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DESKRIPSI MATA KULIAH: 

Memberikan pengetahuan teoritis mengenai dunia penyiaran meliputi pengertian, 

karakteristik, jenis-jenis dan proses penyiaran, prinsip-prinsip dasar penyiaran, jenis-

jenis program siaran, media penyiaran dan organisasi media penyiaran, sejarah serta 

perkembangan dunia penyiaran. 

 

ACUAN MATERI III: 

 Teori Komunikasi 

 Media Penyiaran 

SUMBER:  

 Dasar-Dasar Penyiaran (Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin) 

 Manajemen Media Penyiaran (Morissan,M.A) 
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● PENYIARAN DALAM TEORI KOMUNIKASI ● 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mendukung percepatan 

penyampaian pesan kepada khalayak. Kemajuan media komunikasi modern dewasa ini 

telah memungkinkan manusia diseluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Hal ini 

dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel) yang dapat digunakan sebagai 

sarana penyampaian pesan. 

Radio dan televisi sebagai media penyiaran merupakan salah satu bentuk media 

massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. 

Karenanya media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu 

komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa.  Kemampuan media 

penyiaran untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas menjadikan  media 

penyiaran sebagai obyek penelitian penting dalam ilmu komunikasi massa disamping 

ilmu komunikasi lainnya yaitu ilmu komunikas dapat pribadi, kelompok, dan organisasi. 

Media Penyiaran sebagai salahsatu media dengan ciri dan sifat yang berbeda 

dengan media lainnya, yang dapat menyebarkan informasi berupa produk budaya atau 

pesan yang dapat mempengaruhi  dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. 

Seperti halnya politik, ekonomi, media massa khususnya media penyiaran merupakan 

suatu sistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang lebih 

luas.  Sebagai sistem media massa, penyiaran dapat digambarkan dalam diagram 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram blok sistem  media massa 
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Karakteristik Media Penyiaran yaitu: 

1) Antara komunikan dam komunikator tidak berhadapan langsung tetapi melalui 

media, yaitu media penyiaran dengan menggunakan media elektronik;  

2) Informasi yang diterima pemirsa dapat bersifat real time atau live, artimya  semua 

kejadian atau peristiwa dapat secara langsung pada saat yang sama 

didengar/dilihat oleh pendengar/pemirsa dengan cakupan populasi yang sangat 

luas, seluas wilayah cakupan siaran tersebut.  

Dalam studi Komunikasi massa secara membahas dua hal pokok: 

a. Pertama, Studi komunikasi massa yang melihat peran media massa terhadap 

masyarakat luas beserta institusinya. Pandangan ini mengambarkan keterkaitan  

antara media dan berbagai institusi lain seperti institusi politik, ekonomi,dan 

agama. Teori-teori yang berkenaan dengan hal ini berupaya menjelaskan posisi 

atau kedudukan media massa dalam masyarakat dan terjadinya saling 

mempengaruhi antara berbagai struktur kemasyarakat dan media. 

b. Kedua,  Studi komunikasi massa yang melihat hubungan antara media dengan 

audiennya, baik secara kelompok maupun individual.  Teori-teori mengenai 

hubungan antara media audiensi terutama menekankan pada efek-efek individu 

dan kelompok sebagai hasil interaksi dengan media. 

 

Teori–teori itu umumnya berupaya menjelaskan fenomena media massa sebagai 

suatu proses, yaitu bagaimana proses berjalannya pesan, efek pesan itu kepada 

penerima (masyarakat) dan umpan balik yang diberikan). Secara umum teori komunikasi 

massa dikelompokkan menjadi dua yaitu Teori Massa Linear dan Sirkuler. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram pengelompokan teori komunikasi 
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A. Teori Komunikasi Linear 

Berbagai teori komunikasi massa  yang telah dikemukakan oleh para ahli mencoba 

menjelaskan bagaimana proses berjalannya satu pesan dan sumber (source)  

komunikan (receiver) atau pihak yang menerima pesan. Teori-teori awal mengenai 

komunikasi massa yang ada sejak Perang Dunia ke I tetap digunakan hingga akhir 

Perang Dunia II. Teori-teori tersebut menggambarkan proses berjalannya pesan 

secara satu arah (linear) atau dikenal dengan  one way direction. Beberapa Teori 

Linear dapat dijelaskan, sebagai berikut: 

1. Model Komunikasi S-R (Stimulus-Respon) 

Teori S-R merupakan teori komunikasi massa yang paling tua . Teori ini 

menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan 

dua komponen yaitu media massa dan penerima pesan yaitu khalayak. Media 

massa mengeluarkan stimulus dan penerima menanggapinya dengan 

menunjukkan respons sehingga dinamakan teori stimulus-respons. Teori ini 

merupakan teori komunikasi massa yang paling tua. 

 

Gambar 3. Diagram Teori Komunikasi S-R 

 

Elemen utama dari teori ini yaitu: a) pesan (stimulus), b)seorang penerima 

atau receiver (organisme), c) efek (respons).  Prinsip stimulus respons ini 

merupakan dasar dari teori jarum hipodermis atau teori peluru. Disebut 

demikian karena teori ini meyakini bahwa  kegiatan mengirimkan pesa sama 

halnya dengan tindakan menyuntikkan obat yang dapat masuk ke dalam jiwa 

penerima pesan, atau seperti peluru yang ditembakkan dan langsung masuk ke 

dalam tubuh. 

Pada komunikasi S-R telah dibuktikan pada  era perang, dimana pada 

waktu itu radio difungsikan sebagai alat propaganda untuk membangkitkan 
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semangat rakyat. Salahsatu yang terjadi pada zaman pemerintahan Nazi yang 

dipimpin oleh Hitler di Jerman telah memicu dukungan  rakyat Jerman untuk 

mengobarkan perang dunia terhadap musuhnya. 

2. Model Komunikasi Aristoteles 

Model ini merupakan bentuk komunikasi klasik yang termasuk dalam 

model komunikasi linier.  Beberapa unsur-unsur dalam model ini, yaitu: 

a. Pembicara (speaker) dalam hal ini disebutkan sebagai seorang penyiar 

b. Pesan (message) termasuk tulisan atau nasakah yang disiarkan di media 

penyiaran 

c. Pendengar (listeners) yaitu khalayak yang mendengarkan di rumah 

melalui penerima. 

Pada perspektif masa ini, kajian model komunikasi Aristoteles dianggap 

sangat sederhana karena tidak disebutkan unsur-unsur lain seperti bagaimana 

proses pengiriman pesan/ saluran, umpan balik, efek, dan hambatan komunikasi. 

Kajian model komunikasi Aristoteles, hanya menjelaskan bahwa persuasi penyiar 

terhadap pendengar dalam siaran radio dapat dicapai dengan mengetahui siapa 

penyiarnya (etos-kepercayaan penyiar, apakah penyiar dapat dipercaya atau 

tidak), argumen penyiar (logos-logika pendapat penyiar, cara berpikir serta 

sistematika penyampaian materi siaran serta bagaimana memainkan emosi 

pendengar (pathos-memancing emosi khalayak). Jadi, jika siaran difokuskan pada 

terjadinya komunikasi yang disengaja maka penyiar radio misalnya berusaha 

membujuk pendengar untuk menerima siarannya. Berikut gambar diagramnya: 

 

 

Gambar 4. Diagram Model Teori Komunikasi Klasik Aristoteles 

 

3. Model Komunikasi AIDA 

Teori komunikasi linear selanjutnya adalah Model AIDA yang memiliki 

empat tahapan dengan penjelasan, sebagai berikut: 

Speaker Message 

 

Listener 
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 A (attention) menciptakan perhatian 

 I (interest) menimbulkan ketertarikan 

 D (desire) meningkatkan atau mempromosikan hasrat atau 

keinginan 

 A (action) merangsang tindakan atau bereaksi untuk merespons 

informasi yang disampaikan 

Pada tahapan perhatian (attention) adalah langkah untuk meyakinkan 

khalayak dengan menyampaikan bahwa para audiensi mmeiliki sesuatu yang 

berguna atau menarik untuk diketahui.  Kemudian khalayak seterusnya ingin 

mengetahui (interest) yaitu “apa isi pesan untuk saya?”. Pada tahapan ini, media 

harus menjelaskan bagaimana pesan tersebut berhubungan dengan pendengar. 

Tujuannya adalah mendapatkan pikiran khalayak, “mungkin isi pesan itu dapat 

memecahkan masalah saya (desire)?”. Setelah berhasil memancing hasrat atau 

keinginan audiensi maka tahapan selanjutnya adalah tindakan (action) audiensi, 

yang diharapkan oleh komunikator.  

 

4. Model Komunikasi  Berlo (Berlo’s Model) 

Model komunikasi Berlo dikenal dengan model SMCR (Source-Message-

Channel-Receivers). Dalam hal ini, Watson dan Hill dalam bukunya yang berjudul 

A Dictionary of Communication and Media Studies yang mengungkapkan bahwa: 

”Berlo’s model does not record the flow communication, though the 
assumption must be that it is conceived as linear – in a line from source to 
receiver. Both feedback and the interaction of elements are implied rather 
than made explicit. In a successful act of communication. Berlo’s model 
suggests, the skill of source and receiver must to a considerable extent, 
Match each other. The same may be said for attitudes and values; and 
knowledge must be acknowledge. The model rewards analysis and testing 
out, especially its elegant portrait of the message”. Model ini dikenal 
dengan model SMCR (source-message-channel-receivers). 

 

Model Berlo tidak mencatat aliran komunikasi, meski asumsi tersebut sulit 

dipahami layaknya sebuah garis (sebuah arus dari sumber yang mengarah ke 

penerima). Kedua elemen tersebut memunculkan umpan balik dan interaksi 

yang dinyatakan secara tidak langsung. Dalam sebuah kesuksesan tindakan 
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komunikasi model Berlo menyarankan bahwa ketrampilan yang dimiliki oleh 

sumber dan penerima harus menjadi sebuah pertimbangan, dan disesuaikan 

satu sama lain. Kesamaan tersebut dinyatakan untuk sikap, nilai, dan 

pengetahuan. Model tersebut dianalisis untuk memperoleh penghargaan dan 

pengujian, khususnya gambaran dari pesan yang menarik. 

Dalam aplikasinya, penyiar dan pendengar siaran radio model Berlo 

banyak dipengaruhi oleh faktor keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, 

sistem sosial dan budaya. Pesan siaran dikembangkan berdasarkan elemen, 

struktur, isi, perlakuan, dan  kode. Salurannya berhubungan dengan pancaindra 

khususnya pendengaran. Kelebihan model ini tidak terbatas pada komunikasi 

publik atau komunikasi massa, tetapi juga komunikasi antar pribadi seperti yang 

dimiliki oleh media radio, yakni pendekatan massa dan personal. Unsur yang 

harus diperhatikan dalam model Berlo ini, antara lain; 

 S (source) atau sumber yang berarti media/penyiar.  

 M (message) atau pesan yang berarti materi siaran, isi 

siaran/program. 

 C (channel) saluran atau media massa yang berarti radio (dan lain 

sebagainya), dan 

 R (receiver) atau komunikan yang berarti listeners (pendengar). 

5.  Model Komunikasi  Laswell 

Pada tahun 1948 Harold Lasswell mengemukakan teori komunikasi yang 

bersifat satu arah. Model Lasswell yaitu berupa ungkapan verbal, yaitu: “Who 

says what in which channel to whom with what effect” 

 

Gambar 5. Diagram Model Teori Komunikasi Lasswell  

Teori yang membedakan teori Lasswell dan Stumulus-Respon bahwa 

Laswell berupaya menggambarkan komponen-komponen yang terlibat dalam 

proses komunikasi secara lebih lengkap seperti gambar diatas. Model 
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komunikasi Lasswell dan model Stimulus Respon menunjukkan pesan yang 

selalu bergerak secara linear (satu arah). Dimulai dari komunikator hingga 

berakhir pada efek. Hal yang membedakan antara teori Lasswell dan Stimulus 

Respon, Lasswell berupaya menggambarkan komponen-komponen yang terlibat 

dalam proses komunikasi secara lebih lengkap.  

Model komunikasi yang dikemukan Harold Lasswell dalam bukunya A 

Dictionary  of Communication and Media Studies yang ditulis oleh James Watson 

dan Anne Hill adalah: 

 Who 

 Says What 

 In Which Channel 

 To Whom  

 With What Effects 

 

Model tersebut lebih menitikberatkan kepada kelompok khusus yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi korelasi, misalnya dalam 

lingkungan radio siaran seorang penyiar radio membantu mengorelasikan atau 

mengumpulkan respons orang-orang terhadap informasi baru. Pada model 

Lasswell pun, tidak semua komunikasi yang bersifat dua arah berlangsung 

(masih dikatagorikan satu arah) dalam suatu aliran yang lancar, demikian pula 

dengan umpan balik yang terjadi antara pengirim (penyiar) dan penerima 

(pendengar). Dalam suatu masyarakat yang kompleks, banyak informasi yang 

difilter oleh pengendali pesan, editor, penyensor, atau propagandis yang 

menerima informasi dan menyampaikannya kembali kepada publik dengan 

beberapa perubahan dan penyimpangan. 

Lasswell juga mengatakan bahwa penting bagi masyarakat untuk 

menemukan dan mengendalikan faktor-faktor yang mungkin mengganggu 

efisiensi komunikasi. Jika diaplikasikan dalam komunikasi siaran radio, model 

Lasswell dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 Unsur pengirim (who/komunikator/penyiar) yang merangsang 

pertanyaan mengenai pengendalian pesan, 

 Unsur pesan (say what-pesan/bahan) untuk analisis isi siaran radio,  
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 Unsur saluran komunikasi (In which channel-media) yang dikaji dalam 

analisis media radio, 

 Unsur penerima (to whom-receiver/pendengar) yang dikaitkan dengan 

analisis khalayak, dan  

 Unsur pengaruh (with what effect-influence/akibat) yang ditimbulkan 

pesan komunikasi pada pendengar. 

 

Seperti halnya negara-negara yang melarang kebebasan pers maka model 

komunikasi linear sangat ampuh untuk meredam gejolak politik yaitu 

mempertahankan ideologi dan kekuasaan. Pada era orde baru dimana hanya 

televisi pemerintah yang mengudara menyebabkan seluruh informasi yang 

sampaikan pro Pemerintah. Apabila pesan yang disampaikan bersifat rekayasa 

dan disampaikan terus menerus maka hal itu menimbulkan persepsi suatu 

kebenaran. Dalam dunia politik propaganda melalui media massa sangat cocok 

untuk melakukan pembenaran suatu hal yang tidak ada.  

Pandangan bahwa komunikasi massa adalah proses yang berjalan satu 

arah tanpa adanya feedback ataupun jika ada sifatnya terlambat (delayed 

feeback) sangat dominan di Indonesia.  Menurut Jalaludin Rakhmat (1996) pada 

komunikasi massa, umpan balik  sebagai respons boleh dikatakan hanyalah zero 

feedback. Wartawan hampir tidak pernah tahu reaksi pembacanya sebab ia 

hanya membayangkan dalam benaknya.  Mungkin orang mengirim surat ke 

redaksi menelepon ke pemancar, atau memijit semacam alat monitor, tetapi 

sebagai umpan balil volumenya terbatas dan salaurannya hampir selalu tunggal. 

Dari segi ini, anggapan yang muncul menilai komunikasi massa adalah 

komunikasi yang satu arah. 

Hal yang sama terjadi pada umpan balik sebagai peneguhan. Redaktur 

surat kabar, majalah, atau penyiar radio televisi hanya memperoleh umpan balik 

dalam keadaan terlambat (delayed feedback). Omzet yang terjual habis dalam 

waktu cepat, gejolak sosial yang timbul sesudahnya dan lain-lain, mungkin 

mempengaruhi penerbitan surat kabar dan majalah pada waktu berikutnya. 
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 Selama teori ini ada maka komunikasi media massa hanya sampai pada 

efek yang tidak menimbulkan feed back. Dimana media penyiaran misalnya yang 

menyiarkan berbagai program acara, tidak dapat diketahui apakah program itu 

disukai atau tidak, pada bagian mana yang tidak cocok, dan mana yang cocok? 

Pada suatu lapisan dan  gaya hidup masyarakat. Pandangan yang mengira bahwa 

umpan balik yang akan datang dari penulisan surat kabar, dan penyiaran 

informasi radio dan televisi tidak ada atau bahkan tidak penting sangat keliru. 

Teori komunikasi massa  berkembang atau berevolusi dari waktu ke 

waktu. Seiring berkembangnya teknologi dimana teori komunikasi juga 

menyesuaikan, maka teori linear sudah tidak tepat pada era yang semakin maju. 

Saat ini semakin banyaknya negara yang menjalankan kebebasan pers untuk era 

keterbukaan. 

B. Teori Komunikasi Sirkuler 

Pada model teori sirkuler terdapat beberapa teori diantaranya yang dikemukakan 

oleh  Melvin De Fleur, Joseph R Dominick, dan Burhan Burgin. Berikut penjelasannya: 

1. Model Komunikasi DeFleur: 

Umpan balik dalam komunikasi massa lahir dalam teori komunikasi yang 

kemukakan oleh Melvin DeFleur (1970) yang memasukkan perangkat umpan 

balik yang memberikan kemungkinan kepada komunikator untuk dapat lebih 

efektif mengadaptasikan komunikasinya. Pada era teori linear menganggap 

bahwa umpan balik pada komunikasi massa bersifat terlambat atau bersifat 

tidak segera. Oleh sebab itu , perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa 

umpan balik itu bisa bersifat langsung dan segera. 

 Umpan balik dalam komunikasi massa diungkapkan pada teori ini. 

Kecepatan umpan balik yang diterima media penyiaran dari audiennya saat ini 

memiliki kecepatan yang sama sebagaimana komunikasi tatap muka 

(interpersonal). Teori komunikasi De Fleur memungkinkan mencapai 

korespondensi kesamaan makna akan meningkat 
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Gambar 6. Diagram Model Teori De Fleur  

 

Dari uraian di atas telah memberikan gambaran yang lebih lengkap 

tentang fenomena komunikasi massa. Dalam hal ini komunikasi massa, 

sumber,komunikator biasanya memperoleh umpan balik yang sangat terbatas 

dari audiennya. Demikian, De Fleur menilai umpan balik dalam komunikasi 

massa  masih bersifat sangat terbatas. 

Media penyiaran sudah memiliki analogi yang sama dengan komunikasi 

interpersonal sebagaimana dua orang yang sedang berbicara (interpersonal). 

Saat ini banyak program interaktif yang disiarkan oleh media penyiaran. 

Program interaktif adalah acara siaran televisi atau radio yang dapat melibatkan 

pendengar dan pemirsanya secara langsung dimanapun berada. Komunikasi 

antara penyiar televisi atau radio berlangsung dengan melibatkan medium 

komunikasi lainnya misalnya telepon, SMS, fax, email dan lain-lain. Dengan 

demikian, volume umpan balik yang diterima media massa saat ini sudah tidak 

terbatas, seketika, dan salurannya tidak tunggal. Contoh suatu program yang 

disiarkan bisa mendapat respon telepon, SMS, fax dan sebagainya dalam jumlah 

ratusan bahkan ribuan, oleh sebab itu feedback dan respon yang diterima 

menjadi tidak terbatas. 
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2. Teori Joseph R. Dominick 

Pada teori ini,  proses komunikasi tidak diawali dengan komunikator tetapi 

dari lingkungan karena menurut Dominick lingkunganlah yang membawa 

informasi kemudian diterima oleh media massa. Seperti halnya ketika terjadi 

bencana alam tsunami di Aceh dan Yogyakarta, proses komunikasi tidak mulai 

dari media massa tetapi dari lingkungan selanjutnya media massa sebagai 

Lembaga Sosial yang merespek hal tersebut untuk diinformasikan pada seluruh 

pemirsa. 

 

Gambar 7. Diagram Model Teori Joseph R. Dominick  

  

Joseph Dominick dalam bukunya The Dynamic of Mass Communication

 (2002) memperkenalkan teori komunikasi massa dengan urutan sebagai berikut: 

(1) lingkungan, (2) media massa, (3)saluran, (4)khalayak, (5)umpan balik. Dalam 

model ini, proses komunikasi tidak diawali dengan komunikator tetapi dari 

lingkungan. Menurutnya lingkunganlah yang membawa informasi yang 

kemudian diterima oleh media massa. 

Informasi yang diterima media massa dari lingkungan dapat berupa berita 

(news) dan hiburan (entertainment) sementara berita dapat berupa peristiwa 

atau ucapan dan pernyataan dari individu atau organisasi. Informasi itu harus 

melalui tahap penyaringan oleh organisasi media massa yang bertindak sebagai 

gatekeeper yang melakukan decoding, interpretasi dan encoding sehingga 

menjadi pesan dan kemudian dikirimkan kepada khalayak audiennya.  

Dominick mendefinisikan decoding sebagai activities that translate or 

interpret physical massages into a form that has eventual meaning for receiver 
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(kegiatan menerjemahkan atau menginterpretasikan pesam-pesan fisik ke dalam 

suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerimanya). Sementara encoding adalah 

activities that a source goes through to translate thoughts and ideas into a form 

that may be perceived by the senses (kegiatan yang dilakukan sumber untuk 

menerjemahkan pikiran dan ide ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh 

indra).  Model Dominick ini merupakan adaptasi dari model komunikasi Wilbur 

Schramm (1954) yang mirip dengan model komunikasi massa oleh Westley dan 

Maclean (1957, dalam McQuail 1994)  

 

3. Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckman 

Menurut Frans M Parera dalam Burhan Bungin (Konstruksi Sosial Media 

Massa, 2008:15) menjelaskan tugas pokok sosiologi pengetahuan adalah 

dialektika antara diri (self) dan dunia sosiokultural. Dialektika ini berlangsung 

dalam proses dengan tiga moment simultan yaitu: 

a. Ekternalisasi: penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai 

produk manusia 

b. Objektivasi: interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif 

yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi 

c. Internalisasis: proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan 

lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi 

anggotanya. 

Dalam konteks realita media yang objektif, Berger (1990: 75-76) 

menunjukkan dua fungsi yang menonjol yakni pelembagaan dan legitimasi. 

Pelembagaan terjadi ketika semua kegiatan manusia mengalami proses 

pembiasaan (habitualisasi), yaitu tiap tindakan yang sering diulang pada 

akhirnya akan menjadi suatu pola yang kemudian dapat diproduksi dan 

dipahami oleh pelakunya sebagai pola yang dimaksudkan itu. Pelembagaan 

terjadi jika suatu tipikasi yang timbal balik dari tindakan yang telah terbiasa bagi 

berbagai tipe pelaku. Tiap tipikasi juga merupakan bentuk lembaga.  

Pada konteks media penyiaran, kenyataan kapitalisme atau komersialisasi 

dilembagakan dalam kegiatan bisnis media penyiaran yang mengacu pada 
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keinginan pasar, akan menjadi parameter sehingga menciptakan tren pasar. Hal 

ini akan dianggap sebagai realitas objektif atau realitas yang seharusnya 

memang ditiru. Fungsi legitimasi adalah untuk onjektivasi yang telah 

dilembagakan menjadi tersedia secara objektif dan masuk akal secara subjektif 

yang mengacu pada : 

a. Pertama, keseluruhan tatanan kelembagaan  harus dapat dimengerti 

secara bersamaan dalam proses-proses kelembagaan yang berbeda. 

b. Kedua, keseluruhan individu yang secara berturut-turut melalui 

berbagai tatanan dalam tatanan kelembagaan harus diberi makna 

subjektif. 

Masalah legitimasi tidak diperlukan tahap kelembagaan pada tahap 

pertama, dimana itu hanya fakta  yang tidak memerlukan dukungan lebih lanjut. 

Tetapi menjadi tidak jika berbagai objektivasi tatanan kelembagaan akan 

dialihkan kepada generasi baru. Sehingga legitimasi tidak hanya sekedar nilai-

nilai. Legitimasi juga selalu mengimplementasikan pengetahuan. 

Kalau lembaga dan legitimasi merupakan dimensi objektif dari realitas, 

maka internalisasi merupakan dimensi subjektifnya. Analisa Berger menyatakan 

bahwa individu dilahirkan dengan suatu predisposisi ke arah sosialitas dan ia 

menjadi anggota  masyarakat. Titik awal dari proses ini adalah internalisasi yaitu 

suatu pemahaman atau penafsiran yang langsung dari peristiwa objektif sebagai 

suatu pengungkapan makna. Kesadaran individu selama internalisasi menandai 

berlangsungnya proses sosialisasi. 

Kalau konstruksi sosial adalah konsep, kesadaran umum dan wacana 

publik, maka sebenarnya menurut Gramsci dalam Bungin (2008: 24 dalam 

Sugiono, 1999:31), negara melalui alat pemaksa memiliki kekuasaan dan 

kekuasaan untuk menjalankan fungsi eksekutif dalam menjalankan 

pemerintahan seperti birokrasi, administrasi, maupun  militer ataupun melalui 

supremasi terhadap masyarakat dengan mendominasi kepemimpinan moral dan 

intelektual secara konsensual. 

Menurut Bungin (2008:25), gagasan Berger dan Luckman  tentang 

konstruksi sosial selalu dihadapkan pada gagasan Derrida ataupun Habermas 
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dan Gramsci. Demikian gagasan tersebut membentuk dua kutub dalam satu 

garis linear atau garis vertikal. Kajian-kajian mengenai realitas sosial dapat 

dimulai dari Derrida dan Habermas yaitu dekonstruksi sosial; atau dari Berger 

dan Luckman, yaitu konstruksi sosial. Kajian dekonstruksi selalu menempatkan 

konstruksi sosial sebagai onjek yang didekonstruksi, sedangkan kajian konstruksi 

sosial menggunakan dekonstruksi sebagai bagian analisisnya tentang bagaimana 

individu memaknakan konstruksi sosial tersebut. Maka dekonstruksi dan 

konstruksi sosial merupakan dua konsep gagasan yang senantiasa hadir dalam 

satu wacana perbincangan mengenai realitas  sosial. 

4. Teori Konstruksi Sosial Media Massa Burhan Bungin 

Perkembangan teknologi informasi dan media penyiaran yang kemudian 

membentuk masyarakat Indonesia menjadi peka terhadap content siaran yang 

ditayangkan televisi, merupakan realitas kecepatan komunikasi sekunder yaitu 

suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan 

individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Teori konstruksi sosial 

media massa yang lain ialah yang dikemukakan oleh Burhan Bungin. Teori 

komunikasi Bungin ini merupakan kenyataan yang sekarang terjadi pada sistem 

penyiaran di Indonesia yang neo-liberalisme. 

Substansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger dan 

Luckman (melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi) 

adalah proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam 

kehidupan sehari-hari pada suatu komunitas primer dan semisekunder. Teori 

konstruksi sosial atas realitas menurut Peter L. Berger dan Luckman (Burhan 

Bungin, 2008: 194), bahwa tidak perlu memasukkan media massa sebagai 

variabel atau fenomena yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas. 

Pada masyarakat tontonan yang modern, teori dan pendekatan konstruksi 

sosial atas realitas Berger dan Luckman ini tidak mampu menjawab perubahan 

zaman. Masyarakat transisi modern telah berubah menjadi masyarakat modern 

pascamodern, di mana hubungan sosial antara individu dan kelompoknya, orang 

tua dan anggota keluarganya menjadi sekunder-rasional. Hubungan sosial 

primer dan semisekunder hampir tidak ada lagi dalam kehidupan masyarakat 
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modern dan pascamodern. Teori dan pendekatan kosntruksi sosial atas realitas 

dari Berger dan Luckman menjadi tidak makna lagi. 

Melalui “Konstruksi Sosial media Massa: Realitas Iklan Televisi dalam 

Masyarakat Kapitalis”, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter 

L. Berger dan Luckman telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena 

media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, 

subjektivitas, dan internalisasi.  Sifat dan kelebihan media massa adalah pada 

sirkulasi informasi yang cepat dan luas  sehingga konstruksi sosial berlangsung 

dengan  sangat cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan 

sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga 

membentuk opini massa, di mana massa cenderung apriori dan opini massa 

cenderung sinis (Burhan Bungin, 2008: 194). Siaran-siaran televisi yang 

mengandung content negatif sangat sering muncul sebagai konsekuensi kapitalis 

yang neoliberalisme. 

Menurut Burhan Burgin, posisi “konstruksi sosial media massa” adalah 

mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi “konstruksi sosial atas 

realitas” dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media 

pada keunggulan “konstruksi sosial media massa” atas “konstruksi sosial atas 

realitas”. Proses simultan yang digambarkan di atas tidak bekerja secara tiba-

tiba,  namun terbentuk proses tersebut melalui beberapa tahap penting. Dari 

konten konstruksi sosial media massa, dan proses kelahiran konstruksi sosial 

media massa melalui tahap-tahap, sebagai berikut: 

a. Tahap menyiapkan materi konstruksi yang meliputi tiga hal penting 

antara lain: 

1) Keberpihakan media massa kepada kapitalis 

Sebagaimana diketahui, saat ini hampir tidak ada lagi media 

massa yang tidak dimiliki oleh kapiltalis. Dalam arti, media massa 

digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapital. Dalam arti media 

massa digunakan kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan 

media massa sebagai mesin penciptaan uang dan penggandaan 

modal. Semua elemen media massa, termasuk orang-orang media 
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massa berpikir untuk melayani kapitalisnya, ideologi mereka 

adalah membuat media massa laku di masyarakat. 

2) Keberpihakan semua kepada masyarakat 

Bentuk dari keberpihakan adalah empati, simpati, dan berbagai 

partisipasi kepada msyarakat, namun target utamanya adalah 

menjual berita, meningkatkan rating dan popularitas kelompok 

tertentu untuk kepentingan kapitalis. 

3) Keberpihakan kepada kepentingan umum. 

Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti yang 

sesungguhnya adalah visi setiap media massa, namun kondisi era 

sekarang visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya. 

Walaupun slogan slogan tentang visi tersebut tetap terdengar. 

b. Tahap sebaran konstruksi 

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui media massa. 

Konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing 

berbeda, namun prinsip utamanya adalah real time. Media elektronik 

memiliki konsep real time yang berbeda dengan media cetak. Sifatnya 

yang langsung (live) maka yang dimaksud dengan real time terdiri dari 

berapa konsep harian, mingguan, dan bulanan. Walaupun media 

cetak memiliki sifat real time yang tertunda, namun sifat aktualisasi 

menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu 

memperoleh berita tersebut. 

c. Tahap pembentukan konstruksi 

Dalam tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Tahap pembentukan konstruksi realitas 

Tahap berikut setelah sebaran konstruksi dimana pemberitaan  

telah sampai pada pembaca dan pemirsanya yaitu terjadi 

pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang 

berlangsung, yaitu: 
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a) Konstruksi realitas pembenaran sebagai suatu bentuk 

konstruksi media massa yang terbentuk di masyarakat 

cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media 

massa sebagai suatu realitas kebenaran. 

b) Kesediaan dikonstruksi oleh media massa yaitu sikap generik 

dari tahap pertama, bahwa pilihan orang untuk menjadi 

pembaca dan pemirsa media massa adalah karena pilihannya 

untuk bersedia pikirannya dikonstruksi oleh media massa. 

c)     Menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif, 

di mana seseorang secara habit tergantung pada media 

massa, sebab media massa adalah bagian kebiasaan hidup 

yang tidak dapat dilepaskan. 

2) Tahap pembentukan konstruksi citra 

Konstruksi citra yang dimaksud berupa bagaimana konstruksi citra 

pada suau pemberitaan ataupun bagaimana konstruksi citra pada 

suatu iklan. Konstruksi citra pada suatu pemberitaan biasanya 

disiapkan oleh orang-orang yang bertugas dalam redaksi media 

massa.  Pembentukan konstruksi citra dapat dibangun dalam dua 

model yaitu model good news  dan model bad news.  

a) Model good news adalah suatu konstruksi yang cenderung 

mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan 

yang baik. 

b) Model bad news adalah suatu konstruksinyang cenderung 

mengkonstruksi kejelekan atau memberi citra buruk pada 

objek pemberitaan. 

d. Tahap konfirmasi 

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan 

pemirsa memberi argumentasi dan akuntibilitas terhadap pilihannya 

untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, 

tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi 

terhadap alasan-alasan konstruksi sosial yang akan terkonstruksi. 
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Adapun bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian 

untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam 

proses konstruksi sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Model Teori Konstruksi Sosial Burhan Bugin 

 

C. Teori Mengenai Audien 

Umumnya studi mengenai media massa termasuk media penyiaran berkaitan 

erat dengan persoalan efek komunikasi massa terhadap audien. Para peneliti 

menyadari adanya efek minimal media massa kepada orang karena itu sekarang ada 

perhatian kepada apa yang yang dilakukan orang terhadap media massa. Khalayak 

dianggap aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada studi ini memusatkan perhatian pada penggunaan isi media untuk  

mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan  seseorang.  Pendekatan ini dikenal 

dengan sebutan uses and gratification (penggunaan dan pemuasan). Penggunaan 

media adalah salah satu cara untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan, maka efek 

media sekarang didefiniskan sebagai situasi ketika pemuasan kebutuhan tercapai. 

Pada umumnya setiap individu memiliki kebutuhan mendasar terhadap 

interaksi sosial. Studi dalam bidang ini memusatkan perhatian pada penggunaan 

media untuk mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan seseorang. Dalam hal ini, 

sebagian besar perilaku audien akan dijelaskan melalui berbagai kebutuhan dan 
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kepentingan individu. Pengelompokan kebutuhan tersebut, antara lain: 

pengetahuan, hiburan, kepentingan sosial, dan pelarian.  

Versi lain dari pendekatan uses and gratifications  ini dikemukakan Karl Erik 

Rosengren (1974), yang menyatakan bahwa: 1)Kebutuhan mendasar tertentu dalam 

interaksinya dengan berbagai kombinasi antara karakteristik intra dan ekstra individu 

juga dengan struktur masyarakat termasuk struktur media menghasilkan berbagai 

kombinasi persoalan individu dan juga persepsi mengenai solusi bagi persoalan 

tersebut, 2)Kombinasi persoalan dan solusinya menunjukkan berbagai motif untuk 

mencari  pemenuhan atau penyelesaian persoalan yang menghasilkan perbedaan 

pola konsumsi media dan perbedaan pola perilaku lainnya yang menyebabkan 

perbedaan pola pemenuhan yang dapat mempengaruhi pula struktur media dan 

berbagai struktur politik, kultural, ekonomi dalam masyarakat. 

Menurut Rosengren, kebutuhan individu dianggap sebagai titik awal. 

Kebutuhan ini kemudian berinteraksi dengan karakteristik individu bersangkutan dan 

kondisi-kondisi lingkungan sosialnya yang pada akhirnya menimbulkan persoalan. 

Tingkat kerumitan persoalan akan berbeda antara satu individu dengan individu 

lainnya termasuk dalam persepsi mengenai bagaimana persoalan tersebut dapat 

diselesaikan.  

Persoalan yang dimiliki individu akan mendorongnya untuk memiliki motif 

tertentu yang akan menimbulkan tindakan dalam bentuk konsumsi media atau 

perilaku lainnya.  Kebutuhan mempengaruhi persoalan dan motif berbeda bagi 

individu dan kelompok  yang berbeda, maka hasilnya adalah pola-pola perilaku yang 

berbeda pula. Seseorang akan mencari sesuatu yang menghibur dan sebagian akan 

mencari informasi sedangkan lainnya tidak memilik media sama sekali. Keseluruhan 

proses ini menunjukkan uses and gratification dalam mempengaruhi masyarakat dan 

media yang beroperasi di dalamnya. 

 


