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1] Efek Komunikasi Massa 

Secara harfiah yang dimaksud dengan efek adalah hasil atau akibat atau 

produk akhir. Sedangkan yang dimaksud dengan efek komunikasi adalah 

suatu perubahan yang timbul di pihak komunikan sebagai hasil/akibat 

berlangsungnya suatu proses komunikasi. Donald K. Robert berpendapat, efek 

hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa.  

Karena fokusnya pesan, maka efek tersebut harus berkaitan dengan isi pesan 

yang disampaikan melalui media massa tersebut.  Sementara Robert G. King 

mengemukakan, efek komunikasi massa dapat menimbulkan perubahan pada 

diri komunikan atau khalayak, di antaranya terkait dengan pertambahan 

informasi; perubahan sikap, dan tingkah laku. 

Dewasa ini, komunikasi massa tampil sebagai kekuatan sosial yang 

dapat menggerakkan proses sosial ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Oleh karena itu, efek atau hasil yang hendak dicapai oleh pihak 

komunikator atau sumber perlu dikaji secara komprehensif melalui metode 

tertentu yang bersifat analisis psikologis dan analisis sosial.  Analisis psikologi 

adalah kekuatan sosial yang merupakan hasil kerja dan berkaitan dengan 

watak serta kodrat manusia.  Sedangkan analisis sosial adalah peristiwa sosial 

yang terjadi akibat komunikasi massa dengan penggunaan media massa yang 

sangat unik dan kompleks. Menurut Steven M Chaffee (1980), efek media 

massa dapat dilihat dari tiga pendekatan, yakni : 1) efek dari media massa yang 
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berkaitan dengan pesan ataupun media itu sendiri; 2) dengan melihat jenis 

perubahan yang terjadi pada diri khalayak, berupa perubahan sikap, perasaan 

dan perilaku (kognitif, afektif dan behavioral); dan 3) observasi terhadap 

khalayak yang dikenai efek komunikasi massa.  

 

1.1  Efek Kehadiran Media Massa 

Menurut Mc Luhan (dalam Jalalludin Rachmat, 1998) media adalah 

pesan itu sendiri (media is the message).  Karenanya ia menolak pengaruh isi 

pesan sama sekali.  Menurutnya yang mempengaruhi khalayak bukan apa yang 

disampaikan oleh media, namun jenis media komunikasi yang digunakan. 

Pendapat Mc Luhan tersebut dikenal dengan teori perpanjangan alat indera 

(Sense Extension Theory), yakni media adalah perluasan dari alat indera 

manusia. Media adalah pesan karena media membentuk dan mengendalikan 

skala serta bentuk hubungan dan tindakan manusia (Mc Luhan, 1964).    

Berdasarkan pendapat Luhan di atas yang menyatakan bahwa adanya 

efek media massa dari kehadirannya sebagai benda fisik, maka Steven M. 

Chaffee menyebutkan efek kehadiran media massa sebagai benda fisik terdiri 

atas : 

a. Efek Ekonomi – Kehadiran media massa dapat 

menumbuhkembangkan serta menggerakkan berbagai usaha, baik 

produksi, distribusi, maupun konsumsi “jasa” media massa.  

b. Efek Sosial – Berkenaan dengan perubahan pada struktur atau 

interaksi sosial masyarakat sebagai akibat dari kehadiran media 

massa. 

c. Penjadwalan Kegiatan Sehari-hari – Kehadiran media massa 

berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari.  

d. Efek Hilangnya Perasaaan Tidak Nyaman – Khalayak menggunakan 

media semata untuk memuaskan kebutuhan psikologisnya dengan 

tujuan menghilangkan perasaan yang tidak nyaman, seperti 

kesepian, marah, kecewa, kejenuhan dan lainnya. 

e. Efek Menumbuhkan Perasaan Tertentu – Terkadang seseorang akan 

mempunyai perasaan positif atau negatif terhadap media tertentu. 

Tumbuhnya perasaan tertentu erat kaitannya dengan pengalaman 

individu bersama media massa tersebut. 
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1.2  Efek Pesan 

Menurut Jalalludin Rachmat (2007) terkait dengan efek pesan 

sedikitnya terdapat tiga dimensi efek komunikasi massa, yakni, 1) Efek 

Kognitif; 2) Efek Afektif, dan 3) Efek Konatif. Efek kognitif meliputi 

peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Sedangkan efek 

afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude (sikap), sementara 

efek behaviour berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan 

sesuatu menurut cara tertentu. Sejatinya, media massa tidak hanya 

memberikan ketiga efek tersebut saja, namun juga harus memberikan manfaat 

berarti yang dikehendaki masyarakat.   

Efek manfaat inilah yang biasa disebut dengan istilah efek prososial. 

Bila televisi menyebabkan seseorang lebih mengerti bahasa Indonesia yang 

baik dan benar, maka televisi telah menimbulkan efek prososial kognitif. 

Apabila majalah menyajikan kondisi penderitaan rakyat miskin, kemudian hati 

pembaca tergerak atau terenyuh untuk menolong mereka, majalah tersebut 

telah menghasilkan efek prososial afektif. Sementara jika sebuah koran 

membuka dompet bencana alam yang bertujuan untuk mengetuk hati para 

pembacanya agar mau menyumbang, kemudian ada pembaca yang 

memberikan bantuannya melalui surat kabar tersebut, maka terjadilah efek 

prososial behavioral (Rachmat, 1997). 

 

 Efek Kognitif 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang 

bersifat informatif bagi pribadinya. Dalam efek kognitif, bagaimana media 

massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang 

bermanfaat guna mengembangkan keterampilan kognitifnya. Melalui media 

massa, khalayak memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat 

yang belum pernah dikunjungi secara langsung. Efek kognitif berkaitan 

dengan sejumlah informasi yang disampaikan oleh media massa. Menurut 

Wilbur Schramm (1977) yang dimaksud dengan informasi adalah “Segala 

sesuatu yang mengurangi ketidakpastian atau mengurangi jumlah 

kemungkinan alternatif dalam situasi,”. 

Namun informasi-informasi yang disampaikan oleh media massa tidak 

bisa mencakup keseluruhan dari realitas yang ada.  Karenanya media massa 
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melakukan seleksi terhadap sejumlah realitas tersebut, sehingga khalayak 

cenderung memperoleh informasi semata-mata berdasarkan pada apa yang 

dilaporkan oleh media massa. Misalnya, televisi kerap menyajikan acara penuh 

adegan kekerasan, alhasil, maka penonton televisi cenderung memandang 

dunia ini lebih keras,  tidak aman dan tidak tentram serta  mengerikan. 

Mengingat media massa melaporkan dunia nyata ini secara selektif, 

maka sudah tentu media massa akan mempengaruhi pembentukan citra 

tentang lingkungan sosial yang bias dan timpang.  Karenanya muncullah apa 

yang disebut Stereotip, yakni gambaran umum tentang individu, kelompok, 

profesi atau masyarakat yang tidak berubah-ubah, bersifat klise dan seringkali 

timpang dan tidak benar. Contohnya dalam setiap acara infotainment para 

insan artis dan selebritis sering ditampilkan sebagai figur yang glamour dan 

hedonis, senang kemewahan dan seringkali mengindahkan norma bahkan 

agama. Penampilan seperti itu, apabila dilakukan secara berkesinambungan, 

akan menciptakan stereotipe pada diri khalayak komunikasi massa tentang 

figur artis maupun selebritis tersebut. Inilah mungkin salahsatu bahaya dari 

pengaruh media massa. Bahkan pengaruh media massa lebih kuat lagi, karena 

pada masyarakat informasi dewasa ini, orang banyak memperoleh informasi 

tentang dunia dari media massa.   

Menurut Joseph Klapper (Jalalludin Rahmat, 1960) media massa dapat 

memberikan pengaruh terhadap khlayak dengan mempertimbangkan faktor-

faktor sebagai berikut : 

 Predisposition – adalah kecenderungan atau pendirian dari khalayak 

terhadap suatu masalah. 

 Selective Process – adalah adanya proses selektivitas dari setiap 

individu terhadap pesan komunikasi. 

 Gorup membership – adalah adanya faktor-faktor bahwa setiap 

individu sudah terikat oleh norma keluarga. 

 The Like – adalah faktor-faktor kesukaan setiap individu terhadap 

pesan komunikasi. 

 

 Efek Afektif 

Dengan adanya afektif, maka tujuan dari komunikasi massa tidak 

sekedar untuk memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, 
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khalayak diharapkan dapat turut merasakan berdasarkan informasi yang 

disampaikan media massa tersebut, seperti perasaan iba, terharu, sedih, 

gembira, marah dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

intensitas rangsangan emosional pesan media massa itu sebagaimana 

dikemukakan Jalalludin Rachmat (1997) dalam bukunya “Psikologi 

Komunikasi”, di antaranya : 

 Suasana Emosional – Adalah Perasaan emosional khalayak yang 

sama dengan apa yang disajikan oleh media massa.  Ini 

menunjukkan bahwa respons khalayak terhadap sebuah pesan di 

media massa akan dipengaruhi oleh suasana emosional.  Film sedih 

misalnya, akan sangat mengharukan apabila ditonton dalam 

keadaan sedang mengalami kekecewaan.  Menonton acara komedi 

akan menyebabkan penonton tertawa terbahak-bahak bila 

penontonnya sedang dalam suasana hati yang senang. 

 Skema Kognitif  – Merupakan naskah yang ada dalam pikiran 

penonton yang menjelaskan tentang alur peristiwa.  Penonton tahu 

persis bahwa dalam sebuah film laga, jagoan atau yang mempunyai 

lakon pada akhirnya akan menang.  Oleh karena itu, penonton atau 

khalayak tidak akan terlalu cemas ketika sang pahlawan (lakon) 

babak belur dihajar penjahat, karena ia (penonton) berkeyakinan 

kalau sang jagoan bisa meyelamatkan dirinya. 

 Suasana Terpaan – Artinya bahwa khalayak akan memiliki satu 

gambaran tentang keadaan tertentu berdasarkan apa yang mereka 

dapatkan dari media massa. Tayangan misteri di televisi misalnya, 

membuat penonton berpikir bahwa kehidupan mahluk itu adalah 

sebagaimana yang dilihatnya dalam tayangan tersebut. 

 Predisposisi Individual – Predisposisi Individual mengacu pada 

karakteristik khas individu. Orang yang melankolis cenderung 

menanggapi tragedi lebih emosional daripada orang yang periang.  

Orang yang periang akan senang bila melihat adegan-adegan lucu 

atau film komedi daripada orang yang melankolis. Beberapa 

pnelitian membuktikan bahwa acara yang sama bisa ditanggapi 

berlainan oleh orang-orang yang berbeda. 
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 Faktor Identifikasi – Faktor ini menunjukkan sejauhmana orang 

merasa terlibat dengan tokoh yang ditampilkan dalam media massa. 

Dengan identifikasi penonton, pembaca, atau pendengar, 

menempatkan dirinya dalam posisi tokoh.  Ia merasakan apa yang 

dirasakan tokoh. Karena itu, ketika tokoh identifikasi (disebut 

identifikan) itu kalah, ia akan merasa kecewa, sebaliknya, jika 

dentifikan berhasil atau menang, maka secara tidak sadar ia akan 

gembira.   

 

 Efek Behavioral 

Efek ini merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam 

bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan.  Adegan kekerasan di televisi 

misalnya, membuat orang menjadi beringas.  Acara memasak membuat ibu-

ibu rumah tangga lebih gemar memasak dan kreatif.  Media massa, seperti 

radio, televisi atau film diberbagai negara telah digunakan sebagai media 

pendidikan. Namun hasilnya menunjukkan bahwa selain terdapat manfaat 

nyata dari siaran radio, televisi dan pemutaran film itu, namun ternyata di sisi 

lain menimbulkan kegagalan. Misalnya, berita mengenai maraknya siswi SMA 

yang berbuat nekat menjadi pelacur sekedar untuk membeli ponsel.  

Tentunya, sikap serta perilaku yang diharapkan dari berita sosial tersebut 

adalah supaya orang tua tidak memberikan kebebasan yang tidak 

bertanggungjawab terhadap anak gadisnya.  Namun, apa yang terjadi, 

keesokan hari atau lusanya dilaporkan terdapat berbagai tindakan sama yang 

dilakukan pelajar SMA lainnya.  

Inilah yang dimaksud perbedaan efek behavior. Tidak semua berita, 

misalnya, akan mengalami keberhasilan yang merubah khalayak menjadi lebih 

baik, namun bisa pula mengakibatkan kegagalan yang berakhir pada tindakan 

yang lebih buruk. Lantas, mengapa terjadi efek yang berbeda? Belajar dari 

media massa tidak bergantung hanya pada unsur stimulus yang ada pada 

media massa saja.  Menurut teori belajar sosial dari Bandura, orang cenderung 

meniru prilaku yang diamati. Stimulus menjadi teladan untuk perilakunya. 

Penyajian kekerasan dalam media massa menyebabkan orang melakukan 

tindak kekerasan yang sama. Menurut Bandura, seseorang melakukan proses 

belajar bukan saja dari pengalaman langsung, tetapi dari peniruan atau 
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peneladanan (modeling). Perilaku merupakan hasil faktor-faktor kognitif dan 

lingkungan. Artinya, seseorang mampu memiliki keterampilan tertentu, bila 

terdapat jalinan positif antara stimuli yang diamati dengan karakteristik yang 

ada pada dirinya. 

 

2] Hambatan Komunikasi Massa 

Dalam proses berkomunikasi, termasuk proses komunikasi massa 

biasanya seseorang atau sekelompok orang (khalayak) akan menemui berbagai 

macam hambatan atau rintangan dalam proses komunikasinya tersebut. Jika 

tidak ditanggapi dan disikapi secara tepat maka proses komunikasi menjadi 

sia-sia karena pesan tidak tersampaikan. Onong Uchjana Effendi (1981) 

mengemukakan ada 3 (tiga) hambatan yang mengganggu proses komunikasi 

massa yang efektif, yakni : 

 

2.1 Hambatan Psikologi 

Hambatan ini terdiri atas perbedaan yang berkaitan dengan 

Kepentingan (prejudice), prasangka, stereotif, dan motivasi, yang dijabarkan 

berikut ini : 

 Perbedaan Kepentingan — Kepentingan akan membuat seseorang 

menjadi selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan 

yang ditermanya dari media massa.  Akibatnya, seseorang hanya 

akan memperhatikan perangsang (stimulus) yang ada kaitannya 

dengan kepentingannya. Dengan demikian, maka pihak 

komunikator yang berkeinginan agar pesannya dapat diterima oleh 

sebanyak-banyaknya komunikan, maka pesan yang disampaikan 

harus disusun sedemikian rupa agar menimbulkan ketertarikan bagi 

komunikan yang bukan sasarannya. 

 Prasangka (Prejudice) — Dikemukakan Sears (1985), prasangka 

komunikan terhadap isi pesan yang disampaikan oleh komunikator 

dalam proses komunikasi massa berkaitan dengan persepsi orang 

tentang seseorang atau kelompok lain, serta sikap serta perilakunya 

terhadap pihak lain tersebut. Persepsi itu sendiri menurut Jalalludin 

Rakhmat (2003) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 
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informasi dan menafsirkan pesan yang ditentukan oleh faktor 

personal (fungsional), yakni kebutuhan, pengalaman masa lalu, 

peran dan status; dan faktor situasional (struktural) yakni 

memandang seseorang secara kontekstual, keseluruhan dan tidak 

terpisah-pisah. Dalam prasangka, faktor emosional memaksa 

seseorang menarik kesimpulan atas dasar prasangka tanpa 

menggunakan pikiran rasional.  Karena itu, untuk menghindari 

prasangka serta agar pesan dapat diterima dengan baik oleh 

khalayak, maka pihak komunikator harus acceptable atau diterima 

dan memiliki kredibilitas berdasarkan kemampuan dan 

keahliannya. 

 Sterotip (Stereotype) — Menurut Gerungan (1983), prasangka sosial 

berkaitan dengan stereotip yang merupakan gambaran atau 

tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang 

atau golongan lain yang bercorak negatif. Dalam komunikasi massa, 

apabila komunikan sudah memiliki stereotip tertentu terhadap 

komunikatornya, maka sudah dipastikan pesan yang disampaikan 

akan diabaikan  bahkan ditolak. 

 Motivasi (Motivation) — Gerungan (1983) mengemukakan bahwa 

motif melingkupi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-

dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia 

melakukan sesuatu (why doing something).  Dengan demikian, 

semakin sesuai isi pesan komunikasi massa dengan motivasi 

komunikan, maka akan semakin besar kemungkinan pesan dapat 

diterima oleh komunikan, pun sebaliknya. 

 

2.2 Hambatan Sosiokultural 

Hambatan Sosikultural ini terbagi atas sejumlah aspek di antaranya, 

aneka etnik, perbedaan norma sosial, ketidakmampuan berbahasa (linguistik), 

faktor semantik, sebaran pendidikan yang tidak merata, dan hambatan 

mekanis.  

 Aneka Etnik — Keberagaman atau heterogenitas etnik atau 

kebudayaan bangsa Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai 
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Merauke dapat menjadi faktor penghambat dalam penyampaian 

pesan komunikasi massa. 

 Perbedaan Norma Sosial — Menurut Soekanto (1982), yang 

dimaksud dengan norma sosial adalah suatu cara, kebiasaan, tata 

krama dan adat istiadat yang disampaikan secara turun temurun, 

yang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang untuk bersikap 

dan bertingkah laku dalam masyarakat. Dengan demikian, supaya 

pesan komunikasi massa dengan mudah dapat diterima oleh 

khalayak, maka komunikator harus mengkaji apakah isi pesannya 

bertentangan atau tidak dengan norma tertentu. Intinya, 

komunikator yang baik adalah yang dapat memahami budaya 

masyarakatnya. 

 Ketidakmampuan Berbahasa Indonesia — Ketidakmampuan 

berbahasa berkaitan dengan kurang mampu berbahasa Indonesia 

yang baik dan benar, sementara beragamnya bahasa daerah yang 

tersebar di seluruh Indonesia menyebabkan tidak semua penduduk 

dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik.   Oleh karena itu, peranan opinion leader atau pemuka 

pendapat penting dalam mengkomunikasikan pesan dalam bahasa 

yang dapat dimengerti oleh komunikan. 

 Faktor Semantik — Adalah pengetahuan tentang makna kata yang 

sebenarnya. Sedangkan hambatan semantik adalah hambatan 

mengenai pengertian bahasa, baik dari sisi komunikator maupun 

komunikan yang terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu, 1) Salah 

mengucapkan kata akibat terlalu cepat berbicara; 2) Perbedaan 

makna untuk kata yang sama sebagai aspek psikologis; 3) Adanya 

pengertian yang konotatif. 

 

 Sebaran Pendidikan yang Tidak Merata — Adanya kesenjangan 

pendidikan pada masyarakat yang sangat heterogen menyebabkan 

proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan 

menjadi terhambat.  Masalah akan timbul ketika komunikan yang 

tingkat pendidikannya masih rendah bermasalah dalam mencerna 

pesan komunikasi yang disampaikan. Karenanya, peranan opinion 
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leader atau pemuka pendapat menjadi sangat penting dalam 

peranannya untuk mengkomunikasikan kembali ke dalam bahasa 

sederhana yang lebih bisa diterima. 

 Hambatan Mekanis — Merupakan konsekuensi dari pengunaan 

media massa, misalnya penerimaan siaran Televisi yang bermasalah 

akibat cuaca yang buruk sehingga mempengaruhi visualisasi 

informasi pada layar televisi tersebut. 

 

2.3 Hambatan Interaksi Verbal 

Terdapat 4 (empat) hambatan interaksi verbal yang terdiri atas 

polarisasi, orientasi intensional, evaluasi statis, dan indiskriminasi, yang 

dijabarkan seperti di bawah ini.  

 Polarisasi — Apabila komunikator atau komunikan mempunyai 

kecenderungan untuk melihat segala sesuatu dalam bentuk lawan 

kata dan mendeskripsikannya secara ekstrem, misalnya sangat baik 

atau sangat buruk, sangat kaya atau sangat miskin, sementara 

kenyataan yang ada, lebih banyak manusia dan keadaan yang berada 

di antara kedua kutub tersebut. 

 Orientasi Intensional — Apabila khalayak mempunyai 

kecenderungan untuk melihat manusia, objek dan kejadian sesuai 

dengan ciri yang melekat pada diri mereka. Jadi, seolah-olah label 

lebih penting dari manusia itu sendiri. 

 Evaluasi Statis — Kebiasaan lain dari manusia pada umumnya 

adalah merumuskan pernyataan verbal tentang suatu kejadian atau 

seseorang yang bersifat statis, tidak berubah.  Sementara, objek atau 

orang dari waktu ke waktu kemungkinan besar berubah. Apabila 

seorang komunikan melakukan evaluasi statis terhadap 

komunikator tertentu, maka selamanya mereka tidak akan pernah 

mau menerima komunikator yang bersangkutan, kendati 

komunikator tersebut telah berubah. 

 Indiskriminasi — Pada dasarnya, hambatan komunikasi massa 

relatif sama dengan hambatan stereotip karena indiskriminasi 

adalah inti dari stereotip  
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