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Kelompok Mata Kuliah :  M K B 

Nama Mata kuliah  :  Komunikasi Massa 

Topik/Pokok Bahasan :  Teori Komunikasi Massa [Lanjutan] 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Model Jarum Hipodermik 

 Model Komunikasi Satu Tahap 

 Model Komunikasi Dua Tahap 

 Model Komunikasi Tahap Ganda 

___________________ 

 

PAKAR komunikasi Onong Uchjana Effendi (2003) dalam bukunya 

“Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi” membagi model komunikasi masa ke 

dalam 4 (empat) jenis, antara lain : 

 

1. Model Jarum Hipodermik 

Merupakan konsep awal dari efek komunikasi massa (Hypodermis 

Needle Theory, 1970).  Teori ini mengasumsikan media memiliki kekuatan 

yang sangat perkasa, dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa.  

Teori ini berkembang pada kekuatan propaganda Perang Dunia I (1918) dan 

Perang Dunia II (1945). Teori jarum hipodermik atau juga biasa dikenal dengan 

sebutan teori peluru pertama kali ditampilkan tahun 1950-an oleh Wilbur 

Schramm setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio siaran CBS di 

Amerika yang berjudul ‘The Invasion from Mars’ (Effendy, 1993).  Namun, pada 

tahun 1970-an, teori itu ditarik kembali eksistensinya.   

Adapun tokoh yang mendukung penarikan Teori Peluru, yakni Paul 

Lazarsfeld dan Raymond Bauer.  Menurut Lazarsfeld, jika khalayak diterpa 

atau ditembak oleh “peluru” komunikasi, maka mereka (komunikan) tidak 

akan langsung jatuh terjerembab, karena kadang-kadang  “peluru” tersebut 

tidak tembus langsung, akibatnya efek yang ditimbulkan berlainan dengan 

tujuan dari si penembak (komunikator).  Sementara Raymond Bauer 

berpendapat sebenarnya khalayak sasaran tidak pasif, mereka secara aktif 
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mencari yang diinginkannya dari media massa. Jika menemukannya, mereka 

melakukan interpretasi sesuai dengan predisposisi dan kebutuhan mereka.   

Penentangan terhadap Teori Peluru tersebut pada akhirnya melahirkan 

teori baru, yakni Limited Effect Model yang dikembangkan oleh Hovland, yang 

menyatakan bahwa pesan komunikasi efektif dalam menyebarkan informasi, 

bukan dalam mengubah perilaku, misalnya penayangan film bagi tentara.  

Bahkan Cooper dan Jahoda memperkuat teori yang dikembangkan Hovland 

tersebut yang menyebutkan bahwa persepsi selektif dapat mengurangi 

efektifitas sebuah pesan. 

 

2. Model Komunikasi Satu Tahap  (One Step Flow Model) 

Model komunikasi satu tahap menyatakan bahwa saluran media massa 

berkomunikasi langsung dengan massa komunikan tanpa berlalunya suatu 

pesan melalui orang lain, namun pesan tersebut tidak mencapai semua 

komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama pada setiap komunikan.  

Model komunikasi satu tahap ini merupakan model jarum hipodermik yang 

dimurnikan, kendati model satu tahap ini mengakui, bahwa 1) Media tidak 

mempunyai kekuatan yang hebat; 2) Aspek pilihan dari penampilan, 

penerimaan, dan penahanan dalam ingatan yang seiektif mempengaruhi suatu 

pesan; 3) Untuk setiap komunikan terjadi efek yang berbeda. Selanjutnya 

model satu tahap memberi keleluasaan kepada saluran komunikasi massa 

untuk memancarkan efek komunikasinya secara langsung. 

 

3. Model Komunikasi Dua Tahap (Two Step Flow Model) 

Konsep komunikasi dua tahap ini berasal dari Lazarsfeld, Berelson, dan 

Gaudet (1948) yang berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa idea-idea 

seringkali datang dari radio dan surat kabar yang ditangkap oleh pemuka 

pendapat (opinion leaders).  Kemudian dari mereka ini berlalu menuju 

penduduk yang kurang giat. Jadi, tahap pertama adalah dari sumbernya, yakni 

komunikator kepada pemuka pendapat yang mengoperkan informasi. 

Sedangkan tahap kedua ialah dari pemuka pendapat kepada pengikut-

pengikutnya, yang juga mencakup penyebaran pengaruh.      

Model dua tahap ini menyebabkan khalayak menaruh perhatian kepada 

peranan media massa dan komunikasi antarpribadi.  Berlainan dengan model 
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jarum hipodermik yang beranggapan bahwa massa merupakan tubuh besar 

yang terdiri dari orang-orang yang tidak berhubungan tetapi berkaitan kepada 

media, maka model dua tahap ini melihat massa sebagai perorangan yang 

berinteraksi. Hal ini menyebabkan penduduk terbawa kembali ke komunikasi 

massa. Seseorang memeroleh idea baru --melalui media massa maupun saluran 

antarpribadi-- kemudian terlibat pada pertukaran komunikasi dengan kawan 

sederajatnya mengenai suatu pesan. Pada kebanyakan komunikasi massa 

tampak bahwa sebuah pesan laju dari sumbernya, yakni komunikator, melaiui 

saluran media massa, menuju komunikan sebagai pihak penerima, yang 

kemudian sebagai kebalikannya memberi tanggapan kepada pesan tersebut.  

Dan atau kepada orang-orang yang berinteraksi dengannya. 

Penelitian terhadap model ini selain menunjukkan adanya kelebihan 

juga terdapat sejumlah kekurangan. Pada dasarnya model ini tidak 

memberikan penjelasan yang cukup. Lajunya komunikasi dengan massa 

komunikan pada kenyataannya lebih rumit daripada keterangan mengenai 

teori dua tahap tersebut. Apa yang diketahui tentang proses komunikasi massa 

ternyata terlalu mendetail untuk diterangkan dengan satu kalimat saja.  

Meskipun demikian, dari penelitian komunikasi timbul dua keuntungan dari 

hipotesis dua tahap tersebut di antaranya : 1) Suatu pemusatan kegiatan 

terhadap kepemimpinan opini daiam komunikasi massa; dan 2) Beberapa 

perbaikari dari komunikasi dua tahap, seperti komunikasi satu tahap dan 

komunikasi tahap. ganda. 

 

4. Model Komunikasi Tahap Ganda (Multi Step Flow Model) 

Teori ini berkembang pada tahun 1940-an. Teori ini menyebutkan, 

sebagian besar orang menerima efek media dari tangan kedua, yaitu opinion 

leaders yang memiliki akses terlebih dahulu terhadap media massa.  

Akibatnya, hasil komunikasi antarpersona lebih menonjol dibandingkan 

dengan terpaan media massa, karena orang-orang yang berasal dari kelas yang 

berbeda akan membuat interpretasi yang berbeda pula terhadap media atau 

pesan yang diterima. Model ini menggabungkan semua model yang telah 

dibicarakan terlebih dahulu. Model banyak tahap ini didasarkan pada fungsi 

penyebaran yang  berurutan yang terjadi pada kebanyakan situasi komunikasi. 
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Ini tidak mencakup jumlah tahap secara khusus, juga tidak khusus bahwa 

suatu pesan harus berlangsung dari komunikator melalui saluran media massa. 

Model ini menyatakan bahwa bagi lajunya komunikasi dari 

komunikator kepada komunikan terdapat jumlah "relay" yang berganti-ganti. 

Beberapa komunikan menerima pesan langsung meialui saluran dari 

komunikator, yang lainnya terpindahkan dari sumbernya beberapa kali.  

Jumlah tahap yang pasti dalam proses ini bergantung pada maksud dan tujuan 

dari pihak komunikator. Tersedianya media massa dengan kemampuan untuk 

menyebarkannya, sifat dari pesan, dan nilai pentingnya pesan bagi komunikan.  

Sementara itu, Melvin L. DeFleur dalam bukunya berjudul "Theories of 

Mass Communication" mengemukakan, terdapat  4 (empat) teori yang 

berkaitan dengan komunikasi massa, yakni : 

 

1. Individual Differences Theory  

Teori ini menyebutkan khalayak yang secara selektif memperhatikan 

suatu pesan komunikasi, khususnya jika berkaitan dengan kepentingannya, 

akan sesuai dengan sikapnya. kepercayaannya dan nilai-nilainya. 

Tanggapannya terhadap pesan komunikasi itu akan diubah oleh tatanan 

psikologisnya.     

 

2. Social Categories Theory 

Teori ini bersumber pada teori sosiologi umum mengenai massa.  

Asumsi dasar dari teori kedua Melvin L.DeFleur ini, meskipun masyarakat 

modern bersifat heterogen, namun orang-orang yang sama akan memiliki pola 

hidup tradisional yang sama pula.  Kesamaan akan orientasi perilaku ini akan 

mempunyai kaitan dengan gejala yang diakibatkan media massa. Suatu 

kelompok akan memilih pesan komunikasi yang kira-kira sama dan akan 

memberikan tanggapan yang kira-kira sama pula. 

 

3. Social Relationships Theory  

Menurut teori ini, sebuah  pesan komunikasi mula-mula disiarkan 

melalui media massa kepada  pemuka pendapat. Pada gilirannya oieh pemuka 

pendapat, pesan tersebut akan langsung diteruskan secara komunikasi 

antarpribadi kepada orang-orang yang kurang keterbukaannya terhadap media 
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massa atau  dengan perkataan lain orang-orang yang tidak berlangganan surat 

kabar, tidak memiliki pesawat radio atau tidak mempunyai televisi. Dalam 

hubungan sosial yang informal demikian, si pemuka pendapat tadi  bukan saja 

meneruskan informasi, tetapi juga menginterpretasikannya Dengan demikian, 

maka pengaruh pribadi (personal influence) sangat dominan yang merupakan 

mekanisme penting yang bisa mengubah pesan komunikasi tersebut.     

 

4. Cultural Norms Theory 

Teori keempat Melvin L. DeFleur pada hakikatnya merupakan 

anggapan yang mendasar bahwa melalui penyajian yang selektif dan 

penekanan pada tema tertentu, maka media massa menciptakan kesan-kesan 

pada khalayak bahwa norma-norma budaya yang sama mengenai topik-topik 

tertentu dibentuk dengan cara-cara yang khusus.  Karena itu, secara potensial 

media massa memengaruh norma-norma dan batas-batas situasi perorangan, 

di antaranya : 

 Pertama; Pesan komunikasi bisa memperkuat pola-pola yang sudah 

ada (reinforce existing patterns) dan mengarahkan orang-orang 

untuk percaya bahwa suatu bentuk sosial dipelihara oleh 

masyarakat.  

 Kedua; Media massa bisa menciptakan keyakinan baru (create new  

shared convictions) mengenai topik, dengan topik mana khalayak 

kurang berpengalaman sebelumnya. 

 Ketiga; Media massa bisa mengubah norma-norma yang sudah ada 

(change existing norms) dan karenanya mengubah orang-orang dari 

bentuk tingkah laku yang satu menjadi fngkah laku  yang lain. 

 

Selain sejumlah teori dan model komunikasi massa seperti yang telah 

dipaparkan di atas, juga terdapat beberapa teori komunikasi massa lainnya, 

antara lain : 

 

1. Teori Proses Seleksi (Selective Processes Theory) 

Teori ini menilai orang-orang cenderung melakukan proses selective 

exposure (terpaan selektif) berupa penolakan pesan atau informasi yang 

berbeda dengan kepercayaan yang mereka yakini.  Pada tahun 1960, seorang 
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ilmuwan sosial, Joseph Klapper berhasil menerbitkan kajian penelitian efek 

media massa yang tergabung dalam penelitian pasca perang tentang persuasi, 

pengaruh persona dan proses selektif, yang menunjukkan bahwa pengaruh 

media itu terbilang lemah, pengaruhnya kecil bagi pemilih dalam pemilihan 

umum (pemilu), pasar saham dan para pengiklan. 

 

2. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 

 Berdasarkan penelitian Albert Bandura, khalayak akan melakukan 

peniruan terhadap apa yang mereka lihat (terutama) di televisi, melalui suatu 

proses observational learning.  Sementara itu, Klapper menganggap bahwa 

“ganjaran” dari karakter televisi dapat diterima pemirsa sebagai perilaku 

antisosial, termasuk menjadi toleran terhadap pelaku pencurian dan 

kriminalitas serta mengandrungi kehidupan glamour seperti yang ditampilkan 

di televisi. 

 

3. Teori Difusi Inovasi 

Everett M. Rogers mendefinisikan Difusi sebagai proses dimana suatu 

inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu 

tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Pesan yang disampaikan 

mengandung ketermasaan (newness) yang memberikan ciri khusus kepada 

difusi yang menyangkut ketidakpastian (uncertainty). Derajat ketidakpastian 

seseorang dapat dikurangi dengan jalan memperoleh informasi. Sedangkan 

yang dimaksud dengan Inovasi adalah suatu ide, gagasan, karya atau objek 

yang dianggap baru oleh seseorang atau sekelompok orang.  Adapun ciri-ciri 

dari inovasi yang dirasakan oleh sejumlah anggota sistem sosial yang dapat 

menentukan tingkat adopsi tersebut, di antaranya : 

 Relative advantage (keuntungan relatif); yakni suatu derajat dimana 

inovasi dirasakan lebih baik dari ide lain yang menggantikannya. 

 Compatibility (kesesuaian); yakni suatu derajat dimana inovasi 

dirasakan konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman 

dan kebutuhan mereka yang melakukan adopsi. 

 Complexity (kerumitan); yakni suatu mutu derajat dimana inovasi 

dirasakan menjadi sukar untuk dimengerti dan dirasakan. 
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 Trialability (kemungkinan dicoba); yakni suatu mutu derajat dimana 

inovasi dieksperimentasikan pada landasan yang terbatas. 

 Observability (kemungkinan diamati); yakni suatu derajat dimana 

inovasi dapat disaksikan oleh orang lain.   

Sementara itu, Everett M. Rogers dan Floyd G. Shoemaker 

mengemukakan bahwa Teori Difusi Inovasi dalam prosesnya terdapat 4  

(empat) tahap, di antaranya : 

 Pengetahuan; Kesadaran individu akan adanya inovasi dan 

pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. 

 Persuasi; Individu membentuk sikap setuju atau tidak setuju 

terhadap inovasi.  

 Keputusan; Individu melibatkan diri pada aktifitas yang mengarah 

pada pilihan untuk menerima atau menolak inovasi. 

 Konfirmasi; Individu akan mencari suatu penguatan (dukungan) 

terhadap keputusan yang telah dibuatnya, namun bisa jadi ia malah 

berbalik keputusan, jika ia memperoleh isi pernyataan yang 

bertentangan (McQuail, 1985) 

 

4. Teori Kultivasi 

 Menurut teori ini, media, khususnya televisi, merupakan sarana utama 

untuk belajar tentang masyarakat dan kultur budaya.  Pecandu berat televisi 

akan memberikan anggapan-anggapan yang berlebihan, misalnya 

kemungkinan seseorang menjadi korban kriminal 1:10, padahal kenyataannya 

1:50.  William berpendapat, seorang pecandu berat televisi cenderung memiliki 

stereotipe tentang peran tertentu.  Hal ini tentu saja tidak semua pecandu 

berat televisi terkultivasi secara sama, karena beberapa lebih mudah 

dipengaruhi televisi dibandingkan dengan lainnya (Hirsch, 1980). Jadi, televisi 

bukanlah satu-satunya sarana yang membentuk pandangan khalayak tentang 

dunia, televisi merupakan salah satu media yang paling ampuh terutama bila 

kontak dengan televisi sangat sering dan berlangsung dalam waktu yang lama. 

 

5. Teori Agenda Setting 

Studi efek media dengan pendekatan agenda setting 

(penentuan/pengaturan agenda) sudah dimulai pada tahun 1960-an, namun 
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popularitasnya baru dikenal setelah publikasi hasil karya McCombs dan Shaw 

di Chapel Hill pada tahun 1972. Mereka menggabungkan dua metoda 

sekaligus, yaitu analisa isi (untuk mengetahui agenda media di Chapel Hill) 

dan survey terhadap 100 responden untuk mengetahui prioritas agenda 

publiknya (Haryanto, 2003). Studi tersebut menemukan bukti bahwa terdapat 

korelasi yang sangat kuat (0,975) antara urutan prioritas pentingnya sejumlah  

isu yang dilansir oleh media di Chapel Hill bersesuaian dengan urutan 

prioritas pada responden. Walaupun penelitian tersebut hanya dapat 

membuktikan pengaruh kognitif (pengetahuan) media atas khalayak (publik), 

namun studi agenda setting tersebut sudah dapat dipakai sebagai upaya untuk 

mengkaji, mengevaluasi, dan menjelaskan hubungan antara agenda media 

dengan agenda publik. Alhasil, McCombs dan Shaw (2003) meyakini, hipotesa 

agenda setting tentang fungsi media terbukti, dimana terdapat korelasi yang 

hampir sempurna antara prioritas agenda media dan prioritas agenda publik. 

Setelah publikasi karya tersebut, banyak eksplorasi dilakukan dengan 

menggunakan metode kombinasi analisa isi dan survey. Hasil-hasil penelitian 

lanjutan adalah beragam.  Ada yang memperkuat, akan tetapi tidak sedikit 

yang memperlemah temuan mereka tersebut. Mengapa demikian? Rogers 

(1997) dalam A Paradigmatic Hystory of Agenda Setting Research, berpendapat 

bahwa kurang diperhatikannya on going process dalam framing dan priming 

agenda media; maupun on going process dalam agenda publik, seringkali 

kesimpulan yang didapat tidak sesuai dengan realita yang ada. Dengan begitu, 

bisa jadi hasil penelitiannya sebagian semu. Artinya hubungan yang terjadi 

disebabkan karena pilihan sampelnya kebetulan mendukung/tidak 

mendukung hipotesis yang dikembangkan, atau mungkin pilihan atas isu-

isunya kebetulan menyangkut atau tidak terhadap kepentingan kelompok 

responden.  

 

5.1 Variabel Agenda Setting 

Sampai dengan penerbitan hasil studi yang dilakukan oleh McCombs 

dan Shaw pada tahun 1972, hampir semua studi agenda setting yang dilakukan 

memfokuskan pada dua variabel, yaitu agenda media (sebagai variabel 

independen) dan agenda publik (sebagai variabel dependen). Analisis 

hubungan antar variabel yang dilakukan biasanya lebih menekankan kepada 
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pola hubungan satu arah atau bersifat linear, yaitu bahwa agenda media sangat 

mempengaruhi terbentuknya agenda publik. Ini merupakan bukti bahwa 

kebanyakan peneliti pada saat itu masih percaya bahwa efek media bersifat 

langsung, sehingga studi mereka lebih banyak berorientasi pada upaya 

pengukuran besarnya efek media.  

Karenanya, banyak kritik dilontarkan, yang mempertanyakan 

dimanakah perbedaan substansial antara efek media di masa lalu dengan 

aplikasi pendekatan agenda setting dalam menjelaskan sifat dan derajad efek 

media terhadap audiens. Dalam model tersebut, realita yang mengarah pada 

hubungan timbal balik antara agenda media dan agenda publik kurang 

mendapatkan perhatian. Seringkali terlupakan bahwa framing dan priming 

agenda media, dan tingkat kemenonjolan (salience) isu atau kejadian pada 

agenda publik, merupakan proses tidak berujung dan tidak berpangkal. 

Kurang perhatian terhadap ’proses’ baik dalam bentuk agenda media maupun 

agenda publik tersebut itulah yang menyebabkan studi agenda setting kurang 

mampu menjelaskan mengapa isu-isu tertentu, yang disiarkan oleh media 

tertentu mempunyai pengaruh tertentu, bagi audiens tertentu. Respon 

terhadap kenyataan tersebut adalah terjadinya perubahan orientasi dalam 

studi agenda setting bahwa agenda setting bukan hanya suatu gejala 

melainkan sebuah proses yang berlangsung terus menerus (on going process).  

Berdasarkan perspektif ini, pemenuhan (coverage) variabel dalam studi 

agenda setting menjadi sangat luas, karena melibatkan faktor-faktor yang 

merupakan bagian dari proses terbentuknya agenda media dan agenda publik 

dan sekaligus bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa efek media sangat 

besar, kecil, atau tidak ada sama sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 

tidaknya pengaruh agenda setting disebut faktor kondisional, yang dapat dapat 

dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni : 

1. Dari perspektif agenda media yang meliputi framing; priming; 

frekuensi dan intensitas pemberitaan atau penayangan; dan 

kredibilitas media di kalangan audiens atau khalayak. 

2. Dari perspektif agenda publik yang meliputi, faktor perbedaan 

individual; faktor perbedaan media; faktor perbedaan isu; faktor 

perbedaan salience; faktor perbedaan kultural. 
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- Perbedaan individual – pengaruh agenda setting akan meningkat 

pada diri individu yang memberikan perhatian lebih terhadap 

isu-isu yang disajikan oleh media massa. Bukti-bukti empirik 

menunjukkan bahwa perhatian individu terhadap isi media 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, luas pengalaman, 

kepentingan, perbedaan ciri demografis, sosiologis. Bukti-bukti 

eksperimental (Iynenger & Kinder, dalam Haryanto:2003) 

menunjukkan bahwa efek agenda setting akan meningkat pada 

individu-individu yang memberikan perhatian lebih terhadap 

isu-isu yang dikaji, sedangkan intensitas perhatian sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan derajat 

kepentingannya.  

- Perbedaan media – yang dimaksudkan disini adalah perbedaan 

coverage media yang ada pada komunitas, kelompok masyarakat, 

wilayah atau negara tertentu. Diyakini bahwa sekalipun ada 

kecenderungan uniformitas dalam menyiarkan berita (isu), 

namun beberapa media tertentu memberikan tekanan dan porsi 

yang berbeda dalam menyiarkan berita. Framing dan priming 

merupakan salah satu bukti akan hal ini. Tekanan dan porsi yang 

berbeda berpengaruh terhadap aseptibilitas agenda media di 

kalangan audiens. Ini berarti bahwa media yang lebih diterima 

oleh audiens akan mempunyai efek agenda setting yang lebih 

besar. Penerimaan audiens terhadap media merupakan salah 

satu faktor yang bisa meningkatkan prestige media tersebut di 

kalangan audiens yang bersangkutan. Berkaitan dengan masalah 

ini, diasumsikan bahwa bila media mampu mengangkat prestige 

audiens maka efek agenda setting akan meningkat. Hal lain yang 

bisa mengangkat prestige media di kalangan audience adalah 

sirkulasi (nasional, internasional), segemen pasar (kelas 

menengah, atas, eksekutif). 

- Perbedaan isu – dilihat dari isinya, isu bisa berupa pengungkapan 

masalah yang sedang dihadapi oleh individu, kelompok, atau 

masyarakat, isu juga bisa berupa usulan solusi untuk 

memecahkan masalah. Masing-masing jenis isu mempunyai efek 
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yang berbeda dalam proses agenda setting. Oleh karena itu, 

seharusnya diberikan pertimbangan khusus dalam penelitian 

agenda setting. Sedangkan dilihat dari jenisnya, isu bisa 

dibedakan atas :  

a) Obtrusive issues; adalah isu-isu yang berkaitan langsung 

dengan pengetahuan dan pengalaman individu atau khlayak. 

Artinya, bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

oleh khalayak tentang isu yang bersangkuatan bukan berasal 

dari media, akan tetapi sudah dimiliki sebelumnya.  

b) Unobstrusive issues; adalah isu-isu yang tidak berkaitan 

langsung dengan pengetahuan atau pengalaman audiens. 

Bukti empirik menunjukkan bahwa efek agenda setting lebih 

besar ditemukan pada individu-individu yang mempunyai 

keterlibatan langsung dengan isu yang disiarkan. 

c) Selective issues; adalah isu-isu atau sejumlah isu yang dipilih 

secara khusus, dengan alasan tertentu kemudian diukur 

pengaruhnya pada khalayak tertentu. Pemilihan isu(sejumlah 

isu) bisa dilakuakan dengan melakukan analisa terhadap isi 

media massa, kemudian memilih sejumlah diantaranya yang 

dianggap lebih menonjol dibandingkan yang lain, atau bisa 

juga dengan cara mengambil topik-topik yang sedang 

menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. 

d) Remote issues; adalah isu-isu yang sama sekali di luar 

individu, kelompok, atau masyarakat, baik secara geografis, 

psikologis, maupun politis. Bukti-bukti yang dikumpulkan 

untuk mengevaluasi pengaruh agenda setting berkaitan 

dengan remote issues masih bersifat debatable. Artinya, 

beberapa temuan menyebutkan bahwa remote issues 

mempunyai efek agenda setting lebih besar. Tetapi pada saat 

yang hampir bersamaan, temuan yang lain menyebutkan 

remote issues tidak memunyai efek sama sekali. 

- Perbedaan salience – yaitu pemilihan isu berdasarkan perbedaan 

nilai kepentingan, dilihat dari sisi khalayak; apakah isu yang 

dipilih untuk menjangkau kepentingan sosial (komunitas yang 



Firman Taqur, S.Sos, M.Si l KOMUNIKASI MASSA 

 

[12] 
 

lebih luas), kepentingan interpersonal (keluarga teman bergaul, 

tempat kerja, dsb.) ataukah kepentingan individu. Masing-

masing pilihan, tentu saja, akan menimbulkan efek agenda 

setting yang berbeda. Oleh karena itu sangatlah bijaksana 

mempertimbangkan masalah ini dalam studi agenda setting. 

- Perbedaan kultural – setiap kelompok masyarakat akan 

menanggapi dan merespon isu yang sama secara berbeda, yang 

secara otomatis akan mempengaruhi efek agenda setting yang 

ditimbulkan. Teori norma budaya yang dikembangkan de Fleur 

(dalam Haryanto, 2003) menyebutkan bahwa pesan-pesan 

komunikasi yang disampaikan oleh media massa bisa 

menimbulkan kesan-kesan tertentu, yang oleh individu 

disesuaikan dengan norma-norma budaya yang berlaku pada 

masyarakat dimana individu itu tinggal.  Sekalipun dipercaya 

bahwa media mampu membentuk dan merubah norma baru 

sebagai acuan hidup bagi kelompok masyarakat tertentu, namun 

bukti-bukti yang ditemukan belum sepenuhnya mendukung 

hipotesa tersebut. Bukti-bukti empirik yang paling kuat adalah 

media massa lebih mudah memperkokoh sistem budaya yang 

sudah berakar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, 

pengukuran efek agenda setting seharusnya mempertimbangkan 

dengan hati-hati sistem budaya yang dianut oleh individu, 

kelompok atau masyarakat  

 

_________________________ 
 

Sumber Referensi : 
 

1. Cangara, Hafidz. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT Raja Grafindo 
Persada: Jakarta.  

2. Dennis, Mc Quail. 1989. Teori Komunikasi Massa. Penerbit Erlangga: 
Jogjakarta. 

3. Effendi, Onong Uchjana. 1986. Ilmu Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya: 
Bandung. 

4. ____________________.  1991. Radio Siaran: Teori dan Praktek. CV Mandar 
Maju: Bandung. 

5. ____________________.  2003. Komunikasi Teori dan Praktek. Grasindo: 
Jakarta. 



Firman Taqur, S.Sos, M.Si l KOMUNIKASI MASSA 

 

[13] 
 

6. ____________________. 1993. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. 
PT.Citra Aditya Bakri : Bandung. 

7. Effendi, Onong Uchjana. 1984. Televisi Siaran: Teori dan Praktek. Penerbit 
Alumni: Bandung. 

8. Mulyana, Deddy. 2001. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Remaja Rosda 
Karya: Bandung.  

9. Nurudin. 2003. Komunikasi Massa. Penerbit Cespur: Malang. 
10. Rivers, William R et al. 2003. Media Massa dan Masyarakat Modern: Edisi 

Kedua, Prenada Media: Jakarta. 
11. Romli, Asep Syamsul M. 2008. Kamus Jurnalistik. Simbiosa Rekatama 

Media: Bandung. 
12. ____________________. 2005. Jurnalistik Terapan. Batic Presss, Cet. III: 

Bandung. 
13. Sendjaja, Sasa Djuarsa. 1994. Pengantar Komunikasi. Universitas Terbuka: 

Jakarta.  
14. Sobur, Alex Dkk. 1999. Diktat Mata Kuliah Dasar Jurnalistik. Bidang Kajian 

Jurnalistik Fikom-UNISBA: Bandung. 
15. Sudarman, Paryati. 2008. Menulis di Media Massa. Simbiosa Rekatama 

Media: Bandung. 
16. Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Penerbit LKiS: 

Yogyakarta. 
17. Suparnadi. 1987. Sejarah Komunikasi dan Media Cetak. FISIP Program studi 

Komunikasi Massa UNS, Surakarta. 
18. Tebba, Sudirman. 2005. Jurnalistik Baru. Penerbit Kalam Indonesia: Jakarta.  
19. Winarni. 2003. Komunikasi Massa : Suatu Pengantar. Penerbit UMM Press: 

Malang. 
20. Winarso, Heru Puji. 2005. Sosiologi Komunikasi Massa, Penerbit Prestasi 

Pustaka: Jakarta.  
21. Wiryanto, 2000. Teori Komunikasi Massa. PT. Grasindo, Bandung. 

 


