
 

11 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Komunikasi   

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

 Komunikasi adalah sebuah cara untuk mendefinisikan sesuatu, melalui 

komunikasi orang berusaha untuk menyampaikan sebuah pesan, makna atau simbol 

kepada penerima pesan. Pesan yang diterima oleh penerima pesan bisa 

menciptakan pengertian dan pemaknaan yang berbeda-beda. Jadi komunikasi 

adalah proses penyampaian suatu pesan agar bisa diterima dan diterjemahkan 

dengan baik. Definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Gerald R. Miller dalam  

(Mulyana, 2008), yakni komunikasi sebagai “situasi-situasi yang memungkinkan 

suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seorang penerima dengan 

disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.”  

Definisi Komunikasi dari John B. Hoben dalam (Mulyana, 2008), misalnya 

mengasumsikan bahwa komunikasi itu (harus) berhasil; “Komunikasi adalah 

pertukaran verbal pikiran atau gagasan”. Asumsi dibalik definisi tersebut adalah 

bahwa suatu pikiran atau gagasan secara berhasil dipertukarkan. Sebagian definisi 

lainnya tidak otomatis mensyaratkan keberhasilan ini, seperti definisi komunikasi 

dari Bernard Berelson dan Gary Steiner: “Komunikasi adalah transmisi informasi”. 

Definisi lain yaitu komunikasi adalah alat (instrumen) yang dipakai manusia untuk 

melangsungkan interaksi sosial, baik secara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Komunikasi adalah arus 

yang terus mengalir sepanjang sejarah manusia, yang selalu meperluas wawasan 

seseorang dengan jalur-jalur informasinya. Hampir seluruh kegiatan manusia mulai 

dari bangun tidur sampai tidur kembali merupakan aktifitas komunikasi. Bahkan 

ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa “Komunikasi itu mengalir di dalam 

sistem sosial seperti darah yang mengalir melalui pembuluh darah manusia, 

melayani seluruh organ tubuh; suatu saat terkonsentrasi di bagian tubuh tertentu 
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dan pada saat yang di bagian lain sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga 

keseimbangan dan kesehatan badan  (Masmuh, 2010).  

2.1.2 Macam-macam Konteks Komunikasi 

 Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, melainkan dalam 

konteks atau situasi tertentu. Secara luas konteks disini diartikan semua faktor di 

luar orang-orang yang berkomunikasi, yang terdiri dari: pertama, aspek bersifat 

fisik seperti iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, warna dinding, penataan 

tempat duduk, jumlah peserta komunikasi, dan alat yang tersedia untuk 

menyampaikan pesan; kedua aspek psikologis, seperti: sikap, kecenderungan, 

prasangka dan emosi para peserta komunikasi; ketiga, aspek sosial, seperti: norma 

kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya; dan keempat, aspek waktu, yakni 

kapan berkomunikasi (hari apa, jam berapa, pagi, siang, sore, malam). 

Banyak pakar komunikasi mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya. Indikator umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. 

Maka dikenalah: komunikasi intrapribadi, komunikasi diadik, komunikasi 

antarpribadi, komunikasi kelompok (kecil), komunikasi publik, komunikasi 

organisasi, dan komunikasi massa. Salah satu pendekatan untuk membedakan 

konteks-konteks komunikasi adalah pendekatan situasional (situational approach) 

yang dikemukakan G.R. Miller dalam  (Mulyana, 2008). 

a. Komunikasi intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) adalah 

komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya berpikir. Dengan kata lain 

komunikasi intrapribadi melekat pada komunikasi dua orang, tiga orang, 

dan seterusnya.  

Karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain, kita 

berkomunikasi dengan diri sendiri (mempersepsi dan memastikan 

makna pesan orang lain), hanya saja caranya sering tidak kita sadari. 
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Keberhasilan komunikasi kita dengab orang lain bergantung pada 

keefektifan kita komunikasi dengan diri sendiri.  

b. Komunikasi antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan 

setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 

secara verbal ataupun non verbal.  

 

c. Komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai 

tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bersama (adanya saling kebergantungan), mengenal satu sama lainnya, 

dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, 

meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran berbeda. Kelompok ini 

misalnya adalah keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat kelompok 

diskusi; kelompok pemecahan masalah, atau keputusan. 

 

d. Komunikasi publik  

Komunikasi publik (public communication) adalah komunikasi 

antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak), 

yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga 

disebut dengan pidato, ceramah, atau kuliah umum.  

 

e. Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi (organizational communication) terjadi 

dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan 

berlangsung dalam jaaringan yang lebih besar daripada komunikasi 

kelompok.  
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f. Komunikasi massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik secara cetak (surat kabar, majalah) 

atau elektronik (radio, televisi), berbiaya relatif mahal, yang dikelola 

oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan 

kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, 

dan heterogen  (Mulyana, 2008). Seperti yang dijelaskan,  Komunikasi 

massa menggunakan media cetak dan elektronik sebagai wujud 

berkomunikasi dan menyampaikan pesan. Menurut  (Nurudin, 2007) 

komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of mass 

communication (media komunikasi massa). Media massa yang 

digunakan adalah media yang dihasilkan oleh teknologi modern sebagai 

saluran dalam komunikasi massa.  

Berdasarkan uraian diatas, komunikasi massa memiliki berbagai 

macam media yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayak. Oleh karena itu perlu dipahami macam-macam media 

komunikasi massa mulai dari yang terdahulu sampai dengan media 

komunikasi massa saat ini, atau dikenal dengan media baru (new 

media). Media komunikasi massa masuk ke dalam industri media massa 

yang memiliki 8 jenis : 

 

1. Koran 

2. Surat Kabar 

3. Majalah 

4. Rekaman 

5. Radio 

6. Film 

7. Televisi 

8. Internet 
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2.2 Komunikasi Massa 

Kemampuan untuk menjangkau ribuan, atau bahkan jutaan, orang 

merupakan ciri dari komunikasi massa (mass communication), yang dilakukan 

melalui medium massa seperti televisi, atau koran. Komunikasi massa dapat 

didefinisikan sebagai proses penggunaan sebuah medium massa untuk mengirim 

pesan kepada audien yang luas untuk tujuan memberi informasi menghibur, atau 

membujuk  (Vivian, 2008). Dalam hal lain, komunikasi massa adalah bentuk yang 

berbeda. menyusun pesan yang efektif untuk ribuan orang dengan latar belakang 

dan kepentingan yang berbeda-beda membutuhkan keahlian yang berbeda dengan 

sekedar bicara dengan teman  (Vivian, 2008). 

Definisi lain yaitu komunikasi massa adalah proses penyebaran beragam 

pesan oleh komunikator melalui media massa yang diterima secara serempak oleh 

khalayak sasaran dengan tujuan menimbulkan efek tertentu  (Sholehi, 2014). 

Ketika sebuah organisasi menggunakan teknologi sebagai sebuah media untuk 

berkomunikasi dengan khalayak yang besar, maka akan terjadi komunikasi massa 

(Stanley, 2010). 

Wright (1959) dalam Severin dan Tankard, Jr (2010:4) dalam  (Tamburaka, 

2012) mendefinisikan komunikasi massa dalam tiga ciri : 

a. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relative besar, 

heterogen, dan anonym 

b. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum sering dijadwalkan untuk bisa 

mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan sifatnya 

sementara. 

c. Komunikator cenderung berbeda atau beroperasi dalam sebuah organisasi 

yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar.  (Tamburaka, 2012) 

Komunikasi massa adalah proses yang dipakai komunikator massa untuk 

mengirimkan pesan mereka kepada audien massa. Oleh karena itu komunikasi 

massa memiliki 5 komponen, kelima komponen itu adalah : 
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1. Komunikator massa 

Komunikator massa adalah orang-orang yang memproduksi pesan yang 

disampaikan lewat media massa. Orang-orang ini mencakup jurnalis, penulis 

naskah film, penulis lagu, penyiar televisi, disc jokey, radio, praktisi public 

relations, dan orang-orang periklanan seperti copywriter dsb  (Vivian, 2008). 

Komunikator massa (mass communicator) berbeda dengan komunikator lain karena 

mereka tidak dapat melihat audiennya. Dia tidak mendapat feedback langsung dari 

audien massanya. Komunikasi yang tidak dilihat langsung inilah yang 

membedakan komunikasi massa dari bentuk komunikasi lain  (Vivian, 2008). 

2. Pesan Massa 

Item berita adalah pesan massa (mass massage), seperti film, novel, lagu 

rekaman, dan iklan billboard. “Pesan” (message) adalah bentuk paling nyata dari 

hubungan kita dengan media massa. 

 

3. Media Massa 

Media massa (mass media) adalah sarana yang membangun pesan. Media massa 

utama adalah buku,majalah,koran,televisi,radio, rekaman. film dan web 

 

4. Komunikasi Massa 

Proses dimana pesan sampai ke audience melalui media massa disebut 

“komunikasi massa” (mass communication).  

 

5. Audien Massa 

Komunikator massa tak pernah tahu pasti berapa besarnya audien, apalagi efek 

dari pesannya. Audience massa berubah-ubah. Apa yang menarik perhatian pada 

suatu saat mungkin tidak akan menarik lagi di saat yang lain. Tantangan dalam 

melakukan komunikasi massa ke audien massa bahkan lebih kompleks karena 

orang-orang berubah-ubah dalam memberi perhatian di sepanjang waktu mereka, 

dan ketika mereka sedang memerhatikan, perhatian itu pun bervariasi tingkat 

intensitasnya  (Vivian, 2008). Dari uraian diatas, dapat disimpulkan ke 5 komponen 
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tersebut saling berkaitan dalam menciptakan komunikasi massa yang bisa 

memberikan efek pesan kepada khalayak luas. 

 

Pemain utama dalam komunikasi massa yang mempengaruhi proses terjadinya 

sebuah komunikasi massa, salah satunya adalah gatekeeper. Komunikator 

mempunyai peranan penting dan kekuatan dalam menyampaikan sebuah pesan. 

Setiap orang di media yang dapat menghentikan atau mengubah pesan di tengah 

jalan menuju audien disebut gatekeeper. Salah satunya adalah produser siaran 

berita bisa disebut dengan gatekeeper, karena mereka memutuskan mana yang akan 

disiarkan dan mana yang tidak. Gatekeeper mempunyai tanggung jawab besar 

karena mereka membentuk pesan yang sampai ke kita. Mereka bahkan 

memutuskanpesan mana yang tidak akan sampai ke kita. Ketika gatekeeper 

melakukan kesalahan, proses dan pesan komunikasi akan terganggu (Vivian, 2008). 

1.2.1 Media Massa 

Media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan informasi 

yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh 

masyarakat secara luas pula  (Tamburaka, 2012). Sedangkan informasi massa 

merupakan informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan 

hanya informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, 

maka informasi massa adalah milik public, bukan ditujukkan kepada individu 

masing-masing. Adapun media massa adalah institusi yang menghubungkan 

seluruh unsur masyarakat satu dengan lainnya dengan melalui produk media massa 

dihasilkan. Secara spesifik institusi media massa dihasilkan: (1) sebagai saluran 

produksi dan distribusi konten simbolis; (2) sebagai institusi public yang bekerja 

sesuai aturan yang ada; (3) keikutsertaan baik sebagai pengirim atau penerima 

sukarela; (4) menggunakan standar professional dan birokrasi;  dan (5) media 

sebagai perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan (Tamburaka, 2012). 

1.2.2 Efek Media Massa  
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Pada saat ini kita tidak bisa terlepas dari penggunaan media massa, dimulai 

dari terbangun di pagi hari sampai tertidur di malam hari. Media massa tersedia 

untuk selalu menginformasikan segala sesuatu kepada kita. Segala aktifitas yang 

sedang kita jalani tidak terlepas dari adanya penggunaan media massa. Kita bisa 

mendengar radio dalam menyiarkan berita dan membaca berita melalui media 

digital. Segala informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita semuanya tersedia di 

media massa. Hal ini terbukti bahwa media saat ini dan didukung dengan teknologi 

yang berkembang, membuat percepatan media lebih cepat dan lebih mudah kita 

dapatkan. Menurut perkiraan industri, orang dewasa saat ini menghabiskan lebih 

dari setengah waktu dengan media. Setiap hari rata-rata orang menghabiskan waktu 

lebih banyak dengan media, ketimbang tanpa media.  

Media massa dapat mempengaruhi apa yang kita makan, bicarakan, 

kerjakan, pelajari dan beristirahat (Biagi, 2010). Dalam penelitian dari Veronis, 

Suhler, Stevenson Communication Industry Forecast Waktu rata-rata orang 

habiskan dengan menggunakan media massa setiap hari yaitu : media massa 41% 

(590 menit), beristirahat 33% (475 menit), bebas dari media 26% (375 menit) dan 

total menit dalam sehari yaitu 1.440 menit. 

Dari uraian diatas  ternyata dampak dari adanya media massa membuat 

orang-orang dari seluruh dunia lebih banyak menghabiskan waktu nya dengan 

media massa ketimbang melakukan aktifitas lainnya.  

 

 

2.2.3 The Medium is The Message (Medium adalah Pesan) 

Gagasan Mcluhan bahwa bentuk-bentuk baru media mengubah pengalaman 

kita tentang diri kita sendiri dan masyarakat kita, dan pengaruh ini pada akhirnya 

lebih penting daripada pesan khusus konten. Mcluhan menciptakan beberapa frasa 

dan istilah yang telah menjadi bagian dari kosakata komunikasi yang kami gunakan 

berbicara tentang media dan masyarakat (Davis, 2003). Dia menyarankan istilah desa 

global untuk merujuk pada bentuk baru organisasi sosial yang pasti akan muncul 
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sebagai instan, media elektronik mengikat seluruh dunia menjadi satu sistem sosial, 

politik, dan budaya yang hebat. Mcluhan menyatakan media sebagai perpanjangan 

tangan manusia dan berpendapat bahwa media secara harfiah memperluas pandangan, 

pendengaran, dan sentuhan melalui ruang dan waktu. 

Media elektronik akan membuka pemandangan baru untuk orang kebanyakan 

dan memungkinkan kita untuk berada di mana saja, secara instan. Pengamatan 

Mcluhan tentang desa global dan peran media elektronik di dalamnya terus bersifat 

profetik. Pada saat komunikasi satelit baru saja dikembangkan, ia tampaknya 

menubuatkan munculnya jaringan berita kabel dengan kemampuan yang tampaknya 

membuat kita menjadi saksi sejarah seperti yang dibuat di medan perang atau di 

barikade. Pada saat komputer mainframe seluruh lantai gedung perkantoran, ia 

tampak membayangkan saat komputer pribadi ada di mana-mana dan internet akan 

memberi semua orang akses cepat ke penyimpanan informasi yang sangat besar. Desa 

global tidak terletak dalam ruang atau waktu. “Mcluhan puas menunggu teknologi 

membawa kami maju ke desa global”. Nasib kami ada di tangan teknologi media, dan 

kami terpaksa pergi ke mana pun itu mengarah, katanya (Davis, 2003). 

1.3 Media Online sebagai Media Komunikasi Massa 

Perkembangan jaman yang sangat cepat menciptakan unsur baru dari 

komunikasi massa, media komunikasi massa yang saat ini menjadi salah satu kunci 

keberhasilan industri media massa adalah internet, dengan semakin meningkatnya 

perkembangan teknologi dan informasi, internet menjadi salah satu media massa 

yang sangat penting dan berdampak secara global terhadap perubahan industri 

media massa. Data yang dirilis oleh eMarketer menunjukan bahwa pengguna 

internet di dunia pada tahun 2015 mencapai 3 miliar orang. Diproyeksikan pada 

tahun 2018 mencapai 3,6 miliar orang yang mengakses internet setidaknya sekali 

setiap bulan. Di Indonesia, eMarketer mengatakan bahwa pengguna internet di 

Indonesia mencapai 112 juta, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang jumlah 

pertumbuhan internetnya lebih lamban.  
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Seiring kemunculan internet, perkembangan media massa bergerak ke arah 

digitalisasi. Saat ini berita maupun informasi tidak hanya bisa didapat melalui 

media cetak, seperti surat kabar, koran maupun majalah, melainkan bisa diakses 

melalui jejaring internet. Digitalisasi media massa ditandai dengan munculnya 

media digital atau media online. Media online menjadi media komunikasi massa 

yang berbeda dari media konvensional, karena memanfaatkan jaringan internet 

untuk menerima dan mencari informasi. Media online juga memiliki fitur yang 

berbeda dengan media massa lainnya, yaitu interaktif atau dapat memberikan 

tanggapan langsung terhadap pembaca, sehingga terciptanya feedback antara 

komunikator dan komunikan.  

Selain itu media online memberikan informasi secara cepat, dan informasi 

tersebut bisa diakses dimanapun dan kapanpun seusai dengan keinginan pembaca.  

Media online menjadi media komunikasi massa yang tercipta seiring dengan 

adanya internet dan era digital media yang semakin masif dan komprehensif. Selain 

itu media online memiliki cakupan informasi yang sangat luas dan menjadi media 

global dengan pembaca dari seluruh dunia.  

 

1.3.1 Media Online sebagai Industri 

Industri media terbaru juga merupakan media yang tumbuh paling pesat. 

sekitar 73% dari semua konsumen adalah online, dan jumlah uang yang dihabiskan 

untuk iklan internet meningkat dari $8 miliar pada tahun 2000 menjadi $23 miliar 

pada tahun 2008. Media internet menjadi medium massa baru sekaligus sistem 

pengiriman yang terintegrasi bagi media tradisional cetak, audio, dan video (Biagi, 

2010). Internet yang kita miliki saat ini dapat menyampaikan berbagai macam 

media cetak, siaran, film, dan rekaman menggunakan sistem tanpa batas. Internet 

telah menyebabkan munculnya produk media baru dan persaingan baru dalam 

bisnis media.  

Internet sebenarnya merupakan kombinasi dari ribuan jaringan komputer 

yang mengirim dan menerima data dari seluruh dunia. Dalam ukuran global dan 
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tidak adanya kontrol pusat, internet telah benar-benar berbeda dari media 

tradisional. Awalnya dikembangkan untuk membantu peneliti, ilmuwan, dan 

pendidik berkomunikasi, internet telah “berevolusi dengan cara yang tidak 

diharapkan,” istilah media digital (digital media) menggambarkan semua bentuk 

komunikasi yang menggabungkan teks, gambar, suara dan video menggunakan 

teknologi computer. 

Digital media membaca, menulis dan menyimpan data secara elektronik 

dalam bentuk numerik, menggunakan kode nomor yang sama, media digital yang 

kompatibel (compatible) dapat berarti mereka dapat berfungsi dengan baik dengan 

satu sama lain untuk pertukaran dan mengintegrasikan teks, gambar,suara dan 

video. Komunikasi digital telah menjadi faktor terbesar dalam pengembangan 

semua industri media massa saat ini (Biagi, 2010). 

1.3.2 Media Online sebagai Kepentingan Politik 

Media massa jarang memulai perubahan secara mandiri, tetapi mereka 

menyediakan saluran, alat, dan arena untuk memainkan peristiwa di mana banyak 

aktor dan kepentingan terlibat, sering kali dalam kompetisi dengan satu sama lain, 

objek pengaruh yang utama mungkin bukan publik media secara umum, tetapi 

kelompok kepentingan lain yang spesifik, para elit, minoritas yang berpengaruh 

dan seterusnya. Media menyediakan saluran horizontal (terutama di antara elit) 

sebagaimana pula saluran vertikal untuk berkomunikasi kedua arah. Pengaruh 

mengalir dari atas ke bawah, tetapi politikus sering kali memperlakukan media 

sebagai sumber intelijen mengenai suasana hati negara. 

 Lan dan Lang (1983) dalam  (McQuail, 2011), mencatat bahwa media 

menyajikan aktor politik dengan “pencitraan cermin” akan bagaimana mereka 

terlihat oleh orang luar. Apa yang mereka sebut sebagai “publik penonton” merujuk 

pada publik media secara umum) menyediakan kelompok rujukan yang signifikan 

bagi aktor politik, dan sering kali untuk kepentingan para publik penonton, 

sehingga mereka memberikan kerangka bagi banyak tindakan yang mereka 

lakukan. Ini merupakan bagian dari proses “pembangunan koalisi”.  
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1.4 Macam-macam Sifat Pesan dalam Media Online 

Media online masuk dalam ranah komunikasi massa, yaitu komunikasi 

massa yang kita tau menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) 

atau elektronik (radio, televisi), berbiaya relatif mahal dan dikerjakan oleh 

lembaga, dan ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak 

tempat, anonim, heterogen  (Mulyana, 2008). Namun, seiring perkembangan 

jaman, muncul media baru (new media), dan industri media bergerak ke arah 

digitalisasi, semua yang digunakan serba canggih dan menggunakan internet dalam 

penyampaian pesan-pesan komunikasi. Media online merupakan salah satu contoh 

kemajuan industri media digital saaat ini, media online berperan penting dalam 

memenuih kebutuhan bagi para pencari informasi.  

Keunggulan media online yang mampu beradaptasi dengan kemajuan 

teknologi dan informasi membuat dunia ataupun industri media massa tidak bisa 

berkembang tanpa menggunakan media online atau media digital. Sifat pesan yang 

disampaikan juga berbeda dengan media konvensional ataupun cetak, pesan-pesan 

dalam media elektronik ataupun online bersifat umum, disampaikan secara cepat, 

serentak dan selintas (khususnya media elektronik) (Mulyana, 2008). Karakteristik 

sifat pesan tersebut yang membuat media online sangat dibutuhkan oleh pencari 

informasi, karena memiliki sifat pesan yang cepat, sehingga informasi yang 

disediakan bisa langsung diakses ataupun didapat oleh para pencari informasi. Hal 

ini yang kemudian membedakan media konvensional ataupun cetak dengan media 

baru atau yang biasa disebut media online.   

2.5   Asian Games 

Asian Games adalah ajang olahraga yang diselenggarakan setiap empat tahun 

sekali. Peserta yang mengikuti berasal dari seluruh Negara-negara yang ada di 

Asia. Sejarah pembentukan Asian Games dimulai ketika berakhirnya perang dunia 

ke II, sejumhlah Negara di Asia menginginkan kompetisi olahraga yang baru. 



 

23 

 

Tepatnya pada bulan Agustus 1948 saat Olimpiade di London, India mengusulkan 

kepada kontingen Negara Asia untuk mengadakan Asian Games. Seluruh 

perwakilan tersebut menyetujui pembentukan Federasi Atletik Asia. pada bulan 

Februari 1949 Federasi Atletik Asia terbentuk dan menggunakan nama Federasi 

Asian Games (Asian Games Federation).  

Sejarah penyelenggaraan Asian Games sendiri pada awalnya ketika itu India 

sebagai tuan rumah pertama perhelatan Asian Games, dan dilaksanakan di New 

Delhi, India 4-11 Maret 1951. Diikuti 491 atlet dari 11 komite Olimpiade Nasional 

(NOC) yakni Afghanistan, Burma, Srilangka, India, Indonesia, Iran, Jepang, Nepal, 

Filipina, Singapura, dan Thailand. Asian Games pertama ini secara resmi dibuka 

Presiden Rajendra Prasa di Stadion Nasional Dhyan Chand, dengan 

memperebutkan 169 medali emas dan mempertandingkan enam cabang olahraga : 

atletik, akuatik (renang, loncat indah, dan polo air), bola basket, balap sepeda (jalan 

raya dan trek), sepak bola dan angkat besi.  

Jumlah Negara dari peserta Asian Games selalu meningkat. Dari enam kali 

penyelenggaraan, peserta bertambah antara 5-7 Negara. Kemudian meningkat tiga 

kali lipat di penyelenggaraan berikutnya. Pada penyelenggaraan Asian Games XVI 

tahun 2010 di Incheon, Korea Selatan, jumlah Negara yang berpartisipasi 

meningkat empat kali lipat, dari penyelenggaran Asian Games pertama atau 

sebanyak 45.  

2.5.1 Sejarah Asian Games di Indonesia 

Sejarah penyelenggaraan Asian Games di Indonesia memiliki catatan 

sejarah yang panjang dan dimulai saat Indonesia masih menjadi Negara yang baru 

merdeka. Saat itu perhelatan berskala internasional menjadi sebuah kesempatan 

bagi Indonesia, untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara yang besar 

dan mampu menyelenggarakan perhelatan olahraga dunia. Terpilihnya Indonesia 

sebagai tuan rumah perhelatan se- Asia, juga tercatat dalam sejarah. Sebagai 

Negara yang baru merdeka, tentu kesiapan dalam penyelenggaran menjadi 

perhatian utama. Hal ini karena ada banyak faktor penunjang untuk mendukung 
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sebuah Negara dalam menyelenggarakan perhelatan olahraga terbesar di level Asia 

maupun dunia.  

Indonesia pernah menjadi tuan rumah untuk perhelatan sebesar Asian 

Games. Perhelatan se-Asia itu diselenggarakan berlangsung 24 Agustus sampai 4 

September tahun 1962, saat itu dibuka oleh presiden Soekarno, sebagai presiden 

pertama Republik Indonesia. Perhelatan Asian Games tersebut dilaksanakan di 

stadion Gelora Bung Karno. Diikuti oleh 1.460 atlet yang mewakili 17 NOC Asia, 

ajang multi-event ini menampilkan 13 cabang olahraga; atletik, akuatik 

(renang,loncat indah, dan polo air), bola basket, tinju, balap sepeda, hoki, sepak 

bola, tenis meja, bola voli dan gulat. Asian Games  yang diselenggarakan pada 

tahun 1962 menyediakan 372 medali emas.  

Keikutsertaan Indonesia di ajang multi-event Asian Games  sendiri 

mengalami pasang surut dalam meraih prestasi. Prestasi Indonesia mengalami 

peningkatan pada penyelenggaraan Asian Games XVI tahun 2010, yang mana 

Indonesia menduduki peringkat ke 15, setelah pada penyelenggaraan sebelumnya 

menduduki peringkat ke 22. Kemudian, terjadi penurunan kembali pada 

keikutsertaan Indonesia tahun 2014 di Incheon, Korea Selatan. Saat itu Indonesia 

menempati peringkat ke-17 dan mengalami penurunan dalam perolehan medali. 

Hasil tersebut tentu harus menjadi pemicu semangat untuk meraih pretasi yang 

lebih baik lagi bagi Indonesia. Pasang surut prestasi yang diraih oleh Indonesia 

harus menjadi perhatian pemerintah untuk lebih baik lagi dalam membina prestasi 

olahraga di Indonesia, untuk menjadi Negara yang mampu bersaing dalam ajang 

event Asia maupun internasional.    

2.6 Konstruksi Realitas Sosial 

Sebuah teori yang mengasumsikan korespondensi makna yang berkelanjutan 

karena orang berbagi akal sehat tentang realitasnya. Konstruksi sosial, bukan sesuatu 

yang hanya dikirim, atau ditransmisikan ke publik yang patuh oleh beberapa otoritas 

atau elit. Ketika realitas konstruksi sosial diterapkan pada komunikasi massa, itu 

menyiratkan audiens yang aktif. Anggota audiens tidak hanya secara pasif mengambil 
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dan menyimpan bit informasi di lemari arsip mental, proses aktivasi informasi ini 

membentuk kembali, dan menyimpan hanya apa yang melayani kebutuhan yang 

didefinisikan secara budaya. Anggota audiens aktif menggunakan simbol media 

untuk menentukan lingkungan mereka dan hal-hal di dalamnya, tetapi definisi 

tersebut memiliki nilai yang kecil kecuali yang lain membaginya.  

Konstruksi sosial realitas, ditulis oleh Peter Berger dan Thomas Luckmaan. 

Diterbitkan pada tahun 1996 dalam  (Davis, 2003), buku ini hampir tidak 

menyebutkan komunikasi massa, tetapi dengan ledakan minat pada media yang 

menyertai perubahan sosial dan budaya yang dramatis pada dekade yang bergejolak 

itu, ahli teori komunikasi massa dengan cepat menemukan Berger dan Luckmann 

bekerja dan mengidentifikasi nilainya bagi mengembangkan teori media. Dalam 

konstruksi sosial realitas, simbol adalah objek (dalam hal ini kumpulan huruf atau 

gambar di atas kertas). Berger Luckmann mengakui bahwa ada jenis makna lain yang 

kita lekatkan pada hal-hal di lingkungan kita, yang lebih subjektif daripada objektif. 

Mereka memanggil tanda. Masuk dalam konstruksi sosial realitas, objek yang secara 

eksplisit dirancang untuk berfungsi sebagai indeks makna subyektif (Davis, 2003). 

 

2.6.1 Konstruksi Realitas Oleh Media Massa 

Prinsip dasar dari National Association For Media Literacy Education’s (2007) 

dalam  (Tamburaka, 2012) adalah sebagai berikut : 

1. Semua pesan media “dibangun”. 

2. Setiap media memiliki karakteristik, kekuatan dan keunikan “membangun 

bahasa” yang berbeda. 

3. Pesan media diproduksi untuk suatu tujuan. 

4. Semua pesan media berisi penanaman nilai dan tujuan yang ingin dicapai 

5. Media dan pesan media dapat mempengaruhi keyakinan sikap, nilai, perilaku, 

dan proses demokrasi. 
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Pesan berupa berita, liputan khusus dan sebagainya merupakan sesuatu yang 

dibangun dan dibentuk oleh media untuk suatu tujuan tertentu. Ada motif dibalik 

setiap pesan yang ditampilkan yakni ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam 

benak para pemirsa televisi dan surat kabar. Tidak hanya itu media massa bukan 

sebagai sarana informasi yang menyampaikan berita secara aktual (baru) dan faktual 

(apa adanya) tetai lebih dari itu mereka mencoba membangun suatu nilai dalam 

pikiran kita dalam benak kita. Semua itu hanya dapat dilakukan jika pesan itu dapat 

dikemas dengan baik dan dapat diserap oleh kemampuan kognisi kita. Prinsip 

pemberitaan adalah nilai baru atau hal-hal yang baru, jika tidak baru maka hal itu 

bukan berita aktual, namun selain kebaruan itu juga yang paling penting adalah 

faktual yaitu sesuatu peristiwa diceritakan apa adanya tanpa ditambah-tambahkan, 

harus menurut kejadian pada kali pertama peristiwa itu ditemukan. 

 Hall (1982) dalam Wibowo (2010: 121) dan  (Tamburaka, 2012), 

berpendapat bahwa berkenaan dengan eksistensi media massa, dewasa ini tidak lagi 

memproduksi realitas atau tidak lagi menjadi wadah penyaluran informasi, tetapi 

justru menentukan realitas atau melakukan pembingkaian melalui pemakaian kata-

kata tertentu yang dipilih  (Tamburaka, 2012). Hal ini tentu berkaitan dengan nilai 

dari sebuah berita, diperlukan nilai berita karena publik akan mudah merasakan 

apakah suatu berita itu mengandung nilai atau tidak. Sehingga sesorang dapat menilai 

pemberitaan di sebuah media massa dengan ukuran yang berasal dari objek maupun 

subjek.  

Dari sisi objek, suatu berita bisa dinilai memiliki unsur manfaat kepada 

pembaca atau tidak. Artinya, kalau seseorang membaca berita apakah mereka 

mendapatkan kegunaan dari berita yang dibacanya itu. Ketika seseorang membaca, 

apakah ada kepentingan yang bisa diakomodasikan melalui tulisan tersebut. Apakah 

pemberitaan yang dimunculkan bernilai membawa kepentingan orang banyak. Suatu 

berita yang disajikan dan dapat memenuhi “gizi” bacaan pembaca, maka produk pers 

itu bisa dikatakan mampu “mencukupi” kebutuhan informasi publik  (Wazis, 2012).  
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2.6.2 Konstruksi Pemberitaan 

Hal yang paling penting adalah mengemas berita atau dengan kata lain 

framing, bagaimanapun sebuah isu yang akan ditonjolkan jika mengemasnya 

kurang baik maka isu yang baik itu menjadi kurang menarik, bahkan pesan yang 

ingin disampaikan barangkali kurang mengena atau bias. Maka sebuah berita harus 

dikonstruksi sedemikian rupa dibentuk dengan baik, agar konstruksi pesan itu bisa 

dimaknai oleh audiens dalam (Tamburaka, 2012). Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa konstruksi pemberitaan lebih menonjolkan isi pesan, atau isu 

yang akan dijadikan sebagai sebuah konstruksi realitas. 

Konstruksi berkaitan dengan isu dalam sebuah pesan yang menarik dan bisa 

menciptakan pesan yang kuat ketika diberikan kepada audience. Tidak memungkiri 

audience atau khalayak akan menerima pesan tersebut dan terjadi perubahan. Hal 

itu bisa terjadi ketika isu  sebuah konstruksi pemberitaan menarik untuk 

disampaikan kepada khalayak. Sebuah isu yang akan ditonjolkan media massa 

terlebih dahulu harus dikonstruksikan seperti membangun rumah, pertama-tama 

harus dibangun fondasinya, kemudian dindingnya baru atapnya. Isu sendiri adalah 

sebagai sebuah rumah. Isu sendiri harus terlihat jelas seperti sebuah rumah, karena 

jika isu tidak terlihat, maka tidak akan bisa dimengerti oleh khalayak. Jika rumah 

tersebut tidak di konstruksikan dengan baik atau menarik, maka kahalayak juga 

tidak tertarik untuk melihat isi dalamnya (isu)  (Tamburaka, 2012). 

2.6.3 Obyektifitas Berita Daring 

“Kesegaran” (immediacy) menjadi sifat yang dimiliki media online. 

Kecepatan tidak diiimbangi dengan verifikasi pada isi berita karena minimnya 

peranan (gatewatch). Internet mengubah segala sesuatu menjadi lebih cepat 

sehingga pengecekan kurang berjalan dengan seiring kecepatan tersebut. (Osborn, 

2001 dalam Akpan 2012 dan Vience 2017). Salah satu faktor lain yang memegang 

peranan penting adalah penyajian konten digital. Hal ini sangat berbeda, karena 

digital mengedepankan kecepatan, berbeda dengan berita cetak yang lebih 

mengedepankan unsur sensasional. (Celik, 2012) dalam (Vience, 2017).  
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Penyajian pada teks digital tidak perlu sepanjang pada media konvensional 

atau cetak. Hal yang paling penting adalah update atau kecepatan berita. Hal ini 

akan mempengaruhi pada kerja professional jurnalis dan media. Faktor akurasi 

akan sangat sulit dicapai karena jurnalis digital tidak melakukan verifikasi yang 

jelas dan pada pihak terkait.  

2.6.4  Teori Hirarki Pengaruh 

Teori hirarki pengaruh yang digagas oleh Shoemaker-Reese menjadi 

semacam koreksi dan alternatif terhadap kecenderungan kajian media sebelumnya 

yang cenderung berkonsentrasi pada khalayak dan efek, serta lebih melihat media 

massa sebagai pemancar realitas yang pasif (media as a channel). Shoemaker-

Reese mencoba untuk berfokus pada unsur who, says what, through wich channel 

dan melihat media massa sebagai pihak aktif pada unsur konstruksi realitas. 

(Krisdinanto, 2014).  

 Dalam teorinya, Shoemaker-Reese menjelaskan pengaruh pemberitaan isi 

media oleh faktor internal dan eksternal. Pengaruh ini dibagi ke dalam beberapa 

level, yaitu individu pekerja media (individual level), rutinitas media (media 

routines level), organisasi media (organization level), luar media (extramedia 

level), dan ideologi (ideology level). Teori ini menggambarkan bahwa isi media 

yang disampaikan kepada khalayak tidak datang dari “ruang hampa” yang netral, 

bebas kepentingan dan disalurkan oleh medium yang bebas distorsi, namun 

merupakan hasil pengaruh kebijakan internal, organisasi media dan pengaruh 

eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal pada konten media berhubungan 

kepentingan pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, serta 

rutinitas organisasi media.  

Sedangkan faktor eksternal media berhubungan dengan pengiklan, pemerintah 

masyarakat dan lainnya. Dengan kata lain isi media pada dasarnya merupakan 

tekanan dari dalam dan luar organisasi media. Isi media merupakan kombinasi dari 

program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal dari 

sumber-sumber nonmedia, seperti individu yang berpengaruh secara sosial, pejabat 
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pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya. Dalam teori ini kita melihat seberapa 

kuat pengaruh yang terjadi pada setiap level-level. Namun menurut Shoemaker-

Reese menyebutkan, apa yang terjadi dalam sebuah level selalu dipengaruhi (atau 

bahkan ditentukan) oleh level diatasnya. Agar lebih jelas, lima level tersebut 

diurakan secara ringkas dibawah ini :  

 

1. Individual level : 

Karakteristik individual mempengaruhi sikap dan profesionalitas 

pada pembingkaian berita pada media massa. Hal tersebut yang akan 

mempengaruhi isi berita pada sebuah media. 

2. Media Routines Level  

Media routines (rutinitas media) adalah kebiasaan media dalam 

mengemas berita. Media rutin dibentuk oleh tiga unsur yang saling 

berkaitan, yaitu sumber berita (suppliers), organisasi media (processor) dan 

khalayak (consumer). Sumber berita atau suppliers adalah sumber berita 

yang didapatkan media untuk pemberitaan. 

 Organisasi media (processor) bisa disebut sebagai redaksi yang 

mengemas pemberitaan dan selanjutnya dikirim kepada khalayak. Terakhir, 

khalayak (consumer), adalah konsumen berita yaitu pendengar, pembaca 

atau penonton.  

3. Organization Level  

Level ketiga dalam teori hirarki pengaruh media adalah  level 

organisasi media. Level ini berkaitan dengan struktur manajemen 

organisasi, kebijakan dan tujuan media media. Level ini dianggap 

Shoemaker-Reese lebih berpengaruh pada isi media ketimbang dua level 

sebelumnya, yaitu level individu dan rutinitas media. Mengapa? Karena 

kebijakan dipegang media melalui editor, jadi penentu kebijakan dalam 
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menentukan pemberitaan tetap dipegang pemilik media-media. Ketika 

pemilik media memberi tekanan pada pemberitaan tertentu, pekerja media 

secara individu dan rutinitas harus tunduk. 

 

 

4. Extramedia Level  

Pada level keempat yaitu pengaruh dari luar media atau disebut 

extramedia level.  Pengaruh-pengaruh itu berasal dari berbagai sumber 

berita, unsur public relations, unsur pengiklan dan penonton, pemerintah, 

pangsa pasar dan teknologi. Sumber berita mempunyai efek yang signifikan 

pada konten sebuah media, karena jurnalis tidak bisa menyertakan berita 

yang mereka tidak tahu.  

5. Ideological Level 

Level yang terakhir dalam teori hirarki pengaruh Shoemaker-Reese 

adalah ideologi. Ideologi dipandang sebagai kerangka berpikir tertentu yang 

dipakai individu untuk melihat realitas dan bagaimana menghadapinya. 

Level ini berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam 

menafsir realitas dalam media.  

 

2.6.5 Kemunculan Perspektif Penciptaan Makna Pada Media 

Gerakan teori framing dan keterampilan media menawarkan argumen yang 

sangat meyakinkan mengenai cara komunikasi massa memengaruhi individu dan 

memainkan peran penting dalam dunia sosial. Saat ini kita hidup di dalam era 

ketika kita ditantang oleh kebangkitan media baru yang sangat kuat yang begitu 

jelas telah mengubah cara kita bertahan hidup dan berhubungan dengan orang lain. 

Perspektif ini mengakui bahwa efek media yang penting dapat terjadi selama 
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periode yang lama dan sering kali merupakan konsekuensi langsung dari nilai 

penonton atau pembaca.  

Manusia dapat menggunakan media tertentu untuk tujuan tertentu, seperti 

menggunakan media untuk mempelajari informasi, mengelola suasana hati, dan 

mencari kesenangan. Ketika kita menggunakan media untuk hal seperti ini, kita 

secara sadar sedang menginduksikan pengalaman yang bermakna. Beragam 

“perspektif penciptaan makna” menyatakan bahwa ketika orang menggunakan 

media untuk menciptakan makna—ketika mereka secara sadar menginduksikan 

pengalaman yang diinginkan, tetapi sebagian lain mungkin tidak.  

Perspektif penciptaan makna ini mengimplikasikan bahwa riset masa depan 

sebaiknya berfokus pada keberhasilan atau kegagalan manusia dalam berusaha 

menciptakan makna saat menggunakan media. Kedua konsekuensi yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki perlu dilihat dari sudut pandang individu dan 

masyarakat  (Stanley, 2010).   

 

2.6 Definisi Konseptual 

Setiap penelitian diperlukan kejelasan terhadap landasan berfikir, agar tidak 

terjadi kesalahpahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, 

untuk itu diperlukan batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Komunikasi massa (mass communication) menurut  (Mulyana, 2008) adalah 

komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar,majalah) 

atau elektronik (radio,televisi), berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh 

suatu lembaga atau orang yang tersebar banyak tempat, sinonin, dan 

heterogen.    

2. Media massa menurut  (Tamburaka, 2012) merupakan sarana penyampaian 

komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara 

massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas pula. 
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3. Jurnalisme online menurut Pavlik J. (Aryani, 2011:27) dalam  (Achmad 

Nabiel dkk., 2018), Adalah jurnalisme yang mengutamakan tiga fitur 

komunikasi yang unik. Pertama adalah kemampuan multimedia berdasarkan 

platform digital, kualitas interaktif, komunikasi online, dan fitur yang 

ditatanya. 

 


