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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Terpaan media 

2.1.1 Pengertian Terpaan Media 

Terpaan merupakan kegiatan mendengar, melihat dan membaca pesan 

melalui media massa atau memiliki pengalaman dan perhatian terhadap pesan 

yang terjadi pada individu. Anderson dalam (Rakhmat, 2010:52) menyatakan 

perhatian atau atensi didefinisikan sebagai proses mental ketika dorongan 

menjadi menonjol dalam kesadaran pada pendorong lain.Terpaan media 

berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan media maupun durasi 

penggunaan. Frekuensi penggunaan media mengumpulkan data khalayak 

tentang berapa kali sehari orang menggunakan media dalam satu minggu 

(untuk meneliti program harian), berapa kali seminggu orang menggunakan 

media dalam satu bulan (untuk program mingguan dan tengah bulanan), serta 

berapa kali sebulan orang menggunakan dalam satu tahun (untuk program 

bulanan). Dari ketiga pola tesebut yang sering dilakukan adalah pengukuran 

frekuensi program harian. Sedangkan pengukuran penggunaan media 

menghitung berapa lama (menit) khalayak mengikuti suatu program 

(audience’s share on program). 

Media Exposure akan ada apabila khalayak sungguh-sungguh membuka 

diri terhadap pesan yang diberikan media. Berdasarkan temuan Lichenstein 

dan Rosenfeld berpendapat bahwa setiap individuterisolasi untuk memandang 

media termasuk isinya dengan cara tertentu. Persepsi tentang hal ini juga 

relatif konsisten, yaitu kita cenderung memilki citra yang stabil mengenai 

gratifikasi yang diberikan media. 

Dalam diri seseorang kelima elemen di atas akan bervariasi menurut 

tingkatan yang berbeda. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut media 

exposure dapat dibedakan menjadi media exposure aktif dan pasif. Aktif 

apabila media exposure seseorang mencakup kelima elemen tersebut dan 

tingkat kemampuannya relatif tinggi. Sebaliknya pasif apabila kemampuan 

pada tiap elemen mendekati nol (Mc Quail, 2014 : 333).  
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Sissors dan Bumba (2016:69) mendefinisikam media exposure sebagai 

berikut: 

Exposure is measurement of people who either say they are sure that 

they have looked into a vehicle or say they read a vehicle whitin a given 

period (yesterday, for newspaper, within the last 30 days, for a monthly 

magazine); or that they were looking in the direction of the TV set or 

listening to the radio when a program was being broadcast. 

Terpaan media tidak hanya menyangkut apakah seseorang secara fisik 

cukup dekat dengan kehadiran media massa tetapi apakah seorang itu benar-

benar terbuka terhadap pesan-pesan media massa tersebut. Terpaan media 

merupakan kegiatan mendengarkan, melihat dan membaca pesan media 

massa atau mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut 

(Shore, 2015:26). 

Sissors dan Surmanek (2012:64) menyatakan bahwa frekuensi 

merupakan perhitungan secara statistik untuk memberitahu kepada perencana, 

rata-rata target audience terekspose oleh pesan dari media yang berbeda. 

Frekuensi merupakan suatu ukuran pengulangan, mengindikasi seberapa 

besar target audience diterpa oleh berbagai aktivitas komunikasi pemasaran 

adalah seberapa frekuensi melihat, membaca ataupun mendengar iklan yang 

dilakukan oleh audience karena terekspose oleh media.  

Terpaan media juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan media, 

baik jenis media, frekuensi penggunaan media maupun durasi penggunaan 

(Sissors & Sumanek, 2012:155). Sementara itu, penggunaan media menurut 

Ronsengren (Rakhmat, 2013:66) terdiri dari jumlah waktu yang digunakan 

dalam berbagai media, jenis isi media yang dikonsumsi dan berbagai 

hubungan antara individu konsumen dengan isi media yang dikonsumsi atau 

dengan media secara keseluruhan. 

Terpaan media berkaitan dengan berapa banyak orang melihat program 

yang ditayangkan di suatu media. Terpaan media memiliki kendala yaitu 

hanya sejumlah orang saja dari keseluruhan pemirsa, pendengar ataupun 

pembaca yang berkenan untuk atau mendengar isi pesan yang ada, dengan 

kata lain perhatian pemirsa terhadap pesan media. 
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2.1.2 Dimensi Terpaan Media 

Terpaan media dalam penelitian ini dapat diukur melalui dimensi-

dimensi menurut Biocca & Littlejohn (1998), yaitu sebagai berikut. 

1. Selectivity (kemampuan memilih) yaitu kemampuan audiens dalam 

menetapkan pilihan terhadap media da nisi yang akan dieksposnya. 

2. Intentionally (kesengajaan) yaitu tingkat kesengajaan audiens dalam 

mengungkapkan tujuan-tujuan penggunaan media. 

3. Utilitarianism (pemanfaatan) yaitu kemampuan audiens untuk 

mendapatkan mamfaat dari penggunaan media. 

4. Involvement (keterlibatan) yaitu keikutsertaan pikiran dan perasaan 

audiens dalam menggunakan media dan pesan media yang diukur 

melalui frekuensi maupun intensitas. 

5. Previous to influence yaitu kemampuan untuk melawan arus pengaruh 

media. 

 

2.1.3 Model AIDA 

  AIDA atau lebih dikenal sebagai (Attention, Interest, Desire, 

Action) Dikenal sebagai seseorang yang merancang pesan yang disampaikan 

dengan sebuah kata yang sangat tepat. 

  Teori AIDA merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan 

perhatian, menjadi minat, ketertarikan, dan mengambil keputusan (Kotler dan 

Keller 2009:179). Komponen AIDA diantaranya : 

  a. Perhatian 

   Pesan dapat menarik menimbulkan perhatian baik dalam  

  pada responden dalam bentuk dan media yang disampaikan. 

  b. Ketertarikan  

   Pesan yang disampaikan Menimbukan rasa ingin tahu,  

  Ingin mendengar serta mengamati serta responden ingin melihat  

  lebih seksama tentang hal tersebut. 

  c. Keinginan  

   Pemikiran terjadi dari adanya keinginan ini, berkatian  

  dengan motif dan motivasi terhadap suatu pesan yang diterima. 
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  d. Tindakan 

   Hal ini terjadi karena adanya keinginan dari konsumen  

  sehingga terjadinya sebuah pengambilan keputusan. 

 

2.2 Sikap 

2.2.1 Pengertian Sikap 

Sikap merupakan konsep paling penting dalam psikologis sosial. 

Konsep  tentang sikap diri telah melahirkan berbagai macam pengertian 

diantara  para ahli psikologi. Pembahasan berkaitan dengan psikologis sosial 

hampir  selalu menyertakan unsur sikap baik setiap individu atau kelompok  

sebagai salah satu bagian pembahasannya. Sikap pada awalnya diartikan  

sebagai unsur untuk munculnya suatu tindakan dan cenderung merupakan  

tingkah laku.  

Menurut Azwar (2011), sikap adalah penilaian atau pendapat seseorang 

terhadap stimulus atau objek  (masalah kesehatan, termasuk penyakit). Sikap 

yang terdapat pada individu akan  memberikan warna atau corak tingkah laku 

ataupun perbuatan individu yang  bersangkutan. Sikap merupakan reaksi atau 

objek. 

Sikap dikatakan sebagai suatu respon evaluatif. Respon hanya akan 

timbul  apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki 

adanya reaksi  individual. Respons evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang 

dinyatakan sebagai sikap  itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam 

diri individu yang memberi  kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai 

baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan yang 

kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi  terhadap objek sikap (Azwar, 

2011).  Selanjutnya menurut Mar’at (2012 : 21) sikap adalah tingkatan afeksi  

(perasaan), baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya 

dengan  objek psikologi. Dengan demikian perasaan dalam merespon suatu 

objek dapat  positif yaitu perasaan senang, menerima, terbuka dan lain - lain 

dan dapat negatif  yaitu perasaan tidak senang, tidak menerima, tidak terbuka 

dan lain - lain.   
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Menurut Sarwono (2010: 201)  sikap ( attitude ) adalah istilah yang 

mencerminkan  rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa - biasa saja 

(netral) dari seseorang  terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, kejadian, 

situasi, orang - orang atau  kelompok, kalau yang timbul terhadap sesuatu itu 

adalah perasaan senang, maka  disebut sikap positif. Sedangkan perasaan 

tidak senang disebut sikap negatif.  Kalau tidak timbul perasaan apa - apa 

berarti sikapnya netral.  

Sedangkan Rakhmat (2011 : 52) mengemukakan bahwa sikap adalah  

kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa dalam objek, ide, 

situasi atau nilai. Sikap bukan prilaku tetapi merupakan kecenderungan untuk  

berprilaku dengan cara - cara tertentu terhadap objek sikap. Ahmadi (2013: 

40)  mengemukakan bahwa penggunaan kata sikap harus diikuti dengan kata  

terhadap atau pada objek sikap, sehingga apabila ada orang yang berkata  

sikap positif ia harus mempertanyakan sikap terhadap apa atau siapa ?.    

Definisi - definisi sikap yang telah dijelaskan di atas dapat diambil  

kesimpulan bahwa yang di maksud dengan sikap  merupakan keadaan  sikap, 

bertingkah laku, atau respon yang diberikan atas apa yang terjadi,  serta 

bereaksi dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh keadaan  emosional 

terhadap objek, baik berupa orang, lembaga atau persoalan  tertentu yang 

didalamnya terdapat tiga komponen, yaitu komponen  kognitif, komponen 

afektif, serta komponen tingkah laku. Sikap juga dapat  mempengaruhi 

keadaan seseorang untuk memilih sesuatu yang  dianggapnya benar, disaat ia 

dihadapkan di pilihan yang benar dan salah,  karena sikap merupakan keadaan 

emosional seseorang. 

 

2.2.2 Fungsi Sikap 

Sikap memiliki fungsi yang berbeda-beda, adapun menurut Menurut 

Baron, Byrne, dan Branscombe (dalam Walgito, 2011), terdapat lima fungsi 

sikap seperti fungsi pengetahuan, fungsi identitas, fungsi harga diri ,fungsi 

pertahanan diri (ego defensive) dan fungsi memotivasi kesan. Sedangkan 

Menurut Katz dalam Wawan dan Dewi (2010:23) sikap mempunyai beberapa 

fungsi yang akan dijelaskan sebagai berikut :  
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1. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat  

Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang 

sejauh mana obyek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam 

rangka mencapai tujuan. Bila obyek sikap dapat membantu seseorang 

dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersifat positif terhadap 

obyek tersebut. Demikian sebaliknya bila obyek sikap menghambat 

pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap obyek 

sikap yang bersangkutan.  

2. Fungsi pertahanan ego  

Fungsi ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi 

untuk mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang 

pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau 

egonya. 

3. Fungsi ekspresi nilai  

Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu 

untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dengan 

mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dapat 

menunjukkan kepada dirinya. Dengan individu mengambil sikap tertentu 

akan menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada individu yang 

bersangkutan.  

4. Fungsi pengetahuan 

Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan 

pengalaman-pengalamannya. Ini berarti bila seseorang mempunyai sikap 

tertentu terhadap suatu obyek, menunjukkan tentang pengetahuan orang 

terhadap obyek sikap yang bersangkutan.  

Menurut  Walgito (2011 :111) terdapat empat fungsi sikap, antara lain:  

1. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Bahwa sikap adalah  

sesuatu yang bersifat communicable , artinya sesuatu yang mudah  

menjalar, sehingga mudah pula menjadi milik bersama . 

2. Sikap berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. 

3. Sikap berfungsi sebagai alat pengukur pengalaman - pengalaman. Dalam 

hal ini perlu dikemukakan bahwa manusia di dalam menerima  
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pengalaman - pengalaman dari dunia luar sikapnya tidak pasif, tetapi  

diterima secara aktif, artinya pengalaman yang berasal  dari dunia luar itu  

tidak semuanya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana - 

mana  yang perlu dan mana yang tidak perlu dilayani .  

4. Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Sikap sering  

mencerminkan pribadi seseorang. Ini sebabnya karena sikap tidak pernah  

terpisah dari pribadi yang mendukungnya.  

Berdasarkan pendapat di atas, fungsi sikap merupakan alat yang 

digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan sikap 

merupakan hasil dari cerminan sikap seseorang, baik itu baik ataupun buruk, 

serta merupakan alat pengatur tingkah laku dan perekam pengalaman 

pengalaman yang terjadi di dalam diri pribadi seseorang. 

 

2.2.3 Ciri-Ciri Sikap 

Sikap merupakan keadaan sikap, bertingkah laku, atau respon yang 

diberikan atas apa yang terjadi, serta bereaksi dengan cara tertentu yang 

dipengaruhi oleh keadaan emosional terhadap objek, baik berupa orang, 

lembaga atau persoalan tertentu. W. A. Gerungan mengemukakan bahwa: 

untuk dapat membedakan antara attitude, motif kebiasaan dan lain-lain, faktor 

psychis yang turut menyusun pribadi orang, maka telah dirumuskan lima 

buah sifat khas dari pada attitude. (Gerungan, 2010:153). Adapun Ciri-ciri 

sikap menurut Purwanto dalam Notoadmodjo (2012:34) adalah sebagai 

berikut:  

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan obyeknya.  

2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat 

berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-

syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.  

3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu 

terhadap suatu obyek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, dipelajari, 

atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang 

dapat dirumuskan dengan jelas.  
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4. Obyek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan 

kumpulan dari hal-hal tersebut.  

5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah 

yang membedakan sikap dan kecakapan- kecakapan atau pengetahuan-

pengetahuan yang dimiliki orang.  

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap memiliki 

karakteristik atas ciri-ciri sebagai sesuatu yang telah dibawa sejak lahir yang 

melekat pada diri seseorang, memiliki hubungan dengan objek tertentu, dan 

memiliki perasaan atau motivasi terhadap sesuatu hal. Dan jika disesuaikan 

dengan penelitian, menyatakan bahwa sikap memiliki karakteristik atas ciri 

sebagai reaksi atau respon yang dibawa dan memiliki hubungan dengan  

fanspage humor politik di facebook 

 

2.2.4 Tingkatan Sikap 

Sikap memiliki berbagai tingkatan yang berbeda menurut Purwanto 

(dalam Zuriah, 2012) terdapat dua sikap yaitu sikap positif , kecenderungan 

tindakan adalah mendekati, menyenangi, menghadapkan objek tertentun dan 

sikap negatif, terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, 

membenci, tidak menyukai objek tertentu. Sedangkan, menurut Notoadmodjo 

(2012), sikap terdiri dari berbagai tingkatan yaitu:  

1. Menerima (receiving)  

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (obyek).  

2. Merespon ( responding)  

Memberikan jawaban apabila memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena 

dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas 

yang diberikan. Terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti 

orang tersebut menerima ide itu.  

3. Menghargai (valuing)  

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan 

orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.  
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4. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkatan sikap 

memiliki beberapa tingkatan yaitu menerima (receiving) ,merespon 

(responding), menghargai (valuing) ,dan bertanggung jawab (responsible). 

Sikap dapat merupakan suatu pandangan tetapi dalam hal ini masih berbeda 

dengan pengetahuan yang dimiliki orang. Pengetahuan tentang suatu objek 

baru menjadi sikap terhadap objek apabila pengetahuan itu disertai dengan 

kesiapan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan terhadap objek itu. 

Penelitian ini jika disesuaikan dengan teori tentang tingkatan sikap yang 

telah dipaparkan diatas, dapat diartikan bahwa tingkatan sikap memiliki 

beberapa tingkatan yaitu menerima informasi terkait dengan isu politik Anis 

selaku gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui fanspage “humor 

politik”. 

 

2.2.5 Komponen Sikap 

Secara umum, dalam berbagai referensi, sikap memiliki 3 komponen 

yakni: kognitif, afektif, dan kecenderungan tindakan (konatif). Komponen 

kognitif merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu 

terhadap obyek atau subyek. Informasi yang masuk ke dalam otak manusia, 

melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru 

yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah 

ada di dalam otak manusia. Sikap dapat pula diklasifikasikan menjadi sikap 

individu dan sikap sosial (Gerungan, 2010; 161).  

Menurut Azwar (2011:23) sikap terdiri dari 3 komponen yang saling 

menunjang yaitu namun peneliti hanya menggunakan 2 komponen saja:  

1) Komponen kognitif ( komponen perceptual ) 

Komponen yang berkaitan  dengan pengetahuan, pandangan keyakinan, 

yaitu hal-hal yang berhubungan  dengan bagaimana persepsi orang 

terhadap objek sikap. Merupakan  representasi apa yang dipercayai oleh 

individu pemilik sikap. Berisi persepsi  dan kepercayaan yang dimiliki 
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individu mengenai sesuatu. Seringkali  komponen kognitif disamakan 

dengan pandangan (opini) apabila  menyangkut masalah issu atau  

problem controversial. 

2) Komponen afektif (komponen emosional) 

Komponen yang  berhubungan dengan rasa senang atau rasa tidak 

senang terhadap objek sikap.  Rasa senang merupakan hal yang positif, 

sedangkan rasa tidak senang  merupakan hal yang negatif. Komponen ini 

menunjukkan arah sikap, yaitu  positif dan negatif. Merupakan perasaan 

individu terhadap objek sikap dan  menyangkut masalah emosi. Aspek 

emosional ini yang biasanya berakar  paling dalam sebagai komponen 

sikap dan merupakan aspek yang paling  bertahan terhadap pengaruh yang 

mungkin akan mengubah sikap seseorang.  Komponen afeksi disamakan 

dengan perasaan yang dimiliki terhadap  sesuatu.   

Namun Peneliti disini hanya menggunakan 2 komponen saja dalam 

penelitian ini. 

 

2.3 Media Sosial 

2.3.1 Pegertian Media Sosial 

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan 

pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, 

berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan 

sosial secara virtual (Rulli Nasrullah, 2015). Karakteristik umum yang 

dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para 

pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh 

penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu 

komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara 

baru dalam berkomunikasi. Seperti diketahui, sebelum muncul dan 

populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara 

sms atau telpon lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya media 

sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau 

berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial 
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2.3.2 Karakteristik Media Sosial 

Adapun karakteristik media sosial  dapat dijelasakan sebagai berikut : 

1. Jaringan (network).  

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial 

terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau 

internet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (users) merupakan 

jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti 

komputer, telepon genggam atau tablet. Jaringan yang terbentuk antar 

pengguna ini pada akhirnya membentuk komunitas, contohnya seperti 

Facebook, twitter dan lain-lain.  

2. Informasi (information)  

Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi 

oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas 

yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna itu sendiri. Dari 

kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah 

jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada 

institusi masyarakat berjejaring.  

3. Arsip (archive)  

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang 

menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun 

dan melalui perangkat apa pun. Setiap informsi apa pun yang diunggah di 

Facebook informasi itu tidak hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan 

bahkan sampai tahun.   

4. Interaktif (interactivity)  

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar 

pengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan 

atau pengikut di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan 

interaksi antar pengguna tersebut. 
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2.3.3 Media Sosial sebagai pembentuk Komunitas Virtual 

Menurut Pippa Norris (2000: 121) mengutip (Schwartz, 1996) 

mengatakan ‘bahwa kemungkinan internet dapat membangun suatu 

komunitas (building community)’,‘meningkatkan kapital sosial (social 

capital) melalui pertukaran informasi dalam buletin di internet  (Rheingold, 

2015), dan menghapuskan jarak kekuasaan antara pemerintah dan yang 

diperintah’ (Grossman, 2015). Menurut Norris dengan secara tegas potensi 

internet dapat mereduksi kendala keterlibatan warga dengan mengatasi 

beberapa kendala finansial, memperluas bagi perdebatan politik, bagi 

penyebaran informasi, dan bagi interaksi kelompok, sehingga bisa dikatakan 

bahwa internet bisa mereduksi ketidak adilan sosial dalam kehidupan publik. 

Dalam teknologi media dan masyarakat masa (Barran & Davis, 

2010:48) mengatakan bahwa ‘teknologi media memiliki sejumlah asumsi 

untuk membentuk masyarakat’. Masyarakat yang dimaksud adalah 

masyarakat virtual yang terbentuk oleh adanya teknologi tersebut. Masyarakat 

virtual adalah ‘masyarakat yang tidak terkait dengan tempat dan waktu 

tertentu, tetapi yang masih melayani kepentingan bersama dalam realitas 

sosial, budaya dan mental mulai dari umum untuk kepentingan khusus atau 

kegiatan khusus. Mereka diciptakan dalam jaringan komputer berdasarkan 

komunikasi melalui komputer dan interaksi manusia komputer’.  (Jan A.G.M 

van Dijk, The Reality Of Virtual Communities. P.40). 

 

Gambar 2.3.3 Community-Based Customer Involvement For Improving 

Packaged Software Development 

       Sumber: Holmstrom (2004) 
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Komunitas virtual merupakan lingkungan yang ‘menyelubungi’ 

dan menghubungkan individu dengan komputer. (Nurudin, 2012).Menurut 

(Rheingold, 1994), ‘komunitas virtual (virtual community) dapat dibentuk 

oleh sejumlah berapapun individunya melalui internet atas dasar pilihan 

mereka sendiri atau sebagai tanggapan terahap suatu rangsangan. 

Komunitas virtual ini juga sebagai komunitas yang didirikan secara 

sengaja oleh individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama, 

sering kali berkisar seputar teks atau ungkapan yang diambil dari tempat 

yang tidak termediasi oleh komputer seperti radio, televisi dan tokoh-

tokoh mereka (Lindlof dan Schatzer, 2018). 

Komunitas virtual ini juga sering disebut dengan komunitas ruang 

hampa dimana karena tiap-tiap individu hanya berhadapan dengan ilusi 

lainnya tanpa adanya kontak fisik sebagai mana interaksi masyarakat nyata 

pada umumnya. Mereka hanya berhadapan pada sebuah layar komputer 

dan smartphone/telepon genggam yang memiliki fiture aplikasi untuk 

melakukan interaksi. Komunitas virtual ini juga disebut dengan komunitas 

semu (psuedo community) (Nurudin, 2012).Sifat-sifat yang ada didalam 

komunitas sungguhan dalam komunitas virtual dapat diperoleh seperti 

interaksi, tujuan yang sama, kesadaran akan identias dan kepemilikan, 

norma, serta aturan tidak tertulis dimana akan ada kemungkinan untuk 

terjadinya penolakan dan pengucilan.   

Media baru ini mampu memberikan sebuah tempat atau wadah 

baru untuk masyarakat sekarang saling terhubung satu sama lain dengan 

adanya teknologi internet ini masyarakat dengan mudah untuk mencari 

informasi dan berbaur dengan masyarakat lainnya di tempat yang berbeda. 

Kondisi tersebut didukung oleh kemudahan dalam mengakses terhadap 

media baru tersebut tidak hanya dapat dilakukan melalui fasilitas warung 

internet (warnet), cafe, dan fasilitas kantor saja. Tetapi juga dapat diakses 

melalui telepon seluler pribadi dimanapun dan kapanpun. Interaksi sosial 

yang terjadi didunia maya (cyberspace) terbangun karena adanya pola 

interelasi yang timbal balik dan saling menguntukan yang dibangun diatas 
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kepercayaan dan ditopang oleh norma-norma, nilai-nilai sosial yang positif 

dan kuat (Hasbullah, 2016:9). 

Proses interaksi pada masyarakat dunia maya ada yang bersifat 

sementara, seperti jalan-jalan, browsing, dan sejenisnya. Interaksi juga 

bisa menetap (netter) seperti bergaul, bercinta, bisnis, dan belajar 

dikarenakan mereka tidak mempunya rumah disana hal itu bisa terjadi 

karena adanya kepentingan dalam cyberspace tersebut jika kepentingan itu 

sudah tidak ada maka hubungan tersebut telah usai. Disamping itu 

‘penduduk tetap’ memiliki alamat sebagai status ‘penyewa’, memiliki e-

mail, website, dan provider. Interaksi sosial memiliki kontak sosial dan 

komunikasi dengan membangun intersubyektif tentang dunia yang sedang 

ditempatinya (Nurudin, 2012).Sebagaimana masyarakat nyata pada 

umumnya masyarakat dunia maya  juga bisa saling menghidupi dengan 

sponsorship, memasang iklan disamping itu juga adanya saingan, 

terjadinya konflik dan perbedaan antara anggota masyarakat. 

Proses interaksi yang terjadi didalam komunitas virtual ini hampir 

sama dengan interaksi masyarakat nyata namun letaknya hanya terdapat 

pada media yang digunakan jika interaksi yang terjadi didalam dunia nyata 

memerlukan kontak fisik, maka didalam interaksi yang ada didalam media 

sosial merupakan interaksi yang semu. Individu hanya dapat berimajinasi 

bahwa mereka sedang melakukan interaksi pada sebuah ruang untuk bisa 

berhubungan satu sama lain. 

Dalam percakapan, individu ini akan berinteraksi secara langsung 

antara yang satu dengan yang lain, melewati sebuah perantara dan dapat 

memilih rekan mereka sendiri, waktu, tempat, dan topik yang ingin 

disampaikan. Pola ini berlaku pada beragam situasi dimana 

interaktivitasnya dimungkinkan, termasuk pertukaran  surat pribadi 

elektronik. Percakapan ini dimediasi oleh pusat penengah seperti telepon 

atau penyedia layanan.Karakteristik dari percakapan ini adalah bahwa 

semua pihak setara dalam pertukaran tidak hanya dua pihak saja 

melainkan dapat dilakukan dengan berbagai banyak pihak seperti 
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pertemuan kecil, konferensi telepon, atau kelompok diskusi yang 

diperantarai dengan internet.  

 

2.4 Facebook 

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di 

Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan 

Februari 2004. Hingga September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu 

miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. 

Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, 

pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai 

teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka 

memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup 

pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, 

sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan 

teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman 

Dekat". 

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya 

dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew 

McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini 

awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke 

perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini 

secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum 

dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang 

yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu, menurut survei Consumer 

Reports bulan Mei 2011, ada 7,5 juta anak di bawah usia 13 tahun yang 

memiliki akun Facebook dan 5 juta lainnya di bawah 10 tahun, sehingga 

melanggar persyaratan layanan situs ini. 

Studi Compete.com bulan Januari 2009 menempatkan Facebook 

sebagai layanan jejaring sosial yang paling banyak digunakan menurut jumlah 

pengguna aktif bulanan di seluruh dunia.Entertainment Weekly 

menempatkannya di daftar "terbaik" akhir dasawarsa dengan komentar, 

"Bagaimana caranya kita menguntit mantan kekasih kita, mengingat ulang 



 

22 

 

tahun rekan kerja kita, mengganggu teman kita, dan bermain Scrabulous 

sebelum Facebook diciptakan?". Quantcast memperkirakan Facebook 

memiliki 138,9 juta pengunjung bulanan di AS pada Mei 2011. Menurut 

Social Media Today pada April 2010, sekitar 41,6% penduduk Amerika 

Serikat memiliki akun Facebook. Meski begitu, pertumbuhan pasar Facebook 

mulai turun di sejumlah wilayah dengan hilangnya 7 juta pengguna aktif di 

Amerika Serikat dan Kanada pada Mei 2011. 

Saat jaring-jaring komunikasi sosial tradisional sudah mulai pudar, 

Facebook muncul dan mengantarkan kembali ‘dunia privasi’ kedalam ‘dunia 

komunitas’. Dunia komunitas disini tidak bersifat nyata melainkan dalam 

bentuk komunitas semu (psuedo community) yang digunakan menjadi tempat 

curhat atau sebutan kekiniannya ‘update status’ dan perncari perhatian. Media 

sosial ini muncul memenuhi pergeseran selera sebuah generasi yang disebut 

oleh Don Tapscott (2009) sebagai ‘the net generation’, atau oleh John Palfrey 

dan Urs Gasser (2013) sebagai ‘digital natives’. Tapscott berbicara bagaimana 

generasi Net sedang mengubah dunia kaum muda. Sementara Palfrey dan 

Gasser menyoroti generasi yang lahir setelah 1980, ketika teknologi digital 

sosial, seperti Usenet dan bulletin board system muncul secara online. 

Generasi baru memiliki akses terhadap teknologi digital berjaringan ini dan 

mereka mempunyai skill dalam menggunakannya. 

Facebook merupakan situs jejaring sosial yang memungkinkan para 

anggotanya untuk berbagi informasi, opini, dan media personal. Setiap 

individu dapat berkomunikasi secara privat dengan individu yang lain 

melewati fiture pesan atau secara publik via pos-pos pada dinding facebook 

yang disebut dengan ‘wall’ kepada individu lainnya. Facebook lebih berarti 

dalam mencapai ruang publik yang benar ketimbang segala hal yang telah ada 

sebelumnya, baik online maupun bukan. Karena menurut Westling (2007: 4), 

‘tidak ada komunitas online lainnya yang mengkoneksikan anggotanya pada 

komunitas dunia yang nyata (geografis, ideologis, ataupun lainnya) dengan 

cara yang efektif’. 

Facebook memiliki sejumlah fitur menarik dan bisa digunakan untuk 

menggalang dukungan melaui fiture tersebut seperti membentuk ‘grup-grup’ 
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atau menggalang ‘event’, pada tiap-tiap agenda tersebut memiliki halaman 

tersendiri (homepage) yang berisi gambar, deskripsi, dan ‘message board’. 

Sebuah grup dapat menjadi publik dengan membuka akses untuk seluruh 

keanggotaan, atau yang tertutup atau bersifat privat. Dibawah profil grup akan 

muncul komentar biasanya berisi tanggapan baru untuk memancing tanggapan 

individu lainnya. Facebook masih diperkirakan sebagai media jejaring sosial 

yang populer. Dari data yang diambil dari statista.com sebuah portal statistik, 

pada bulan oktober 2018, indonesia menempati urutan ke 3 sebagai pengguna 

facebook terbanyak. 

Tabel 2.4 Peringkat Besar Pengguna Facebook 

Peringkat Negara Jumlah Pengguna 

1 India 294.000.000 

2 Amerika Serikat 204.000.000 

3 Indonesia 131.000.000 

4 Brazil 129.000.000 

5 Meksiko 84.000.000 

6 Filipina 73.000.000 

7 Vietnam 60.000.000 

8 Thailand 51.000.000 

9 Turkey 43.000.000 

10 Mesir 39.000.000 

  

Beberapa hal yang membuat facebook menjadi populer yakni anggota 

bisa melakukan komunikasi dengan individu-individu yang betul-betul merkea 

saling kenal, bersama individu-individu baru dan mereka-mereka yang akan 

kenal, bukan hanya dengan tokoh apalagi tokoh fiksi ciptaan humas. Desain 

facebook juga lebih enak dilihat dan dijelajahi ketimbang jejaring lainnya. 

Profesor B.J Fogg, mengatakan ‘facebook saat ini menempatkan teman pada 

posisi terpenting, cara kita berteman membentuk pengalaman kita di internet. 

Tidak ada teknologi yang lebih baik daripada pertemanan’ (Priyatna, 2009: 

70). Tidak heran jika muncul harapan bahwa facebook menjadi tempat 

tersendiri untuk membangun ‘kapital sosial’ bagi generasi ‘net’, modal hidup 
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bersama dalam sebuah masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

demokrasi dan keadaban.  

 

2.5 Partisipasi Politik dalam Media Sosial Facebook 

Facebook sebagai website jaringan sosial yang memungkinkan anggota 

untuk berbagi informasi personal, opini dan, media. anggota facebook juga 

dapat mendukung kandidat politik atau tidak mendukungnya, disamping itu 

juga mereka juga bisa memunculkan pandangannya tentang isu-isu partikular. 

Kajian tentang penggunaan facebook di indonesia masih belum banyak 

dilakukan. Facebook sendiri baru menjadi perhatian penting publik untuk para 

pengguna internet setelah obama memanfaatkannya  dalam kampanye politik 

pemilihan presiden amerika serikat pada tahun 2008. Disini diungkapkan 

bahwa ‘Facebook dan barrack obama, atau kampanye pemilu Amerika Serikat 

ditahun 2008 memiliki hubungan yang saling menguatkan satu sama lain. 

Barrack obama menang antaralain karena bisa memanfaatkan jejaring sosial 

salah satunya facebook dalam penggunaan yang paling besar. Sebaliknya 

facebook sendiri ikut menjadi semakin besar dan penting serta semakin 

banyak anggotanya karena dipopulerkan oleh kampanya Barrack Obama’ 

(Priyatna, 2009: 70). 

Sekalipun studi tentang facebook di indonesia belum banyak dilakukan, 

tetapi penggunaanya memang sangat mengesankan. Ini terbukti dari begitu 

banyaknya grup-grup yang menyuarakan isu atau kepentingan khusus. Mereka 

bermaksud mencari dukungan publik dan menjadi anggota ‘facebooker’ grup 

mereka. Tak heran kalau kemudian facebook bukan hanya membangun 

komunitas tetapi juga menjadi bagian penting dari media komunikasi politik 

baru untuk generasi ‘net’. Seorang ilmuwan dari University of winconsin, 

telah menguji fitur-fitur facebook yang digunakan untuk komunikasi politik 

serta keefektifannya bagi aktor politik dan anggota komunitas. Dari hasil 

pengamatannya menghasilkan bahwa kandidat hanya akan melanjutkan secara 

aktif penggunaan facebook jika meraka mengantisipasi harapan untuk 

jabatannya kembali dimasa depan. Sedikit fitur-fitur yang diadakan oleh 

facebook yang original sama sekali, tetapi kombinasinya hanyalah membuat 
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itu efektif. Facebook mengkombinasikan semua layanan dalam suatu jaringan 

anggota kemudian kebanyakan komunikasi yang dilakukan antara kandidat 

dan anggota masih satu arah, tetapi nilai facebook berasal dari kekuatan 

keanggotanya untuk mengorganisi diri dan merespon dalam setting publik 

(Westling, 2007: 11-12). 

Partisipasi ini sangat beragam terdapat partisipasi konvensional 

(convensional participation) dan partisipasi non-konvensional 

(unconventional participation). Partisipasi konvensional adalah segala bentuk 

aktivitas warga negara untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses politik 

sesuai dengan prosedur. Seperti contoh mencoblos dalam pemilu, turut 

kampanye dan menyumbang dana bagi kandidat tertentu. Partisipasi non-

konvensional adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa 

untuk mempengaruhi hasil akhir politik ‘yang tidak berhubungan dengan 

norma-normal hukum dan kebiasaan yang mengatur partisipasi politik 

dibawah suatu rezim tertentu’. Contohnya melakukan demonstrasi atau mogok 

kerja sebagai bentuk dari protes terhadap kebijakan pemerintah. (Kaase dan 

Marsh, 2014). 

Diabad ke 21 ini teknologi digal merajai modernisasi dan komunikasi 

massa, teknologi digital terbukti berpengaruh dalam partisipasi warga negara. 

Dengan kemudahan dan efektivitas yang ditawarkan, warga negara banyak 

memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana partisipasi. Dua kelebihan 

teknologi digital yang membuatnya memacu partisipasi: multimedia dan 

interactivity (Wood dan Smith: 2015). Teknologi digital memadukan antara 

media cetak, media video dan media audio. Dengan teknologi ini seseorang 

bisa menonton video, membaca teks, dan mendengarkan audio secara 

bersamaan. 

Ada tiga bentuk partisipasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan 

teknologi digital diantaranya: partisipasi politik, partisipasi kebijakan, dan 

partisipasi sosial. Media sosial misalnya, pada dapat digunakan sebagai 

partisipasi politik. Partisipasi politik disini dalam bertuk aktifitas elektoral 

(elektoral activity) bisa dilakukan dengan media sosial facebook atau twitter. 

Seperti warga negara bisa turut serta berpartisipasi dalam kampanye, tanpa 
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harus turun ke lapangan. Cukup dengan berkampanye dengan media sosial. 

Kualitas kampanyenya bahkan bisa lebih efektif dari kampanye manual (hadir 

di lokasi kampanye). Dengan adanya media sosial, aktivitas tersebut bisa 

dilakukan secara online. 

Partisipasi lain yang bisa dilakukan melalui internet adalah partisipasi 

sosial. Publik bisa memanfaatkan internet untuk menyarakan responnya 

terhadap kebijakan pemerintah. Jika kebijakan tersebut dirasa tidak berpihak 

pada kepentingan rakyat, kini protes bisa dilakukan secara online. Kritikan 

bisa disuarakan melalui media sosial salah satunya adalah facebook. Dalam 

praktik demokrasi, manfaat media sosial ada dalam empat hal : 

1. Akses informasi. Media sosial menjadi sumber akses informasi. Warga 

negara lebih banyak memiliki informasi dan pengetahuan akan lebih 

paham isu apa yang harus dikedepankan menyangkut kepentingan 

umum 

2. Interaksi. Di era demokrasi digital, media sosial menjadi ajang 

interaksi memperkuat demokrasi 

3. Partisipasi. Dengan media sosial, warga negara memiliki ruang 

partisipasi yang baru 

4. Desentralisasi informasi. Ini proses untuk membawa pemerintah lebih 

dekat ke rakyat dalam rangka memudahkan warga terlibat dalam 

praktik demokrasi. 

Potensi inilah yang membuat media sosial berbasis internet 

memfasilitasi terciptanya keterlibatan dan partisipasi langsung warga negara 

dalam proses politik pemerintahan sesuatu yang juga menjadi praktik 

demokrasi partisipatoris. (A.E Priyono, dkk: 2013). 

 

2.6 Isi Pesan dan Kritik 

Dominick mendefinisikan pesan sebagai: ‘the actual physical product 

that the source encode’. (Produk fisik aktual yang telah dienkoding sumber). 

Enkoding dapat diartikan sebuah kegiatan yang dilakukan sumber untuk 

menerjemahkan pikiran dan ide-idenya kedalam suatu bentuk yang dapat 

diterima oleh indra pihak pertama (Carl L. Hovlan, Irving L. Janis, Harlord H. 
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Kelley, dalam Cutlip center Broom, 2014). Enkoding merupakan sebuah 

proses yang terjadi di otak untuk menghasilkan pesan, sedangkan pesan 

sendiri merupakan hasil dari proses enkoding yang dapat dirasakan atau 

diterima oleh indra 

Pesan dapat berbentuk sederhana namun bisa memberikan pengaruh 

yang efektif serta pesan pula dapat bersifat rumit dan kompleks. Pesan ini 

dapat ditujukan kepada individu atau kepada kelompok. Penerima pesan 

memiliki kontrol yang berbeda terhadap bentuk pesan yang diterimanya. Ada 

pesan yang mudah diterima, mudah sekali diabaikan atau ditolak oleh 

penerima, ada juga pesan yang sulit untuk dikontrol atau dihentikan. 

Dalam KKBI Kritik merupakan kecaman atau tanggapan yang disertai 

uraian atau tidak dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu pendapat. 

Definisi lain kritik adalah penganalisaan masalah dan pengevaluasian dengan 

tujuan meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu 

memperbaiki sesuatu. 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian dalam bentuk pernyataan. Karena jawaban yang 

diberikan harus didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta melalui data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2014:64). Maka 

Hipotesis dalam penelitian ini : 

 Hipotesis yang didapat dari teori diatas adalah sebagai berikut 

1. H0 (Hipotesis nol) : tidak ada pengaruh terpaan isi pesan kritik  

  humor politik terhadap sikap reviewer. 

2. Ha (Hipotesis Alternatif) : Adanya Pengaruh terpaan isi pesan kritik 

  humor politik terhadap sikap reviewer. 

 


