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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 Penlitian Terdahulu 

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti memaparkan penulisan atau penelitian 

terdahulu yang juga meneliti seputar pemaknaan khalayak dengan menggunakan 

analisis resepsi. Dengan adanya penelitian ini memungkinkan untuk melihat suatu 

objek penelitian dari sisi lainnya, shingga muncul penelitian baru yang mungkin 

dapat menambahkan dari penelitian yang sudah ada, atau bahkan belum ada sama 

sekali. 

Skripsi pertama, diambil dari penelitian Franky E, mahasiswa Program Studi Ilmu 

Komunikasi/ Periklanan Universitas Indonesia dengan judul “Pemaknaan 

mengenai Nilai-Nilai Maskulinitas dan Citra Tubuh dalam Program Komunikasi 

Pemasaran oleh Laki-Laki Homoseksual dan Laki-Laki Heteroseksual (Studi 

Kualitatif pada Program Komunikasi Pemasaran L-Men” 

Penelitian ini membahas mengenai terpaan pesan komunikasi dalam media yang 

membuat nilai-nilai maskulinitas cenderung diasosiasikan dengan penampilan 

tubuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan 

pemaknaan laki-laki homoseksual dan laki-laki heteroseksual terhadap nilai-nilai 

maskulinitas dan citra tubuh dalam program komunikasi pemasaran suplemen 
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kesehatan L-Men. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara 

mendalam dengan teknik analisis tematik. Temuan penelitian ini adalah pesan 

promosional komunikasi pemasaran L-Men diterima dan dimaknai secara 

beragam oleh target komunikasinya, baik laki-laki homoseksual maupun laki-laki 

heteroseksual. Temuan lain adalah program komunikasi pemasaran membentuk 

ragam kepercayaan terhadap kualitas L-Men. 

Skripsi kedua, diambil dari penelitian Nisa Sakina, mahasiswa Program Studi 

Ilmu Komunikasi/ Komunikasi Massa Universitas Indonesia dengan judul 

“Pemaknaan Khalayak Golongan Bawah Pengguna Blackberry Terhadap 

Broadcast Massanger (BM)”. 

Penelitian ini melihat penggunaan Blackberry di Indonesia tidak diiringi media 

literasi yang tinggi, berakitbat informasi yang diterima tidak diserap. Hal ini 

berdampak pada kesimpangsiuran isu yang menyebabkan ketidakpastian 

informasi tinggi dan dapat menimbulkan kecemasan terutama pada fasilitas 

broadcast message (BM). 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemaknaan broadcast message (BM) bagi 

khalayak golongan bawah pengguna Blackberry. Penelitian ini menggunakan 

paradigma kritis, pendekatan kualitatif, strategi social constructivism, dan 

menggunakan model analisis pemaknaan khalayak, Stuart Hall. Hasil penelitian 

menemukan bahwa ketiga informan dengan latar belakang pendidikan rendah 

memaknai konten broadcast message dengan negotiated reading, artinya mereka 

tidak sepenuhnya percaya pada broadcast message. Untuk isu-isu tertentu mereka 
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termasuk dalam kategori negotiated reading, artinya mereka baru percaya setelah 

terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan orang yang mereka anggap lebih 

menguasai materi dan memiliki latar pendidikan tinggi. 

Skripsi ketiga, diambil dari penelitian Citra Dinanti, mahasiswa fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Periklanan Universitas Indonesia dengan 

judul “Pemaknaan Terhadap Nilai “Awet Muda” dalam Iklan Kosmetik Anti-

Aging oleh Khalayak Perempuan (Studi pada Iklan Televisi Pond‟s Age Miracle 

Versi “Donna-Darius””. 

Penelitian ini berfokus kepada khalayak perempuan berusia di atas 30 tahun dan 

sudah menikah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui posisi pemaknaan nilai 

“awet muda” pada pesan iklan yang menggunakan pendekatan emotional oleh 

khalayak dengan melihat posisi pemaknaan pada daya tarik iklan. Penelitian ini 

adalah penelitian kulaitatif deskriptif konstruktivis. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan emotional dalam iklan belum 

mampu membuat khalayak mengadopsi nilai “awet muda” dalam iklan secara 

dominan, karena faktor frameworks of knowledge, relations of production, dan 

technical infrastructure yang dimiliki khalayak. Implikasi dari penelitian ini 

memperlihatkan adanya posisi decoding yang dominan dalam daya tarik iklan 

tidak mengindikasikan diterimanya konsep keseluruhan dalam iklan. 

Secara metodologis penelitian ini hampir sama dengan ketiga peneliti terdahulu 

yang telah dijabarkan di atas. Tujuannya juga ingin mengetahui bagaimana 
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khalayak memaknai tayangn How to Act Indonesian apakah dominan-hegemonis, 

ternegosiasi atau oposisional. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan 

ketiga penelitian sebelumnya adalah penelitian ini terfokus pada ranah penelitihan 

pemaknaan khalayak terhadap tayangan di media baru dengan latar budaya 

kesukuan yang berbeda. Selain itu penelitian ini juga ingin membongkar 

bagaimana seorang Sacha Stevenson dapat memproduksi peristiwa „sosial‟ 

mentah (dalam hal ini perilaku orang Indonesia) menjadi sebuah produksi wacana 

simbolik yang disebarkan melalui media baru Youtube.   

 

2.2 Teori Ekologi Media (Marshal Mc Luhan) 

Teori Ekologi Media merupakan sebuah teori yang menyatakan 

hubungan antara teknologi dengan anggota suatu budaya. Teori Ekologi Media 

McLuhan menyatakan bahwa media secara umum bertindak secara langsung 

untuk mengorganisasikan suatu budaya (West, 2007: 139). McLuhan menjabarkan 

media secara umum tidak terbatas pada media massa mainstream tetapi juga jam, 

televisi, radio, jalan dan permainan juga termasuk bagian dari media. Postmen 

(1971) memandang tulisan McLuhan berfokus pada berbagai macam teknologi 

dan berkaitan dengna perisimpangan antara teknologi dan hubungan manusia dan 

bagaimana media memengaruhi persepsi dan pemahaman manusia. Kemudian 

Paul Levinson (2000) menyatakan bahwa Ekologi Media oleh McLuhan 

menempatkan komunikasi tepat di tengah-tengah pangung, bahkan teidak ada hal 

lain di atas panggung. 
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Pemikiran McLuhan ini berdiri dari pemikiran metornya yaitu seorang 

ekonom, Harold Adam Innis (1951). Innis berpendapat bahwa kaum elite Kanada 

menggunakan teknologi komunikasi untuk membangun kerjaan mereka. Mereka 

yang memiliki kekuasanaan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat posisi 

kekuasaan mereka. McLuhan kemudian melanjutkan karya Innis. McLuhan 

kemudian merasa hampir tidak mungkin untuk menemukan masyarakat yang 

tidak dipengaruhi oleh media elekotronik. 

Teori Ekologi Media ini memiliki tiga asumsi. Ketiga asumsi tersebut 

antara lain: 

1. Media melingkupi setiap tindakan masyarakat 

Asumsi ini berdasar pada pengertian media secara umum oleh 

McLuhan. Asumsi ini dapat kita pahami dari bagaimana McLuhan 

memandang permainan sebagai salah satu media massa. McLuhan 

mengamati bahwa permainan merupakan kesenian populer, reaksi 

sosial, kolektif terhadap dorongan utama atau tindakan dari budaya 

manapun. McLuhan dalam West (2007: 141) kemudian 

menjabarkan bahwa permainan adalah salah satu cara bagi 

masyarakat untuk  mengatasi tekanan sehari-hari dan permainan 

merupakan bagian dari kehidupan psikologis kita. McLuhan juga 

berpendapat lebih jauh “semua permainan meruapakan media 

komunikasi interpersonal” yang merupakan perpanjangan pribadi 

sosial kita. Kemudian ia juga menyatakan bahwa permainan 

menjadi media massa karena memungkinkan orang untuk secara 
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berkesinambungan berpartisipasi dalam kegiatan yang 

menyenangkan dan merefleksikan siapa diri mereka sebenarnya. 

Apabila kita kaitkan dalam penelitian ini, Youtube yang mana 

perupakan portal berbagi video amatir juga dapat kita kategorikan 

sebagai media massa. Serupa dengan pandangan McLuhan 

terhadap permainan, video Youtube yang bersifat interpersonal 

juga memungkinkan orang lain berpartisipasi dalam kegiatan 

produksi konten dan dapat dikonsumsi oleh orang banyak di 

seluruh dunia.  

2. Media memperbaiki persepsi kita dan mengorganisasikan 

pengalaman kita 

Pada asumsi ini McLuhan menganalogikannya sebagai pengalaman 

menonton televisi. Ketika berita melaporan Indonesia sedang siaga 

bencana. Penonton mungkin akan menonton berita mengenai 

bencara alam yang ada di Indonesia, kiat-kiat bagaimana 

menanggapi bencana alam, atau bagimana masyarakat dapat 

menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam. Dalam 

percakapan pribadi, kemudian masyarakat mungkin akan saling 

membicarakan bagaimana bencana alam terjadi di Indonesia dan 

membuat masyarakat lebih waspada. McLuhan kemudian 

melanjutkan bahwa apa yang terjadi pada penonton adalah 

penonton (tanpa diketahui) termanipulasi oleh televisi. 
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3. Media menyatukan seluruh dunia 

Asumsi ini yang melahirkan istilah desa global atau global village. 

Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan bahwa dengan adanya 

media seluruh dunia tergabung menjadi satu sistem politik, sosial, 

ekonomi, dan budaya yang besar. Dengan kata lain media 

menghubungkan dunia yang terpisah-pisah. Misalnya saja 

meskipun Indonesia dan Amerika terpaut jarak yang jauh, 

masyarakatnya dapat saling berkomunikasi melalui fitur 

messanger. Selain itu, masyarakat Indonesia dapat dimungkinkan 

mendapatkan informasi mengenai keadaan Amerika yang kini 

tertutup salju akibat fenomena polar vortex. 

Ketiga asumsi tadi memberi gambaran bahwa ekologi media merupakan 

sebuah teori yang melihat media dalam definisi luas. Menggambarkan bahwa 

manusia dilingkupi oleh lingkungan media dan manusia tidak dapat menghindari 

media itu. 

Teori Ekologi Media juga berkaitan dengan pemahaman historis 

bermedia manusia dari zaman ke zaman. McLuhan menjabarkan dalam empat 

periode yaitu era tribal, era melek huruf, era cetak dan era elektronik. Era tribal 

ditandai dengan budaya yang berpusat pada telinga maka era ini ditandai dengna 

tradisi lisan penceritaan kisah-kisah. Kemudian pada era melek huruf ditadai 

oleh pengenalan abjat maka indra yang lebih dominan adalah indera penglihatan. 

Pada era melek huruf merupakan era komunikasi tulisan berkembang.  
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Setelah manusia mengenal abjat, manusia kemudian mulai menciptakan 

mesin cetak agar informansi yang mereka sampaikan dapat disebarkan secara 

massal dalam waktu singkat. Maka era ini dinamai dengna era cetak. Menurut 

McLuhan era ini menghasilakan anggota masyarakat yang mirip satu dengan 

lainnya karena tiap anggota masyarakat mengkonsumsi pesan yang sama yang 

disampaikan berulang kali dengan cara yang sama. McLuhan kemudian 

melanjutkan era ini juga menghasilkan populasi yang terfragmentasi karena 

orang dapat tetap berada dalam isolasi saat membaca media yang diproduksi 

secara massal.  

Terakhir era elektronik, era dimana media elektronik mendesentralisasi 

informasi sehingga individu menjadi sumber infromasi. Era ini juga 

mengembalikan sifat primitif manusia yaitu “berbicara” antara satu dengan yang 

lainnya seperti pada era tribal. Individu berbicara melalui berbagai media baik 

itu televisi, radio, video rekaman, telepon seluler, dan sebagainya. McLuhan 

mengatakan dalam West bahwa era ini memungkinkan komunitas-komunitas 

yang berbeda di bagian dunia yang berbeda untuk tetap terhubung. Seperti saat 

ini yaitu masyarakat dari berbagai belahan dunia terhubung melalui internet. Hal 

ini berkaitan dengan konsep McLuhan sebelumnya yaitu desa global. 

Selain membagi berdasarkan historis media, Mc Luhan juga 

mengklasifikasi media menjadi media panas dan media dingin. Media panas 

adalah komunikasi tinggi definisi yang memiliki data sensor relatif lengkap; tak 

banyak yang tersisa untuk imajinasi khalayak (West, 2007: 147). Maksudnya 

adalah media panas tidak menuntut partisipasi penuh khalayak. Contohnya 
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seperti film, radio, foto digital, dan buku. Sementara itu media dingin adalah 

media komunikasi definisi rendah yang menuntut keterlibatan aktif dari seorang 

penonton, pendengar, atau pembaca (West, 2007: 148). Beberapa jenis media 

dingin antara lain kartun, televisi, percakapan, dan telepon. Namun, 

pengklasifikasian demikian tidaklah bersifat ajek, terutama pada masa sekarang 

ini karena seiring berjalannya waktu dan perkebangan jaman sifat-sifat media 

dan bagaimana cara masyarakat memanfaatkan media tersebut selalu berubah-

rubah. Youtube apabila dikaitakan dengan pengkasifikasian ini, tentu dapat 

menjadi media dingin ataupun panas bergantung pada jenis konten yang 

ditampilkan oleh produsen konten.  

Dalam West (2007: 149) walaupun teori ini pada awalnya tidak terlalu 

mempertimbangkan kehadiran internet tetapi kemudian ia bersama anaknya Eric 

McLuhan mulai mempertimbangkan hadirnya internet. Karya tersebut membawa 

teori ekologi media pada suatu lingkaran sempurna. “Teknologi memengaruhi 

komunikasi melalui teknologi baru, dampak dari teknologi baru memengaruhi 

masyarakat, dan perubahan dalam masyarakat menyebabkan perubahan lebih 

jauh lagi dalam teknologi” West (2007: 149). Artinya terdapat suatu lingkarang 

berkesinambungan antara teknologi dan perubahan di masyarakat. McLuhan dan 

McLuhan menamainya sebuah tetrad yaitu konsep organisasi untuk memahami 

hukum-hukum media. 

McLuhan juga menegemukakan empat hukum media yaitu peningkatan, 

ketinggalan zaman, pengambilan kembali dan pemutarbalikan. Peningkatan 

yaitu media meningkatkan atau memperkuat masyarakat. Menurutnya internet 
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memiliki potensi untuk meningkatkan beberapa indera, termasuk penglihatan 

dan pendengaran. Keberadaan internet juga telah meningkatkan aksesibilitas 

informasi dan ketiga, internet meningkatkan pembagian kelas dan terakhir, 

desentralisasi otoritas juga ditingkatkan oleh internet. Artinya tidak hanya 

pemimpin politik atau pelaku media massa mainstream saja yang dapat memiliki 

informasi tetapi juga masyarakat awam. Seperti sekarang ini kita hidup di dalam 

masyarakat informasi yang meningkatkan indera penglihatan dan pendengaran 

melalui teknologi internet selain itu juga dengan semakin masifnya hujan 

infomasi semakin terlihat antara anggota masyarakat yang miskin informasi dan 

kaya informasi. Namun dibalik itu semua dengan adanya internet tidak hanya 

pemegang kekuasaan saja yang menguasai informasi tetapi juga masyarakat 

awam. Lebih daripada itu, pada masa kini masyarakat awam juga dapat menjadi 

komunikator tidak hanya sekedar sebagai komunikan. 

Ketinggalan zaman adalah hukum yang menyatakan bahwa media 

menyebabkan sesuai menjadi ketinggalan jaman. Maksudnya adalah bila muncul 

satu bentuk media pasti ada bentuk media lain (yang sudah lama) yang akan 

ditinggalkan oleh masyarakat. Contohnya seperti ketika munculnya teknologi e-

paper dan e-book, bentuk konvesional dari buku atau koran sudah mulain 

ditinggalkan walaupun belum ditinggalkan secara sepenuhnya. Youtube juga 

kini dapat menjadi alternatif dari menonton televisi masyarakat di dunia dan di 

Indonesia. 

Pengambilan kembali merupakan hukum yang menyakatan media dapat 

menyelamatkan sesuatu yang hilang sebelumnya. Salah satu contohnya adalah 
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internet. Internet dapat mengembalikan eksistensi radio yang sempat tenggelam 

karena munculnya televisi. Namun, setelah munculnya teknologi internet dan 

streaming, radio kini mulai kembali berkembang. 

Terakhir pemutarbalikan artitnya bahwa media jika didorong akan 

menghasilkan sesuatu yang lain. West memberi analogi pada internet yang 

memutarbalikkan masyarakat menjadi tempat yang baru dan unik. Dengan 

kemampuannya untuk mengunduh berbagai macam video dan audio, internet 

telah memutarbalikkan dirinya menjadi mediun dengan daya tarik visual dan 

suara yang kuat. Selanjutnya internet juga memutarbalikkan penggunanya. Bila 

dikaitkan dengan teori ekologi Youtube sebagai portal berbagi video amatir juga 

bagian dari lingkungan media yang luas. 

2.3 Media Baru 

Istilah „media baru‟ (new media) telah digunakan sejak tahun 1960-an 

dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin 

berkembang dan beragam. Mc Quail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa 

menyatakan media baru adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang 

berbagi ciri yang sama yang aman selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi 

dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat 

komunikasi (2011: 148). Berarti dapat dikatakan bahwa media baru adalah 

media yang memiliki sistem digitalisasi yang digunakan secara pribadi sebagai 

alat komunikasi. 
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Kemudian hubungan antara media baru dengan media massa 

sebagaimana yang di konsepkan oleh Marika Luders dalam Mc Quail (2008) 

bahwa asumsi dasarnya adalah bahwa perbedaan antara komunikasi massa dan 

personal tidak lagi jelas karena teknologi yang sama dapat digunakan untuk 

kedua tujuan tersebut. Perbedaannya hanya dapat dipahami dengan mengenalkan 

dimensi sosial, berkaitan dengan jenis aktivitas dan hubungan sosial yang 

terlibat. Hal ini jelas terlihat dari Youtube itu sendiri yang tidak hanya 

digunakan sebagai media personal tetapi juga media masa. Contohnya saja 

dalam situs YouTube terdapat saluran netmedia, xfactorindonesia, dan transcorp 

yang merupakan bentuk konvergensi dari lembaga media massa (televisi) ke 

dalam media baru (tayangan yang dapat disaksikan di Youtube). Namun, 

disamping itu terdapat saluran-saluran yang sifatnya personal dan memiliki ciri 

penggunaan sama seperti blog seperi aaronashab, skinnyindonesia24, 

radityadika, dan Shacha Stevenson. 

 

2.3.1 Perbedaan Media Baru dari Media Lama 

Poster menggambarkan pokok dari media internet adalah “tidak 

berkarakter” selain karena keragaman dan ketidakpastiannya di masa depan 

juga karena ketidakpastian karakter secara esensial postmodern. Kemudian 

Poster menjabarkan perbedaan antara media baru dari media lama. Internet 

menggabungkan radio, film, dan televisi dan menyebarkannya melalui 
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teknologi „tekan‟ (push). Media baru mengabaikan batasan percetakan dengan 

model penyiaran: 

1. memungkinkan terjadinya percakapan antar-banyak pihak. 

Dengan menggunakan internet seorang individu ataupun suatu 

lembaga dimungkinkan bercakap dengan banyak pihak. Seperti 

contohnya ketika bercakap melalui converence call melalui 

aplikasi chatting. Youtube menyediakan kolom komentar 

dalam setiap video yang diunggah. Dalam kolom tersebut 

memungkinkan penggunggah dan penontonnya untuk saling 

bercakap dalam sekali waktu. 

2. memungkinkan penerima secara simultan, perubahan dan 

penyebaran kembali objek-objek budaya. Kehadiran internet 

dapat memungkinkan penerimaan dan penyebarran kembali 

secara bersamaan dalam satu waktu. Misalnya setelah pembaca 

menerima atau membaca salah satu berita dengan teknologi 

internet mungkin saja ia dapat langsung menyebarkan berita 

tersebut secara masif melalui sosial media yang ia miliki. Hal 

ini tidak dapat dilakukan di media lama manapun. 

3. mengganggu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya, dari 

hubungan kewilayahan dari modernitas. Dengan keragaman 

penggunaan dan pengawasan serta ketidakpastiannya membuat 

internet mengganggu tindakan komunikasi yang tadinya ada 

kejelasan siapa yang komunikator dan siapa yang komunikan, 
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kini posisi komunikan dan komunikator menjadi abu-abu. 

Seorang komunikan dapat menjadi komunikator dengan 

bantuan internet dan komunikator juga dapat menjadi 

komunikan. Sementara pada media lama jelas terlihat siapa 

yang penyampai pesan dan siapa yang penerima pesan.  

4. menyediakan kontak global secara instan. Internet dapat 

menghubungkan satu orang dengan banyak orang di seluruh 

dunia tanpa batasan waktu, secara real time selama orang itu 

memiliki konteksi internet. Sedangkan media lama tidak 

menyediakan kontak global secara instan. 

5. memasukkan subjek modern/akhir modern ke dalam mesin 

aparat yang berjaringan. Media baru memasukkan segala 

konten ke dalam suatu sistem berjaringan (internet)  

(Poster dalam McQuail, 2011:151). 

Poster membedakan media baru dengan media lama dalam aspek 

pengabaian batasan yang diciptakan media cetak dan penyiaran. Sementara 

itu McQuail membedakan media baru dengan media lama berdasarkan 

perspektif pengguna. Perbedaan tersebut antara lain: 

1. Interaktivitas: sebagaimana ditujukkan oleh rasio respons 

inisiatif dari sudut pandang penggunga terhadap „penawaran‟ 

sumber atau pengirim. 
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2. Kehadiran sosial (atau sosiabilitas): dialami oleh pengguna, 

berarti kontak personal dengan orang lain dapat dimunculkan 

oleh penggunaan media (Short dkk, 1976; Rice 1993). 

3. Kekayaan media: jangkauan di mana media dapat 

menjembatani kerangka referensi yang berbeda, mengurangi 

ambiguitas, memberikan banyak petunjuk, melibatkan lebih 

banyak indera, dan lebih personal. 

4. Otonomi: derajat di mana seorang pengguna merasakan 

kendali atas konten dan penggunaan, mandiri dari sumber. 

5. Privasi: berhubungan dengan kegunaan media dan/ atau konten 

tertentu. 

6. Personalisasi: derajat di mana konten dan penggunaan menjadi 

personal dan unik. 

(McQuail, 2011:157) 

 

2.3.2 Perubahan dari Munculnya Media Baru 

Media baru yang memiliki perbedaan karakter dari media lama 

menyebabkan munculnya perubahan bentuk media yang selama ini ada. 

Berikut perubahan dari munculnya media baru: 

a. Digitalisasi dan konvergensi atas segala aspek media 

b. Interaktivitas dan konektivitas jaringan yang making meningkat 

c. Mobilitas dan delokasi utnuk mengirim dan menerima 

d. Adaptasi terhadap peranan publikasi dan khalayak 

Pemaknaan Khalayak..., Swantika Metta, FIKOM UMN, 2014



26 
 

e. Munculnya beragam bentuk baru „pintu‟ (gateway) media. 

f. Pemisahan dan pengaburan dari „lembaga media‟ 

(McQuail, 2011: 153) 

Dewasa ini dapat dikatakan tadak ada bentuk media yang tidak 

dikonvergensikan ke dalam bentuk digital. Contohnya saja saluran televisi di 

Indonesia saja sudah mulai bergerak ke arah televisi digital. Kemudian 

dengan digitalisasi dan konvergensi ini memungkinkan penyaluran feedback 

audience secara real time hingga akhirnya meningkatkan konektivitas dan 

interaktivitas antara audience dan penyalur pesan atau konten. Peningkatan 

tadi juga menyebabkan penyaluran informasi semakin mobile. Kini wartawan 

tidak harus ke kantor untuk mengumpulkan berita. Cukup dengan 

smartphone-nya ia menulis berita dan saat itu juga setelah selesai menulis 

berita, berita yang ia tulis langsung dapat dikirim ke editornya. 

Semakin mengaburnya peran komunikator dan komunikan dalam 

media baru, menyebabkan munculnya beragam bentuk „pintu‟ media. 

Masyarakat kini tidak harus memperoleh informasi dari media mainstream 

saja tetapi dapat memperoleh informasi dari mana saja melalui media baru. 

Kemudian munculnya media baru ini menyebabkan pengaburan „lembaga 

media‟ artinya tidak ada lembaga media ajek yang menaungi pelaku-pelaku 

konten dalam media baru ini. 
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2.3.3 Lima Kategori Utama ‘Media Baru’ 

McQuail (2011: 156) juga mengidentifikasi media baru dalam lima 

kategori utama, yang mana dibedakan berdasarkan jenis penggunaan, konten, 

dan konteks, sebagai berikut: 

1. Media komunikasi antar pribadi (interpersonal communication 

media). Meliputi telepon (yang semakin mobil) dan surat 

elektronik (terutama untuk pekerjaan tetapi menjadi semakin 

personal). Secara umum, konten bersifat pribadi dan mudah 

dihapus dan hubungan yang tercipta dan dikuatkan lebih penting 

daripada informasi yang disampaikan. 

2. Media permainan interaktif (interactive play media). Media ini 

terutama berbasis komputer dan video game, ditambah peralatan 

realitas virtual. Inovasi utamanya terletak pada interaktivitas dan 

mungkin dominasi dari kepuasan „proses‟ atas „penggunaan‟. 

3. Media pencarian informasi (information search media). Ini adalah 

kategori yang luas, tetapi Internet/ WWW merupakan contoh 

yang paling penting, dianggap sebagai perpustakaan dan sumber 

data yang ukuran, aktualitas, dan aksesibilitasnya belum pernah 

ada sebelumnya. Posisi mesin pencari telah menjadi sangat 

penting sebagai alat bagi para pengguna. 

4. Media partisipasi kolektif (collective participatory media). 

Ketegorinya khususnya meliputi penggunaan Internet untuk 
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berbagi dan bertukar infromasi, gagasan, dan pengalaman, serta 

untuk mengembangkan hubungan pribadi aktif (yang diperantarai 

komputer). Situs jejaring sosial termasuk di dalam kelompok ini. 

Penggunaannya berkisar dari yang murni realatan hungga afektif 

dan emosional (Baym, 2002). 

5. Substitusi media penyiaran (substitution of broadcasting media). 

Acuan utamanya adalah penggunaan media untuk menerima atau 

mengunduh konten yang di masa lalu biasanya disiarkan atau 

disebarkan dengan metode lain yang serupa. Menonton film dan 

acara televisi atau mendengarkan radio dan musik adalah kegiatan 

utama. Sekarang ini untuk mendengarkan radio tidak hanya dapat 

melalui siaran frekuensi radio tetapi dapat pula melalui streaming 

di internet begitu pula dengan siaran televisi. 

 

2.4 Komunitas Konten (Youtube) 

Kaplan (2009) mendefinisikan sosial media sebagai  sekumpulan 

aplikasi berbasis internet yang dibangun dalam ideologis dan teknis berdasar pada 

web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content 

(UGC). Web 2.0 adalah sebuah platform dimana konten dan aplikasi tidak lagi 

dibuat dan dipublikasi secara individual tapi dimodifikasi secara berkala oleh 

seluruh pengguna (user) secara partisipatif dan kolaboratif. Seperti wiki, blog, 

Adobe Flash (metode untuk menambahkan animasi, teraktifitas,dan audio/video 
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stream ke dalam halaman web), AJAX (Asynchronous Java Script, sebuah teknik 

untuk mengambil data dari server web secara tidak sinkron, memperkenankan 

update dari konten web tanpa mengganggu tampilan dan karakter seluruh 

halaman), dan RSS (Really Simple Syndication, sekelompok format web feed yang 

digunakan untuk publikasi konten secara frekuentif konten terkini, seperti 

masukan tulisan blog). Kemudian, User Generated Content dapat dilihat sebagai 

sekumpulan cara orang memanfaatkan sosial media atau dengan kata lain sebagai 

bentuk konten media yang tersedia untuk umum dan dibuat oleh pengguna akhir.  

Dalam jurnal yang sama, Kaplan membang sosial media ke dalam enam 

kategori, yaitu: 

1. Collaborative Projects adalah proyek bersama yagn memungkinkan 

pembuatan konten secara serangkaian dan serentek oleh banyak end-

users dan dalam pengertian ini collaborative projects merupakan 

perwujudan dari UGC yang paling demokratis. Contohnya seperti 

wikipedia. 

2. Blogs, adalah sosial media yang serupa dengan halaman web pribadi 

dan hadir dalam jenis konten yang sangat beragam, mulai dari catatan 

harian personal yang menceritakan kehidupan si penulis hingga 

ringkasan dari seluruh informasi terkati dalam satu konten spesifik. 

Blog biasanya dikelola oleh satu orang saja. 

3. Content Communities adalah sebuah media berbagai konten antar 

pengguna. Content Communities hadir dalam berbagai jenis media, 

termasuk teks (BookCrossing), foto (WeHeartIt dan Flickr), video 
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(Youtube dan Vimeo), presentasi (Slide Share). Biasanya pengguna 

tidak membuat halaman persoal, kalaupun ada hanya berisi infomasi 

dasar saja. 

4.  Social Networks merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna 

untuk terkoneksi dengan membuat inforamsi profil personal, 

mengundang teman dan kolega agar dapat mengkases pofil, 

mengirim e-mail dan pesan singkat antara satu dengan lainnya. 

Contoh dari Social Networks adalah Facebook dan MySpace 

5. Virtual Game Worlds adalah sebuah bentuk lingkungan tiga dimensi 

yang mana pengguna dapat muncul dalam bentuk avatar (personal) 

dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana 

dalam kehidupan nyata. Salah satu contohnya adalah seperti 

Ragnarok dan World of Warcraft. 

6. Virtual Social Worlds merupakan jenis kedua dari dunia virtual yang 

mengacu pada dunia sosial virtual. Virtual Social World 

memperkenankan penduduknya utnuk memilih perilaku mereka 

secara lebih bebas dan secara esensi hidup dalam hidup virtual yang 

sama seperti kehidupan nyata. Contohnya seperti Second Life, The 

Sims Social. 

Kaplan mengklasifikasikan media dalam dua elemen kunci dari sosial 

media yaitu teori bidang penelitian media (social presence/ keberadaan sosial, 

media richness/ kekayaan media) dan proses sosial (self-presentation/ presentasi 

diri, self-disclosure/ pengungkapan diri). Teori keberadaan sosial (social presence 
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theory) (Short, Williams, & Christie, 1976) menyatakan bahwa media terbagi 

dalam tingkat “keberadaan sosial” – diartikan sebagai akustik, visual, dan konten 

fisik yang dapat dicapai – dan dapat dilakukan oleh dua orang yang sedang 

berkomunikasi. Keberadaan sosial dapat dipengaruhi oleh keintiman (interpersonal 

vs. termediasi) dan kesegaran (tidak singkron vs. sinkron) dari medium, dan dapat 

diharapkan lebih rendah untuk dimediasi (percapakan telepon) dibandingkan 

dengan komunikasi interpersonal (diskusi tatap muka) dan untuk percakapan tidak 

sinkron (e-mail) dari pada percakapan sinkron (live chat). Makin tinggi 

keberadaan sosial, makin besar juga tingkat saling pengaruh di antara dua orang 

yang berkomunikasi. 

Kemudian konsep kekayaan media. Teori kekayaan media (Daft & 

Lengel, 1986) berdasarkan pada asumsi bahwa tujuan komunikasi apapun adalah 

ketetapan ambiguitas dan pengurangan ketidakpastian. Teori tersebut menyatakan 

bahwa perbedaan media terdapat pada tingkat kekayaan yang dimilikinya, 

maksudnya adalah jumlah informasi yang mereka mungkinkan untuk 

ditransmisikan dalam jarak waktu tertentu dan beberapa media dapat lebih efektif 

daripada media lain dalam menetapkan abiguitas dan ketidakpastian. (A. Kaplan, 

H. Haenlein, 2009: 61). Bila dikaitkan dengan konteks sosial media, diasumsikan 

bahwa klasifikasi pertama dapat dibuat berdasarkan kekayaan medium dan derajat 

keberadaan sosial. 

Kemudian, dimensi sosial dari sosial media, konsep presentasi diri 

menyatakan bahwa dalam berbagai jenis interaksi sosial seseorang memiliki 

keinginan untuk mengontrol impresi orang lain terhadap dirinya (Goffman, 1959). 
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Di satu sisi, hal tersebut dapat dilakukan dengan tujuan mempengaruhi untuk 

mendapatkan imbalan (misalnya membuat impresi positif kepada adik dari pacar 

agar dapat diterima); di sisi lain, hal tersebut juga didorong oleh harapan untuk 

membentuk identitas personal (misalnya selalu mengeluarkan candaan dalam 

berbagai percakapan agar dikenal sebagai pribadi yang ceria). Alasan mengapa 

orang menciptakan halaman web personal adalah misalnya berharap untuk 

menunjukkan pribadi seseorang di dunia maya (Schau & Gilly, 2003). Biasanya 

presentasi diri tersebut dilakukan melalui pengungkapan diri. Pengungkapan diri 

merupakan pengungkapan sadar atau tidak sadar atas informasi personal (pikiran, 

perasaan, kesukaan, ketidaksukaan dan sebagainya) yang konsisten dengan imej 

yang ingin dibangun. Pengunkapan diri merupakan tahap kritis dalam membangun 

hubungan dekat (seperti ketika kencan) tetapi bisa juga menjadi orang asing; 

seperti misalnya berbicara permasalahan pribadi terhadap orang yang baru dikenal. 

Berkaitan dengan konteks sosial media, diasumsikan bahwa klasifikasi kedua 

didapatkan berdasarkan derajat pegungkapan diri dan jenis presentasi diri. 

  Social presence/Media richness 

  Low Medium High 

Self-

presentation

/ Self-

disclosure 

High Blogs 

Social networking 

sites 

(e.g., Facebook) 

Virtual social 

worlds 

(e.g., Second Life) 

Low 

Collaborative 

projects 

(e.g., 

Wikipedia) 

Content 

communities 

(e.g., Youtube) 

Virtual game 

worlds 

(e.g., World of 

Warcraft) 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Sosial Media 
 

 

Youtube yang merupakan media sosial jenis content commmunities, 

dalam klasifikasi ini menempati posisi medium pada klasifikasi pertama 
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(keberadaan sosial/ kekayaan media). Penempatan ini karena Youtube sendiri 

sebagai media tempat berbagi video amatir kepada sesama pengguna tidak 

mewajibkan penggunanya untuk memiliki akun. Pengguna yang tidak memiliki 

akun Youtube juga dapat menikmati konten. Hal ini tentu mengurai keterikatan 

antara Youtube dengan penggunanya tetapi pada satu sisi apabila pengguna secara 

intens menkonsumsi Youtube bukan hal mustahil apabila pengguna dapat 

terpengruh atas konten yang ditampilkan. Seperti fenomena cover lagu di Youtube 

yang kini mulai diikuti oleh banyak orang.  

Konten-konten yang ditayangkan Youtube sebagian besar adalah 

konten berbentuk audio-visual. Dalam menampilkan suatu konten, produsen 

konten harus meramu bahan-bahan mentah yang kiranya mampu 

merepresentasikan apa yang ingin disampaikan. Untuk itu, tak menutup 

kemungkinan ada beberapa bagian dari peristiwa yang tidak dapat 

terepresentasikan dalam tayangan hal ini tentu akan menimbulkan abiguitas tetapi 

di sisi lain tayangan bentuk audio-visual juga mampu menggambarkan realita 

secara lebih nyata. Seperti misalnya tutorial video tentu lebih mudah dimengerti 

daripada tutorial di buku. 

Youtube menduduki prosisi rendah pada klasifikasi kedua (presentasi 

diri/pengungkapan diri) dalam hal ini kaitannya konten dalam situs Youtube 

beragam jenisnya tidak selalu mengenai penunjukkan pribadi seseorang. Konten 

yang tampil di situs Youtube ada pula yang berisi tutorial, hiburan, dan 

sebagainya. 

Pemaknaan Khalayak..., Swantika Metta, FIKOM UMN, 2014



34 
 

Youtube memiliki sistem hit. Setiap pengunjung yang mengujungi satu 

video akan terhitung. Jumlah hit merupakan tolak ukur dari kepopuleran video 

atau tayangan Youtube. Layaknya rating dalam sistem industri televisi, makin 

banyak hit makin populer video tersebut yang kemudian mendatangkan pundi-

pundi uang dari hasil pemasangan iklan dalam tayangannya. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran teoritikus Mazhab Frankfurt yakni pemikiran yang percaya 

bahwah pesan-pesan media dikonstruksi dengan tujuan: kapitalisme. Dengan kata 

lain, walaupun media dapat menyatakan bahwa mereka menyampaikan informasi 

bagi “kebagikan bersama” tujuang utama (uang) untuk membingkai pesan (West, 

2008:64). 

 

2.5 Teori Pemaknaan Khalayak (Stuart Hall) 

Teori pemaknaan khalayak merupakan teori yang bernaung pada Kajian 

Budaya. Kajian budaya merupakan perspektif teoritis yang berfokus bagaimana 

budaya dipengahuri oleh budaya yang kuat dan dominan. Kajian ini merupakan 

buah pemikiran teoritikus asal Inggris, Stuart Hall.  

Stuart Hall adalah seorang teoritikus yang mempertanyakan mengenai 

peranan institusi elite media dan gambaran mereka (institusi elite) sering kali 

salah dan menyesatkan. Hall berfokus pada peran media dan kemampuan media 

untuk membentuk opini publik mengenai populasi yang termarginalkan seperti 

orang-orang kulit berwarna, orang miskin, dan kelompok orang lainnya yang tidak 
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menggambarkan sudut pandang pria heteroseksual berkulit putih (dan kaya). 

(West, 2008:63) 

Media merupakan alat yang kuat bagi kaum elite untuk memperkuat 

posisinya. Media juga berfungsi untuk mengkomunikasikan cara-cara berpikir 

dominan, tanpa memperdulikan efektivitas pemikiran tersebut. Hall memandang 

bahwa media merupakan istitusi yang kuat dan berkuasa. Pemikiran ini 

memandang media merupakan alat yang digunakan untuk memperukuat posisi 

penguasa dan membuat mereka yang tidak memiliki kekuasaan semakin lemah 

(menerima mentah-mentah apa yang ditampilkan media). Hall juga menambahkan 

bahwa tidak ada institusi yang harus memiliki kekuasaan untuk menentukan apa 

yang didengar oleh publik. West (2008: 64) kemudian menyimpulkan, 

Media merepresentasikan ideologi dari kelas yang dominan di dalam 

masyarakat. Karena media dikontrol oleh korporasi (kaum elite), 

informasi yang ditampilkan kepada publik juga pada akhirnya 

dipengaruhi dan ditargekan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. 

Pengaruh media dan peranan kekuasaan harus dipertimbangkan ketika 

mengintepretasikan suatu budaya.  

 

Terdapat dua konsep penting dalam Kajian Budaya yaitu hegemoni dan 

hegemoni tandingan. Hegemoni dapat didefinisikan sebagai pengaruh, kekuasaan, 

atau dominasi dari sebuah kelompok sosial terhadap yang lain. Sedangkan 

hegemoni tandingan adalah ketika pada masa-masa tertentu, orang akan 

menggunakna perilaku hegemonis untuk menentang dominasi di dalam kehidupan 

mereka. Kosep ini menunjukkan bahwa khalayak tidak selamanya tertipu untuk 

menerima dan memercayai apa yang disajikan oleh kekuatan dominan. Tidak ada 

pesan hegemoni ataupun hegemoni tandingan tanpa adanya kemampuan khalayak 
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untuk menerima pesan dan memandingkannya dengan makna yang telah 

tersimpan di dalam benak mereka (West, 2008: 67-73). 

Pemikiran ini kemudian melahirkan teori pemaknaan khalayak, sebuah 

teori yang memandang bahwa khalayak adalah insan aktif memaknai pesan dalam 

media. Khalayak kemudian tidak hanya menjadi pengkonsumsi mentah-mentah 

apa yang ditayangkan oleh media. Khalayak memaknainya secara berbeda 

berdasarkan kerangka pengetahuan yang dimilikinya. 

 

 

Gambar 2.1 Encoding/ Decoding 

 

 

Teori ini melihat bahwa proses penyampaian pesan melalui sirkulasi 

yang berkesinambungan tetapi tidak linier dan tidak menjamin momen berikutnya, 

Hall (1981 dalam Cultural Studies Teori dan Praktik) mengkonsepsikan 

proses enkoding televisi sebagai suatu artikulasi momen-momen 

produksi, sirkulasi, distribusi, reproduksi, yang saling terhubung namun 

berbeda, yang masing-masing memiliki praktik spesifik yang niscaya 

ada dalam sirkuit itu namun tidak menjamin momen berikutnya.   

 

Sirkulasi „makna‟ melewati tiga momen yang berbeda. Pertama, para 

profesional (kelompok dominan/ kaun elite) media memaknai wacana televisual 
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dengan suatu laporan khusus mereka tentang sebuah peristiwa sosial yang 

„mentah‟. Pada momen dalam sirkuit ini, serangkaian cara melihat dunia 

(ideologi-ideologi) berada „dalam kekuasaaan‟. Dengan demikian, para 

profesional media yang terlibat di dalamnya menentukan bagaimana peristiwa 

sosial „mentah‟ di-enkoding dalam wacana. Isu apa saja yang ditampilkan, lalu 

bagaimana tampilan isu tersebut dilayar kaca. Dengan kata lain pada momen ini 

terdapat infasi ideologi kelompok dominan dalam produksi konten. 

Pada momen kedua, setelah pesan menjadi produk berkmakna wacana 

televisual, aturan formal bahasa dan wacana „bebas dikendalikan‟. Artinya pesan 

wacana televisual tersebut kini bersifat terbuka dan polisemi. Akhirnya pada 

momen ketiga, momen dekoding yang dilakukan khalayak, serangakaian cara lain 

dalam melihat dunia („ideologi‟) „bisa dengan bebas dilakukan‟ (berdasarkan 

kerangka pengetahuan yang dimiliki dekoder).  

Pada ‟struktur makna 1‟ dan struktur ‟makna 2‟ bukan merupakan 

„keidentikan langsung‟, terdapat tingkat kesimetrian. Tingkat kesimetrian berarti 

tingkat ‟pemahaman‟ dan ‟kesalahpahaman‟ dalam pertukaran komunikatif – 

bergantung pada tingkat simetri/ asimetri (relasi padanan kata) yang diterapkan di 

antara posisi personifikasi antara produser enkoder dan penerima pesan dekoder. 

Apa yang dimaksudkan dengan apa yang diterima khalayak bisa jadi tidak cocok. 

Dengan kata lain senantiasa ada kemungkinan kesalahpahaman. Kesalahpahaman 

ini yang menarik. Hall menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai 

‟kesalahpahaman‟ atau ‟distorsi‟ antara dekoder dan enkoder dalam pertukaran 

komunikasi terjadi karena kurangnya ekuivalensi. 
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Kemudian untuk mekaji pemaknaan khalayak (dekoder) ini Hall 

mengidentifiaksi tiga posisi  yaitu: 

1. Posisi hegemonik-dominan/ dominant-hegemonic position, yaitu ketika 

penonton mengambil makna yang terkonotasikan dari sebuah konten 

media massa (seperti program siaran sosial politik di televisi) mendekode 

pesannya dari sudut pandang kode rujukan yang telah di enkodekan. Ini 

adalah tipe ideal dari ‟komunikasi yang transparan dan sempurna‟ 

(Hall,dkk, 2011: 227). 

2. Posisi dinegosiasikan/ negotiated position, pada posisi ini dekoding 

mengandung campuran unsur-unsur yang bersifat adaptif dan oposisional: 

dekoding tersebut mengakui legitimasi definisi hegemoni dalam membuat 

signifikansi besar (abstrak), sementara pada level yang lebih terbatas dan 

situasional, dekoding membuat aturan-aturannya sendiri – melakukan 

pemfungsiannya dengan keberatan terhadap aturan. Dekoder memberikan 

posisi istimewa kepada definisi dominan tentang pelbagai peristiwa 

sembari pada saat yang sama berhak untuk membuat penerapan yang lebih 

ternegosiasikan pada ‟konsisi lokal‟, pada posisinya sendiri yang bersifat 

korporat. 

3. Posisi oposisional/ oppositional position, posisi penonton untuk 

memahami secara sempurna perubahan harafiah maupun perubahan 

konotatif yang diberikan oleh diskursus tetapi kecuali mendekode dengan 

cara yang bertentangan secara keseluruhan. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

Oposisional Dominan-

Hegemonis 

Teori Ekologi Media (Marshal McLuhan) “medium is 

the message” 

- New Media 

- Content Communities as Social Media (YouTube) 

- Teori Pemaknaan Khalayak (Stuart Hall) 

Ternegosiasi 

Pemaknaan Khalayak dalam Tayangan Youtube How to Act 

Indonesian Episode 1 Karya Sacha Stevenson 2013 

Tayangan How to Act Indonesian di Youtube oleh Sacha 

Stevenson 
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