
Jangan tenggelam dalam

kesalahan. Alih-alih, 

fokuslah pada apa yang 

akan Anda lakukan

berikutnya. Kerahkan

energi Anda untuk maju

terus dan menemukan

jawabannya.

-Denis Waitley



Informasi, Pesan, dan Makna



1) Deskripsikan informasi dan pesan apa yang 
mempunyai makna bagi Anda! Mengapa?

2)    Kaitkan contoh Anda dengan informasi yang 
mempunyai:

• tingkat kegunaannya (usefull)

• nilainya (valueable)

• faktualitasnya; fakta (factual)

• keterandalannya (reliable)

• ketepatannya (precision)

• kebenarannya (truth)



Mahal dan
diperjualbeli

kan



Konsep dan teori informasi

• Fisher mengelompokkan berbagai pandangan
mengenai konsep informasi ke dalam tiga jenis:

jumlah ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara
mereduksikan sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. 

selektif dan reduksi

untuk menunjukkan makna data
ketika Anda mendaki gunung, lalu menemui tanda panah

putih di suatu tempat

untuk menunjukkan fakta atau data

Dari selebaran, TV, internet, koran, dll. 



Teori Informasi
• Model Shannon-Weaver.

• Unsur noise.

• Faktor gangguan (noise) pada komunikasi melahirkan
konsep enthropy, situasi yang tidak pasti atau tak
teratur.

• Entrophy inilah yang kemudian melahirkan konsep
informasi.

• Menurut teori informasi, informasi adalah jumlah
ketidakpastian yang dapat diukur dengan
mengurangkannya melalui pemakaian sejumlah
alternatif pilihan yang tersedia.



Sifat informasi: ketidakpastian dan
memilih

Noise

pada
pembicaraannya

salurannya Situasinya

pesannya



Mengatasi ketidakpastian
dengan “redudancy” 

• Redudancy artinya pengulangan, baik dengan kata
yang sama ataupun kata yang artinya sama, dengan
tujuan agar pesan yang dikirimkan dipahami
maksudnya oleh komunikan.

• Di tengah hiruk-pikuknya pesta yang ditingkahi pula
oleh berisiknya suara musik.



Makin banyak gangguan makin besar ketidakpastian
dan makin melimpah informasi. 

Karena
apa?



Boycott Molto 



VS



• Fakta: Penggiat ASI
• Nilai: seorang Ayah membantu

keberhasilan Ibu menyusui
(isterinya), ikut terlibat
mengurus anak, peduli
memberikan ASI pada bayinya, 
dll.

• Kebenaran: memberikan
informasi tentang ASI ke
audiens.

• Ketepatannya: tips yang 
dibagikan dapat dipraktikan.



Jenis dan kualitas informasi

• Ada tiga bentuk ketidakpastian:

Tidak pasti kepada objek tertentu

• ketika kita melihat sebuah jejak kaki di tanah gembur, kita
menduga-duga jejak kaki apa itu?  (awarenesss).

Ketidakpastian pada hubungan antara satu
alternatif pilihan dengan alternatif lainnya.

• bahwa jejak itu adalah jejak orang asing.

Ketidakpastian pada penilaian, baik nilai objek
maupun nilai hubungan

• Penilaian pun timbul.



Kebutuhan seseorang akan informasi dapat ditinjau
dari segi kualitasnya

Tingkat 
kegunaan

nya
(usefull)

Nilainya
(valueable

)

Faktuali

tasnya
(factual)

Keteranda

lannya
(reliable)

Ketepata
nnya

(precision
)

Kebenara
nnya

(truth)



Pil KB

Tingkat 
kegu

naan
(useful)

Menilai
positif

(valuable) 
pada

kontrasepsi
pil

Dapat
diandalkan
(reliable)

Fakta-fakta
(factual) yang

menunjukkan
keberhasilan

Dosis
obat
tepat

(precise)

Pendapat Nyonya B 
terhadap alkon
berbeda dengan
Pendapat Nyonya A.



Pesan dan makna: antara wadah dan isi

• Informasi adalah makna pesan.

• Sebaliknya pesan yang mengandung makna apabila
pesan tersebut ditafsirkan. Hubungan pesan dan
makna ibarat wadah dengan isinya.

• Wujud (bentuk) informasi adalah berupa pesan-
pesan yang dikirimkan dan tentu diterima baik dalam
bentuk kata, symbol atau isyarat.



Pesan

• Pesan dapat berupa pesan verbal dan nonverbal.
• Media sendiri adalah pesan. 



Tiga macam makna menurut Brodback

Makna
referen

sial

• objek, pikiran, 
ideal, atau konsep
yang ditunjukkan
oleh istilah itu.

• Co: keadilan, baik.

Arti
suatu
istilah

• dihubungkan
dengan konsep-
konsep lain.

Makna
intensio

nal

• arti suatu istilah atau
lambang tergantung
pada apa yang 
dimaksudkan oleh si
pemakai dengan arti
lambang itu. 

• Jeruk Garut manis.



Teori makna

Pikiran atau referensi

Simbol
Objek sasaran

Permata adalah
batu mulia untuk
perhiasan yang 
mahal harganya. 
Kata “permata” 
adalah sign
(symbol), batu
permata adalah
objek rujukan, 
sebagai
pemakainya
adalah Anda
sendiri. 







Empat hal yang perlu dihindari dalam pemakaian bahasa

Abstraksi
kaku

Abstraksi yang 
tinggi cenderung

mengaburkan
makna yang 
sebenarnya

Arti kata demokrasi, 
nasionalisme, 

kebijaksanaan, 
kekuasaan

Identifikasi
yang tidak

layak

Over-
generalization 
(generalisasi

yang berlebihan)

“Semua laki-
laki itu jahat”

Penilaian
dengan hanya
memakai dua

nilai

Untuk mencari
mudahnya saja

Benar-salah, 
pandai-bodoh, 

jauh-dekat

Mengacaukan
kata dengan

rujukan

Ukuran
menurut

penilaiannya
sendiri

“jeruk ini
manis”


