danesi, 2012: 5).  

Penjelasan Danesi diatas dicontohkan dengan pengambilan makna dari 

sebuah kata “merah”. Dalam kasus ini X membangun istilah kata dari suatu 

warna, yaitu merah. Seperti yang akan terlihat, bukan hanya ada satu jawaban 

untuk pertanyaan mengenai apa makna warna merah tersebut. Sebagai dasar, 

merah merujuk pada warna primer yang terletak diujung level bawah 

spektrum yang kasat mata. Tetapi warna ini dapat bermakna lain, seperti 

ketika muncul sebagai sinyal lalu lintas yang bermakna “berhenti” bagi 

siapun yang melihat tanda tersebut di perempatan jalan. (Danesi, 2012: 5) 

Semiotika visual (visual semiotics) pada dasarnya merupakan salah 

sebuah bidang studi semiotika yang secara khusus menaruh minat pada 

penyelidikan terhadap segala jenis makna yang disampaikan melalui sarana 

indra lihatan (visual sense). Isu-isu pokok dalam semiotika visual berdasarkan 
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atas pembedaan tiga cabang penyelidikan semiotika menurut Charles Moris 

yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik (Budiman, 2011: 9). 

Semiotika terbagi ke dalam tiga wilayah kajian; semantik, sintatik, dan 

pragmatik. Semantik berbicara tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan 

dengan yang ditunjuknya atau apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda.  

Semiotika menggambarkan dua dunia, yaitu dunia benda dan dunia tanda. 

Dengan penggambaran ini semiotika mencerahkan hubungan diantara kedua 

dunia tersebut. Ketika kita bertanya tentang representasi sebuah tanda, maka 

kita berada dalam ranah semantik (Littlejohn dan Foss, 2009: 53). 

Sintatik merupakan kajian hubungan diantara tanda-tanda. Tanda-tanda 

sebetulnya tidak pernah berdiri dengan sendirinya. Hampir semuanya selalu 

menjadi bagian dari sistem tanda atau kelompok tanda yang lebih besar yang 

diatur dalam cara-cara tertentu. Oleh karena itu, sintatik mengacu pada 

aturan-aturan yang dengannya orang mengkobinasikan tanda-tanda ke dalam 

sistem makna yang kompleks. Semiotik tetap mengacu pada prinsip bahwa 

tanda-tanda selalu dipahami dalam kaitannya dengan tanda-tanda lain. 

Pragmatik merupakan kajian semiotik yang memperlihatkan bagaimana 

tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia, atau penggunaan 

praktis serta berbagai akibat dan pengaruh tanda pada kehidupan sosial. 

Cabang ini memiliki pengaruh yang paling penting dalam teori komunikasi 

karena tanda-tanda dan sistem tanda dilihat sebagai alat komunikasi manusia.  

Pembagian tiga kajian semiotika yang dikemukakan oleh Stephen W. 

Littlejohn dan Karen A. Foss diatas merupakan pengembangan semiotika 
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sebagai bidang studi yang ditetapkan dalam pertemuan Vienna Circle yang 

berlangsung di Universitas Wina tahun 1922. (Vera, 2014: 03) 

Jhon Fiske (2014)  membagi semiotika menjadi tiga wilayah kajian: 

1. Tanda itu sendiri. Wilayah ini meliputi  kajian mengenai berbagai jenis 

tanda yang berbeda, cara-cara berbeda dari tanda-tanda di dalam 

menghasilkan makna, dan cara tanda-tanda tersebut berhubungan dengan 

orang yang menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dan bisa 

dipahami di dalam kerangka penggunaan/konteks orang-orang yang 

menempatkan tanda-tanda tersebut. 

2. Kode-kode atau sistem di mana tanda-tanda diorganisasi. Kajian ini 

melingkupi bagaimana beragam kode telah dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya, atau untuk 

mengeksploitasi saluran-saluran komunikasi yang tersedia bagi 

pengiriman kode-kode tersebut. 

3. Budaya tempat di mana kode-kode dan tanda-tanda beroperasi. Hal ini 

pada gilirannya bergantung pada penggunaan dari kode-kode dan tanda-

tanda untuk eksistensi dan bentuknya sendiri. 

 

 




