
“Saya lebih takut menghadapi tiga surat kabar
daripada seribu ujung bayonet.” (Napoleon)



Komunikasi massa







1. Apa yang Anda ketahui mengenai komunikasi

massa? Sebutkan contohnya!

2.  Bagaimana pendapat Anda mengenai berita

kenaikan harga BBM di awal masa menjabat

presiden Jokowi? Kaitkan dengan efek

komunikasi massa!



Pengertian komunikasi massa

• Menurut Bittner “Komunikasi massa adalah
pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media 

massa pada sejumlah besar orang.”

• De Fleur dan Dennis “Komunikasi massa
adalah suatu proses dalam mana komunikator-

komunikator menggunakan media untuk
menyebarkan pesan-pesan secara luas, dan secara
terus-menerus menciptakan makna-makna yang 
diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang 
besar dan berbeda-beda melalui berbagai cara.” 



Media massa

cetak

Surat
kabar

Majalah

Buletin

elektronika

TV

Film

Radio



Karakteristik komunikasi massa

1. Komunikasi media massa ditujukan ke

khalayak luas, heterogen, anonym, terbesar,

serta tidak mengenal batas geografis-kultural.

Co: Khalayak terpisah dan tersebar, tidak

mengenal batas usia, tempat tinggal, golongan

dan batasan-batasan yang lainnya.



2. Bersifat umum, bukan perorangan atau

pribadi

• Isi pesan yang disampaikan menyangkut
kepentingan orang banyak, tidak hanya untuk
kepentingan perorangan atau kepentingan
orang banyak, tidak hanya untuk kepentingan
perorangan atau pribadi.

• Pemimpin umum, redaksi, wartawan, bagian
sirkulasi atau distribusi, agen koran, sampai
pada pengecer atau anak-anak yang menjual
koran di tempat-tempat umum.



3. Penyampaian berjalan cepat, dan

menjangkau khalayak luas.

• Messages multiplier (cepat dan menjangkau

khalayak luas).

• Keunggulan radio  suara.

• Televisi audio visual.

• Media cetak khalayak membaca sehingga

pengetahuan luas; mendalam.



4. Berjalan satu arah

• Umpan balik atau tanggapan dari pihak

penerima (khalayak) lazimnya berlangsung

secara tertunda.

• Isi pesan diliput dan diolah oleh sumber, yakni

organisasi media cetak ataupun media

elektronika dan disebarkan secara luas kepada

khalayak.



5. Terencana, terjadwal, dan

terorganisasi.

• “Tempo”, yang terbit secara berkala setiap

seminggu sekali terencana dan terorganisir

melalui struktur organisasi yang jelas

fungsinya, seperti secara berkala setiap

seminggu sekali.



6. Penyampaian pesan secara berkala, tidak bersifat

temporer.

Secara

teratur



Bagaimana dengan booklet atau leaflet ? 
Termasuk kategori apa?



7. Isi pesan

mencakup

berbagai

aspek

kehidupan.

Peristiwa pemilihan umum, konggres kebudayaan
Indonesia, konggres Ikatan Sarjana Ilmu

Komunikasi, dll.



Proses

komunikasi

massa

Tim redaksi membaca, menilai, menyeleksi berita-berita

yang masuk dan memutuskan hal-hal yang layak dimuat

atau disiarkan media tersebut.





“Saya tak tahan terhubung terus sepanjang waktu.”
Manusia saat ini sedang dijadikan objek eksperimen.

25 tahun mendatang orang-orang sudah tidak peduli satu sama lain.

Bagaimana media sosial menurut Anda?





Fungsi komunikasi
massa

Fungsi terhadap
masyarakat (societal-

function) 

Individu (individual-
function). 



Fungsi komunikasi massa (terhadap masyarakat)

1. Pengawasan lingkungan

• Segala kejadian atau peristiwa yang ada sehingga

menjadi informasi bagi khalayak luas.

• Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan aspek-

aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya akan selalu

dilaporkan setiap media massa.

• Co: kehidupan pangeran William dan Kate, harga

kebutuhan pokok, harga saham, dsb.



2. Korelasi antara bagian dalam masyarakat

untuk menanggapi lingkungannya

Media massa dituntut untuk berperanan dalam

menghubungkan setiap kejadian dengan

tanggapan yang dapat muncul.



3. Sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai

• Upaya transmisi dan pendidikan nilai-nilai
serta norma-norma dari suatu generasi kepada
generasi yang berikutnya atau dari suatu
kelompok masyarakat terhadap para anggota
kelompoknya yang baru. 



4. Hiburan

a. Mengukuhkan status (status conferral).

Setiap ide-ide, isu-isu atau orang-orang tertentu

yang dilaporkan atau dimuat oleh media massa

akan memiliki prestise sendiri. Media massa

telah memberikan status publik yang tinggi.

• Orang-orang yang ide-idenya sering dimuat dalam

media massa cetak dan elektronika akan dianggap

sebagai pakar dan dipercaya oleh masyarakat.



b. Memperkokoh norma-norma sosial

Media massa berfungsi memperkuat atau

memperkokoh norma-norma sosial masyarkat.

• Kasus “kumpul kebo”  banyak tanggapan,

tulisan dan seminar, yang menghadirkan para

ilmuwan dan ulama untuk membahas

persoalan remaja tersebut.



Fungsi terhadap individu

Pengawasan atau pencarian informasi pemahaman; pengetahuan

Mengembangkan konsep diri 

Fasilitasi dalam hubungan sosial (agenda media massa) kasus HAM

Substitusi dalam hubungan sosial (nonton film nangis

Membantu melegakan emosi (tertawa)

Pelarian dari ketegangan dan keterasingan

Bagian dari kehidupan rutin atau ritualisasi (Nonton Arsenal)



Dampak komunikasi massa
(1) Dampak yang 

berkaitan dengan media 
secara fisik

Dampak ekonomis

Dampak sosial
(meningkatkan statusnya)

Dampak pada
penjadwalan kegiatan

Media massa sebagai
penyaluran perasaan

tertentu

(2) Dampak yang 
berkaitan dengan pesan

media massa

Dampak kognitif

Dampak afektif: 
suka/ tidak suka

Dampak konatif



Dampak apa?



betull betul
betullll…..



Elemen-elemen melek media

1. Berpikir kritis untuk mengembangkan penilaian yang idependen terhadap isi
media. 

• Mengapa kita menonton apa yang kita tonton, membaca apa yang kita baca, dan
mendengar apa yang kita dengar?

• Dapat menjawab pertanyaan tsb = bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. 



2. Pemahaman terhadap proses

komunikasi massa

Apakah kewajiban industri media kepada kita? 
Apakah kewajiban industri media kepada khalayak?



3. Strategi untuk menganalisis dan

mendiskusikan pesan-pesan media

• Kita dapat menciptakan makna. 

• Memahami maksud dan dampak aturan-aturan

film dan video seperti sudut pengambilan

gambar dan pencahayaan atau strategi di balik

penempatan foto di halaman surat kabar.



4. Isi media sebagai suatu teks yang menyediakan

wawasan bagi budaya dan kehidupan kita.

• Bagaimana kita mengetahui suatu budaya dan masyarakatnya, 
sikap, nilai-nilai, keprihatinan, dan mitos-mitosnya?


