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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi Massa  

Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan 

saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara 

massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal jauh (terpencar), sangat 

heterogen, dan menimbulkan efek tertentu (Tan dan Wright dalam Liliweri 

2011). Komunikasi massal merupakan komunikasi yang menggunakan 

media massa. Komunikator menyampaikan pesan melalui saluran tertentu 

kepada komunikan dengan latar belakang usia, agama, jenis kelamin, 

pekerjaan, tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. 

Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan kepada 

khalayak secara umum. Pesan yang disampaikan melalui komunikasi massa 

acak dan ke semua golongan. Dalam komunikasi massa dikenal saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dalam komunikasi massa, 

saluran tersebut disebut juga media komunikasi massa, atau media massa. 

Media massa merupakan saluran yang digunakan untuk melakukan 

komunikasi massa. 

2.2. Media Massa 

Media massa merupakan alat yang digunakan dalam melakukan 

komunikasi massa. Media Massa berasal dari media komunikasi massa 
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(media of mass communication). John R. Bitter (dalam Nurudin 2014:6-7) 

mengatakan bahwa dalam proses komunikasi massa disamping melibatkan 

unsur-unsur komunikasi sebagaimana umumnya, ia membutuhkan peran 

media massa sebagai alat untuk menyampaikan atau menyebarkan 

informasi. Media massa itu tidak berdiri sendiri. Didalamnya ada beberapa 

individu yang bertugas melakukan pengolahan informasi sebelum informasi 

itu sampai kepada audience-nya. Mereka yang bertugas itu sering disebut 

sebagai gatekeeper. Ciri-ciri dari komunikasi massa yaitu: 

1. Komunikator melembaga 

2. Komunikasi bersifat heterogen 

3. Pesan bersifat umum 

4. Berlangsung satu arah 

5. Menimbulkan keserempakan 

6. Mengandalkan peralatan teknis 

7. Dikontrol oleh gatekeeper 

Media massa lahir untuk menjembatani komunikasi antarmassa. 

Massa adalah masyarakat luas yang heterogen, tetapi saling bergantung satu 

sama lain. Ketergantungan menyalurkan hasrat, gagasan dan kepentingan 

masing-masing agar diketahui dan dipahami oleh yang lain. Pada 

hakikatnya media massa adalah media saling-silang pesan antarmassa. 
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Media massa memiliki 4 fungsi yaitu penyalur informasi, fungsi mendidik, 

fungsi menghibur dan fungsi mempengaruhi.Fungsi ini harus dilaksanakan 

secara bersama-sama dan tidak boleh mengabaikan fungsi lainnya. 

2.3. Fungsi Media Massa 

Josep A. Devito dalam (Nurudin 2014:72-73) menyatakan bahwa 

fungsi persuasi dapat datang dari berbagai macam bentuk, antara lain : 

1. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai 

seseorang. 

2. Mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang. 

3. Menggerakkan orang untuk melawan sesuatu. 

4. Memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu. 

Laswell (dalam Nurudin 2014: 78) beranggapan bahwa media massa 

juga memiliki peran pengawasan terhadap kejadian-kejadian yang ada di 

sekitar kita. Fungsi pengawasan kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 

warning or beware surveillance atau pengawasan peringatan, dan 

instrumental surveillance atau pengawasan instrumental. 

Menurut (Elvinaro, 2007:14-17). Fungsi media massa bisa dibagi 

menjadi berikut: 
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1. Pengawasan (Surveillance) 

Sebagai alat bantu khalayak masyarakat guna mendapatkan 

peringatan dari media massa yang menginformasikan tentang 

ancaman. 

2. Penafsiran (Interpretation) 

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. 

Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga 

memberikan penafsiran atau tanggapan sementara terhadap kejadian-

kejadian penting. Organisasi atau industri media memilih dan 

memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau ditayangkan. 

3. Pertalian (Linkage) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang 

beragam sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan 

kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. 

4. Penyebaran Nilai-Nilai (Transmission of Values) 

Dengan cara media massa yang mewakili gambaran masyarakat 

itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan 

kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka 

harapkan. Dengan kata lain, media mewakili kita dengan model peran 

yang kita amati dan harapan untuk menirunya. 

5. Hiburan (Entertainment)  

Fungsi media massa sebagai fungsi meghibur tiada lain tujuannya 

adalah untuk mengurangi ketengangan pikiran khalayak. 
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Menurut Effendy (2003:54) mengemukakan fungsi komunikasi massa 

secara umum adalah: 

1. Fungsi Informasi 

Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa 

adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. 

2. Fungsi Pendidikan 

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya, 

karena media massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya 

mendidik. Salah satu cara mendidik yang dilakukan media massa 

adalah melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang 

berlaku kepada pemirsa atau pembaca. 

3. Fungsi Memengaruhi 

Fungsi memengaruhi dari media massa secara implisit terdapat 

pada tajuk/editorial, feature, iklan, artikel, dan sebagainya. 

2.4. Video 

Video sebagai media audio-visual yang menampilkan gerak, semakin 

lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa 

bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informative, edukatif maupun 

instruksional. Video adalah sebuah media audio visual yang mengandalkan 

indera pendengaran dan penglihatan. Video juga dapat diartikan sebagai 
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teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan 

menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal 

elektronik, atau media digital. Sebagaimana karya audio visual pada 

umumnya, penyampaian pesan melalui media audio (suara) dan visual 

(penggambaran) merupakan cara kerja dari penyampaian pesan melalui 

media audio visual. Fungsi dari video adalah untuk menyampaikan pesan 

dengan bantuan suara dan gambar. 

2.5. Video Sebagai Medium Komunikasi 

Pengertian komunikasi menurut Mulyana (Mulyana, 2007) yaitu 

komunikasi atau dalam kata latin communication adalah suatu pikiran, 

makna atau pesan yang diyakini secara sama. Pengertian ini memberikan 

pesan yang seimbang antara pengirim pesan, pesan yang disampaikan, dan 

penerima pesan yang merupakan tiga komponen utama dalam proses 

komunikasi. Pesan dapat disimpulkan dengan berbagai media, namun pesan 

itu hanya punya arti jika pengirim dan penerima pesan berusaha 

menciptakan arti tersebut. 

Dari definisi komunikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah suatu proses pengalihan informasi dari komunikator 

kepada komunikan sehingga nantinya diperoleh pemahaman tentang apa 

yang disampaikan. Joseph A. Devito (Devito, 1997) di dalam buku 

“Komunikasi Antar Manusia” mengatakan bahwa ada 4 tujuan utama dalam 

komunikasi, yaitu: 
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1. Untuk menemukan 

Personal discovery atau menemukan jati diri. Maksudnya selain 

memahami orang lain, komunikasi juga mengajarkan untuk 

memahami diri sendiri. 

2. Untuk berhubungan 

Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan 

berinteraksi dengan orang lain. Menjaga dan membina hubungan 

dengan orang lain. 

3. Untuk meyakinkan 

Meyakinkan disini artinya komunikasi dapat juga mempersuasif 

agar orang yang kita ajak berbicara dapat setuju dengan makna yang 

kita sampaikan. Baik itu dalam hal sikap ataupun perilaku. 

4. Untuk bermain 

Tujuan komunikasi selain yang 3 hal yang sudah dipaparkan 

diatas adalah untuk bermain atau menghibur. 

Effendi (2002) juga mengemukakan tujuan komunikasi antara lain : 

1. To change the attitude / mengubah sikap. 

2. To change the opinion / mengubah pendapat atau opini. 

3. To change the society / mengubah perilaku. 
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Unsur-unsur komunikasi menurut Hafied Cangara (Cangara: 2008) 

antara lain: Sumber adalah orang atau lembaga yang akan melihatkan 

sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Pesan yang dimaksud 

dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada 

penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui 

media komunikasi. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Penerima adalah 

pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Efek atau 

pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, diraskan dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 

Menurut Effendy (2003: 57), bentuk-bentuk komunikasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi Pribadi (personal communication) 

Adalah komunikasi seputar diri seseorang, baik dalam fungsinya 

sebagai komunikator maupun komunikan. 

2. Komunikasi Kelompok (group communication) 

Adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator 

dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang. 

3. Komunikasi Massa (mass communication) 

Adalah komunikasi melalui media massa modern yang meliputi 

surat kabar yang mempunyai sirkulasi luas, siaran radio dan televisi 
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yang ditujukan kepada umum dan film yang dipertunjukkan ke 

bioskop-bioskop. 

Komunikasi massa memiliki beberapa karakteristik yang 

dikemukakan oleh para ahli seperti menurut Wright dalam Ardianto, (2007: 

4) komunikasi dapat dibedakan dari corak-corak yang lama karena memiliki 

karakteristik utama yaitu: 

1. Diarahkan kepada khalayak yang relatif besar, heterogen dan anonym. 

2. Pesan disampaikan secara terbuka. 

3. Pesan diterima secara serentak pada waktu yang sama dan bersifat 

sekilas (khusus untuk media elektronik). 

4. Komunikator cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang 

kompleks yang melibatkan biaya besar. 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah suatu informasi 

yang ditujukan untuk khalayak dari sumber atau informan yang disampaikan 

melalui media dan menghasilkan berbagai respon khalayak setelah 

menerima informasi tersebut. Dengan adanya sistem komunikasi maka 

maksud dan tujuan informasi yang di sampaikan komunikator akan dapat 

diterima dengan baik oleh komunikan secara langsung. Menuju arah modern 

ini system komunikasi sudah banyak muncul berbagai trobosan baru salah 

satunya yaitu media massa. 
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Komunikasi melalui media ini diklasifikasikan menjadi media massa, 

media nirmassa dan media baru. Yaitu sebagai berikut: 

1. Komunikasi bermedia massa 

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikan 

berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat 

kabar, radio, tv, dan film yang beroperasi dalam bidang informasi, 

edukasi, dan rekreasi atau dalam istilah lain : penerangan, pendidikan 

dan hiburan. 

2. Komunikasi bermedia nirmassa 

Media nirmassa umumnya digunakan dalam komunikasi untuk 

orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Surat, telepon 

selular, wall to wall atau chat via antar dinding di Facebook, dan lain 

sebagainya. Disebut media nirmassa karena tidak memiliki daya 

keserempakan dan komunikannya tidak bersifat massal. 

3. Komunikasi bermedia baru 

Media baru mampu menghadirkan teknik dan tata cara baru dalam 

penyampaian dan pertukaran pesan. Menurut (Nasrullah, 2015) Media 

sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna 

mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, 
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berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial 

secara virtual. 

Menurut Arshano sahar (2014), new media digunakan untuk 

menjelaskan kemunculan media yang bersifat digital, terkomputerisasi, dan 

berjaringan sebagai efek dari semakin berkembangnya teknologi informasi 

dan komunikasi. New media memungkinkan para penggunannya untuk 

mengakses berbagai konten media kapan saja, dimana saja dengan berbagai 

eletronik. New media memiliki sifat interaktif dan bebas. 

Perkembangan new media di masyarakat memang sangat besar, 

terutama dalam penggunaan teknologi internet. Banyak macam dari new 

media yang kadang membuat pengaruh negatif, namun tak dapat disangkal 

bahwa new media pun memberikan banyak kontribusi positif bagi 

masyarakat. 

Segala bentuk media baru sudah terbukti dapat memudahkan banyak 

orang, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Tetapi tak banyak 

yang mengetahui ciri-ciri media baru yang saat ini hampir semua orang 

menggunakannya. Berikut adalah ciri-ciri media baru menurut Denis 

McQuail (2011): 

1. Adalah saling keterhubungan (interkonetivitas) 

2. Aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun 

pengirim pesan 
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3. Interaktivitasnya 

4. Kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka 

5. Sifatnya yang ada dimana-mana 

Tidak hanya memiliki ciri-ciri, tetapi media baru memiliki 

karakteristik, dimana karakteristik ini adalah gambaran spesifik pembeda 

media baru dengan media lainnya, yaitu: 

1. Digital 

Digital merupakan syarat wajib untuk dapat dikategorikan sebgai 

media baru, berbeda dengan yang lalu, pada media baru, semuanya 

tesimpat dalam digital. 

2. Interaktif 

Kebebasan dalam beriinteraksi adalah syarat wajib juga untuk 

dikategorikan sebagai media baru, user pada media baru tidak hanya 

memberikan pesan namun juga dapat menerima pesan saat itu juga. 

3. Hypertextual 

Merupakan potongan kata-kata yang akan masuk ke laman yang 

akan dituju saat kita klik. Contoh: pengunaan google, yang 

memudahkan orang untuk mencari informasi yang dibutuhkan. 
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4. Virtual 

Adalah sesuatu yang dapat diartikan “tidak nyata”. Tidak nyata 

yang dimaksud adalah tidak terdapat wujud fisiknya. Contoh: saat 

menggunakan foto profil pada sebuah akun aplikasi sosial media, foto 

yang terpasang adalah wajah kita saja melainkan bukan wujud kita 

yang sebenarnya. 

5. Jaringan 

Sebuah internet tidak dapat berguna jika tidak terdapat 

user/pengguna nya. Dalam hal ini internet dapat menyebabkan sebuah 

hubungan antar satu pengguna, dengan pengguna lain. 

6. Simulasi 

Adalah penyajian kembali peristiwa yang telah terjadi 

sebelumnya, tetapi dalam penyajian barunya diperlukan penambahan 

efek tertentu. 

Saat ini, new media dipahami sebagai istilah yang memayungi 

penjelasan mengenai kondisi teknologi digital dan internet teraktual, serta 

dampaknya terhadap budaya disekitarnya. Terkadang dikaitkan dengan 

istilah digital revolution. Maka, new mwdia digunakan untuk menjelaskan 

kemunculan media yang bersifat digital, terkomputerisasi, dan berjaringan 

sebagai efek dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan 

komunikasi. 
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Mengakses media saat ini sudah termasuk ke dalam salah satu 

kebutuhan primer setiap orang, hal ini didasarkan pada kebutuhan mereka 

terhadap informasi, hiburan, pendidikan dan mengenai pengetahuan. 

Kemajuan media ini didukung dengan semakin majunya teknologi dan 

informasi serta berkembangnya perangkat canggih yang menghadirkan 

“dunia dalam genggaman” yaitu dunia yang begitu luas bisa menjadi sangat 

kecil hanya dalam satu genggaman karena efek dari canggihnya teknologi 

untuk mengakses informasi tanpa terbatas wilayah. 

Thomas L. Friedman dalam buku Nasrullah (2015:1) mengutarakan 

istilah tentang the world is flat yaitu dunia semakin rata sehingga seseorang 

dapat mengakses informasi dari sumber manapun. Maka dengan ini dapat 

dikatakan dari terus berkembangnya teknologi dan informasi seseorang 

dapat mengakses jangkauan yang tak terbatas oleh waktu dan wilayah 

seperti tidak ada jarak dengan menggunakan teknologi informasi untuk 

mengolah data, memproses, mendapatkan, menyimpan, maupun menyusun 

untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam era teknologi dan 

informasi ini menjadikan dunia yang luas menjadi seperti sebuah dusun 

semesta atau global village sehingga tidak ada lagi batasan dalam 

menjangkau sebuah informasi sejauh apapun, dengan adanya teknologi dan 

informasi ini seseorang dapat dengan mudahnya memperoleh atau 

memberikan informasi dari belahan dunia manapun berpindah dari satu 

belahan dunia ke belahan dunia lainnya dalam waktu yang singkat 

menggunakan teknologi internet. Konsep ini diperkenalkan oleh Marshall 
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Mc Luhan, mengemukakan pemikirannya bahwa suatu saat nanti sebuah 

informasi akan sangat terbuka dan dapat di akses oleh semua orang 

(Nasrullah, 2015:21). 

Youtube termasuk pada jenis media sosial situs berbagi media (media 

sharing) yang merupakan jenis media sosial untuk penggunanya berbagi 

media dari dokumen, video, audio, gambar, dan lainya. Youtube sendiri 

adalah media sosial dengan konten audio-video yang memberikan fasilitas 

pembuatan kanal atau channel. Sebuah kanal di dapat setelah pengguna 

telah membuat akun, di dalam kanal atau channel ini pengguna dapat 

mengunggah video dengan kategori atau jenis yang di inginkan. Media 

sosial Youtube membuat para penggunanya seperti mempunyai stasiun 

televisi pribadi yang bisa diperlihatkan pada khalayak. Kanal atau channel 

ini merupakan sebuah gambaran atau sebagai model produksi televisi secara 

mikro pada media sosial (Nasrullah, 2015:78). Youtube memiliki lebih dari 

satu miliar pengguna yaitu hampir sepertiga dari pengguna internet di dunia, 

dalam satu hari video dalam Youtube ditonton ratusan juta jam dan 

menghasilkan miliaran kali penayangan. Terdapat berbagai macam konten 

video dalam Youtube seperti musik, tutorial, hiburan, gaya hidup, film dan 

lainnya. (Sumber: youtube.com). 

Salah satu aspek yang berkembang dari marketing atau pemasaran 

pada era media social ini adalah iklan (advertising). Iklan, menurut the 

American marketing association, diartikan sebagai pengumuman atau pesan 

persuasive dalam suatu waktu atau ruang menggunakan media massa oleh 
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institusi bisnis, organisasi nonprofit, pemerintah, maupun individu dengan 

maksud menginformasikan dan atau membujuk khalayak terhadap barang, 

jasa, organisasi, atau ide-ide sebagai sasaran target pemasaran atau audiensi. 

Menurut Tuten (2008: 2-4), kehadiran internet memberikan 

lingkungan virtual baru bagi praktik-praktik pemasaran. Ada tiga praktik 

yang bias dilihat dari munculnya media social terhadap praktik pemasaran 

tradisional, yaitu: 

1. Jenis media yang digunakan 

2. Iklan sebagai komunikasi berbayar 

3. Komunikasi satu arah dalam iklan 

Kehadiran media social memberikan alternative pilihan bagaimana 

praktik pemasaran pada era digital ini bias berubah dari iklan berbayar 

menjadi iklan berdasarkan pengalaman pengguna (user experiences) yang 

cenderung berbiaya kecil dan kadang tanpa biaya sama sekali. Fasilitas di 

media social dan bagaimana pengguna memanfaatkan media social untuk 

berbagi realitas diri offline-nya secara online memberikan arah balik 

bagaimana periklanan itu bekerja. Karena itu, tidak mengherankan apabila 

pengguna media social adalah juga konsumen yang bias mempromosikan 

sebuah produk atau dalam istilah Tuten (2008) sebagai CGM atau consumer 

generated media. 
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2.6. Pemaknaan Pesan Video 

Pesan Audio visual merupakan pesan yang disampaikan melalui dua 

unsur media, yaitu berupa gambar dan suara. Penyajian audio visual dapat 

berupa video klip, live report, berita, film, iklan televisi, dan lain 

sebagainya. Penyampaian pesan audio visual membutuhkan media sebagai 

perantara menyampaikan pesan, selain media audio visual itu sendiri. Media 

yang dimaksud antara lain televisi, internet (youtube, facebook, instagram, 

dll). 

Liliwery (2011 : 64) dalam bukunya menjelaskan bahwa inti dari 

komunikasi adalah suatu proses-kegiatan yang menghubungkan pengirim 

dan penerima pesan yang dihubungkan oleh ruang dan waktu. Dari 

pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses 

fundamental universal. Tantangan dalam komunikasi bukan sekedar 

bagaimana cara mengirim dan menerima pesan. Tantangan komunikasi 

adalah bagaimana proses dibuat sedinamis mungkin sehingga terjadi 

komunikasi yang efektif. 

Proses komunikasi ditunjukkan dengan adanya serangkaian dan 

tahapan-tahapan dimana ada suatu yang berubah, orang-orang yang terlibat 

komunikasi itu berubah fikiran dan pendapat, serta tindakan. Proses 

komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mengarah ke pemahaman. 

Pengirim serta penerima pesan berpartisipasi aktif, melibatkan peran 
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kognitif mereka untuk menerjemahkan pesan yang dikirim dan diterima, 

memilih media transmisi dan bagaimana cara memberi umpan balik. 

2.7. Pemaknaan Audience 

Komunikasi merupakan aktifitas bertukar informasi yang melibatkan 

setidaknya tiga komponen yaitu komunikator, pesan dan komunikasikan. 

Menurut model komunikasi Harold D. Laswell (Effendy, 2003), komunikasi 

merupakan ungkapan verbal sebagaimana digambarkan sebagai berikut : 

1. Who 

2. Says what 

3. To whom 

4. In which channel 

5. With what effect? 

Harold Laswell menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses 

pengawasan ligkungan, korelasi komponen dalam masyarakat, dan transmisi 

warisan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. 

Dalam komunikasi massa, peran audiens sangat diperlukan untuk 

merespon tayangan yang disampaikan oleh media. Media cetak maupun 

elektronik harus membangun kelompok konsumennya untuk mengetahui 

seberapa besar respon yang didapatkan dari tayangan media tersebut. 
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Komunikator harus memahami kebutuhan audiens untuk memenuhi 

kebutuhan mereka secara efektif. 

Audience memiliki kekhasannya sendri dalam memaknai sebuah 

pesan, hal ini dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan dan pengalaman 

hidupnya. Herbert Blummer dan kawan-kawan (dalam Nurudin : 2014) 

menjelaskan audien memiliki 5 karakteristik, yaitu : 

1. Audien cenderung berisi individu-individu yang condong untuk 

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara mereka. 

2. Audien cenderung besar. Besar di sini berarti tersebar ke berbagai 

wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. 

3. Audien cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan 

dan kategori sosial. 

4. Audien cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. 

5. Audien secara fisik dipisahkan dari komunikator. 

2.8. Proses Encoding And Decoding 

Setelah mengirim pesan, komunikator akan beranggapan bahwa pesan 

yang dikirim akan diterima dengan baik. Pengirim akan heran atau marah 

jika pesannya disalahartikan atau tidak direspon. Dalam kajian komunikasi 

hal ini disebut sebagai gangguan (interference) atau kegaduhan (noise). 
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Hambatan tersebut mengubah pesan yang diterima atau mengalihkan 

penerima dari penerimaan tersebut. 

Pada proses Encoding and Decoding, komunikator atau Encoder akan 

mengirim pesan yang kemudian diterima oleh komunikan atau decoder yang 

kemudian akan menginterpretasikan teks media dengan memaknai 

berdasarkan pemahamannya sesuai apa yang dilihat dan dialaminya dalam 

kehidupan sehari-hari. Stuart Hall (1972) menuliskan tentang teori 

“Encoding and Decoding‟ sebagai proses khalayak mengonsumsi dan 

memproduksi makna dalam proses penerimaan atas konten media massa 

yang dikonsumsinya (Ida, 2014). Teori ini dapat mendorong terjadinya 

interpretasiinterpretasi beragam dari teks media selama proses produksi dan 

penerimaan (resepsi). 

2.8.1. Encoding dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sumber 

untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk 

yang dapat diterima oleh indra pihak penerima. Encoding dalam 

proses komunikasi dapat berlangsung satu kali maupun berkali-kali. 

Encoding hampir menyerupai pesan. Perbedaanya encoding adalah 

proses yang terjadi di otak untuk menghasilkan pesan, sedangkan 

pesan adalah hasil dari proses encoding yang dapat dirasakan atau 

diterima. Pesan ini akan diolah menjadi pesan yang memiliki arti 

dengan proses decoding (Morissan, 2013). 
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2.8.2. Hegemoni dan hegemoni tandingan tidak akan ada tanpa adanya 

kemampuan khalayak untuk menerima pesan dan membandingkan 

pesan tersebut dengan makna yang sebelumnya telah disimpan di 

dalam ingatan mereka. Proses ini disebut dengan Decoding, ketika 

menerima pesan dari pihak lain maka decoding akan mulai bekerja 

terhadap pesan itu berdasarkan persepsi, pemikiran dan pengalaman 

masa lalu (Morissan, 2013). 

2.9. Analisis Resepsi 

Resepsi berasal dari bahasa latin “recipere” yang berarti menerima. 

Resepsi adalah aliran penelitian sastra yang semenjak tahun 60-an yang 

menggeser fokus dari teks sendiri (aliran egosentris atau gerakan ekonomi) 

ke arah pembaca. Dalam arti luas, istilah ini diperuntukkan bagi setiap aliran 

dalam penelitian sastra yang mempelajari bagaimana karya-karya sastra 

diterima oleh pembaca. (Muslimin, 2016:219). 

Menurut Stuart Hall (1980), khalayak melakukan pendekodean 

terhadap pesan melalui tiga sudut pandang atau posisi: dominan-hegemonis, 

ternegosiasi, dan oposisional. Hall berpendapat bahwa individu-individu 

bekerja di dalam sebuah kode yang mendominasi dan menjalankan 

kekuasaan yang lebih besar daripada yang lainnya.Ia menyebut hal ini posisi 

dominan-hegemonis (dominant-hegemonic position). Posisi kedua adalah 

posisi ternegosiasi (negotiated position) yaitu anggota khalayak dapat 

menerima ideologi dominan tetapi akan bekerja dengan beberapa 
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pengecualian terhadap aturan budaya. Posisi oposisional (oppositional 

position) terjadi ketika anggota khalayak mensubstitusikan kode alternatif 

bagi kode yang disediakan oleh media. Konsumen yang kritis akan menolak 

makna sebuah pesan yang dipilih dan ditentukan oleh media dan 

menggantikannya dengan pemikiran mereka sendiri mengenai subjek 

tertentu (West dan Turner, 2008: 73-74). 

Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang 

mencoba mengkaji lebih dalam dimana proses aktal studi media 

diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya. Menurut 

Jenssen (dalam Pujileksono, 2015: 173), ada tiga tahapan dalam metode 

resepsi, yaitu: 

1. Mengumpulkan data (the data collection) 

Proses pengumpulan data dari khalayak, data dihimpun melalui 

wawancara mendalam untuk subjek penelitian individual atau focus 

grup discussion untuk wawancara kelompok. 

2. Menganalisis data (analysis) 

Menganalisis hasil atau temuan dalam wawancara. Hasil 

wawancara berupa catatan atau rekaman kemudian disarikan ke dalam 

bentuk pertanyaan, pernyataan, komentar, dan sebagainya dari peserta 

diskusi. 
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3. Interpretasi data resepsi (interpretation of reception data) 

Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap 

pengalaman bermedia dari khalayaknya. Peneliti melakukan 

interpretasi data dari khalayak untuk mendapatkan pola penerimaan 

terhadap pesan. Dalam oppositional position, mahasiswa menolak dan 

tidak sama dengan isi pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. 

Dengan kata lain, golongan ini memiliki acuan alternatif dalam 

menginterpretasikan pesan. 

 


