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 Regulators 
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 Audiences 

 Feedback 

___________________ 

 

DIKEMUKAKAN Everett M. Rogers dalam Nurudin (2003) bahwa 

dalam kegiatan komunikasi sedikitnya terdapat 4 (empat) elemen yang harus 

diperhatikan, yaitu source, message, channel dan receiver.  Kemudian oleh 

Wilburr Schramm, elemen atau komponen-komponen tersebut dibagi lagi 

menjadi 5 (lima) bagian inti, yakni 1) Source, 2) Encoder, 3) Signal, 4) Decoder, 

5) Destination. Komponen-komponen tersebut sejatinya menjadi suatu syarat 

yang harus ada dalam setiap proses komunikasi, baik pada komunikasi 

interpersonal, komunikasi kelompok maupun komunikasi massa.  

Sedangkan Harold D. Laswell mengemukakan bahwa dalam suatu 

proses komunikasi massa terdapat 5 (lima) komponen penting, antara lain : 

 Sumber (Source) – Adalah pihak yang berinisiatif atau 

berkepentingan untuk berkomunikasi, bisa secara individu, 

kelompok, organisasi, maupun perusahaan.  

 Pesan (Message) – Merupakan materi yang dikomunikasikan oleh 

sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol 

verbal dan atau non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan 

atau maksud dari sumber. 
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 Saluran/Media (Channel) – Merupakan alat atau wahana yang 

digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada 

penerima.  

 Penerima (Receiver) – Orang yang menerima pesan dari sumber. 

Receiver akan menerima pesan berdasarkan pengalaman masa lalu, 

rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir dan perasaan.  

Receiver kemudian menerjemahkan/menafsirkan seperangkat 

simbol verbal/non verbal yang diterima menjadi gagasan yang dapat 

ia pahami.  

 Efek (Effect) – Adalah apa yang terjadi pada penerima setelah ia 

menerima pesan tersebut. 

 

Sementara itu, Hiebert, Ungurait, dan Bohn, (1975) mengemukakan 

bahwa komponen-komponen komunikasi massa meliputi : 

 

 Communicators 

Dikemukakan Jeremy Tunshall, komunikator merupakan petugas non 

administratif (nonclerical) di dalam organisasi-organisasi komunikasi. Mereka 

merupakan orang-orang yang bekerja untuk memilih, menyusun dan 

merencanakan sejumlah program acara, cerita-cerita dan pesan-peasan lainnya 

untuk akhirnya disebarkan kepada khalayak luas secara serentak. Dengan 

demikian, dalam komunikasi masa komunikator bukan merupakan orang 

perseorang, namun bersifat melembaga yang di dalamnya tentu saja terdapat 

sejumlah orang yang memiliki tugas dan peranannya masing-masing yang 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Dalam sebuah perusahaan media massa cetak misalnya, maka yang 

dimaksud dengan komunikator adalah, mulai dari reporter sampai redaktur, 

termasuk juga di dalamnya editor, dan bagian layouter serta advertising. 

Dalam komunikasi massa, pihak komunikator dituntut adalah seorang 

profesional komunikator, yakni orang terpercaya dalam kelompoknya untuk 

membantu menformulasikan dan menyebarkan pesan.  Adapun yang 

dimaksud dengan profesional komunikator dalam konteks komunikasi massa 

itu, di antaranya produser, scriptwriter, reporter, dan editor.   
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Sementara itu, secara umum seorang profesional komunikator memiliki 

sejumlah peran dan fungsi, di antaranya 1) Membuat naskah inti berita atau 

informasi; 2) Menyebarluaskan berita; dan 3) Menyajikan hiburan, yakni 

berhubungan dengan kemampuannya dalam mengemas sedemikian rupa agar 

pesan yang akan disebarkan dapat memberikan hiburan bagi khalayak.  

Adapun karakteristik dari profesional komunikator ini tidak terlepas dari 

kredibilitas komunikator itu sendiri, mengingat krredibilitas merupakan faktor 

yang menentukan efektivitas komunikasi massa. Secara harfiah yang dimaksud 

dengan istilah kredibilitas adalah persepsi komunikan atau khalayak terhadap 

komunikator. Dengan demikian, kredibilitas tersebut tidak melekat pada 

komunikator namun terletak pada persepsi khalayak.   

Aristoteles, seorang filsuf Yunani mengartikan kredibilitas sebagai ethos 

yang terdiri atas :  

 Prior Ethos (Initial Credibility) – Adalah kredibilitas awal dari 

seorang komunikator, yakni mengenai persepsi khalayak terhadap 

komunikator sebelum terjadi proses komunikasi.   

 Intrinsik Ethos (Derived Credibility) – Adalah kredibilitas yang 

timbul selama komunikator berkomunikasi, atau persepsi 

komunikan atau khalayak terhadap komunikator ketika 

komunikator sedang menyampaikan pesan.    

 Terminal Ethos (Terminal Credibility) – Merupakan persepsi 

komunikan atau khalayak terhadap komunikator setelah terjadi 

proses komunikasi.  

 

Sementara komponen atau unsur-unsur dari ethos atau kredibilitas itu 

sendiri menurut Aristoteles terbagi atas 3 (tiga) aspek, yakni sebagai berikut : 

 Keahlian/Kompetensi – Asumsi yang mengatakan bahwa seseorang 

dianggap tinggi dimensi kompetensinya akan dianggap sebagai 

sumber atau komunikator yang memiliki banyak keahlian, 

berpengalaman, terlatih.  Orang seperti ini berada dalam posisi kuat 

sebagai komunikator.  

 Kepercayaan/Keamanan – Faktor ini memusatkan pada dasar 

kepribadian komunikator yang berkaitan dengan kejujuran, baik 

hati, sopan ramah dan menjunjung tinggi etika dan estetika. 
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 Dinamisme/Elistropesian – Suatu ukuran vitalitas dari energi 

komunikator yang dianggap agresif, empati, kuat, aktif, energis dan 

tegas dengan menghindari sikap malu-malu, ragu, malas dan 

difensif. 

 

Seorang komunikator tentunya harus membangun Kredibilitas agar 

menjadi sumber yang dipercaya oleh khalayak. Untuk membangun kredibilitas 

tersebut, menurut Aristoteles berkaitan dengan sejumlah aspek, di antaranya : 

 Otoritas – Seorang komunikator atau sumber bdikatakan memiliki 

otoritas artinya memiliki keahlian yang diakui.  Otoritas dibentuk 

karena orang melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman 

dari komunikator. Namun, apabila seorang komunikator memiliki 

latar belakang pendidikan serta pengalaman yang kurang relevan, 

maka ia dapat melakukan teknik gilt by association, sebagai upaya 

pencitraan otoritasnya. 

 Good Sense – Khalayak akan menyukai dan pada akhirnya akan 

menerima gagasan yang dikemukakan oleh komunikator yang 

bersifat objektif (aspek pesan). Adapun untuk membangun sebuah 

citra objektif di antaranya : 

 Menggunakan pendekatan rasional dan argumentasi logis. 

 Menghindari penjulukan (memilih kata-kata). 

 Menghindari sikap tidak jujur dalam menyajikan infromasi, 

seperti dengan sengaja menutup-nutupi informasi yang sudah 

diketahui oleh umum. 

 Tidak menggurui dan menunjukkan penghargaan kepada 

pendapat yang berbeda. 

 Good Character – Khalayak akan tertarik pada tokoh yang terkenal 

kejujurannya, memiliki integritas tinggi dan ketulusan, yang tidak 

mudah dibeli dan yang lebih banyak berbuat untuk masyarakat. 

Intinya, bahwa dalam berkomunikasi seorang sumber bukan hanya 

dituntut untuk menyampaikan apa yang diketahui (what u know) 

namun juga keseluruhan dari kepribadiannya (what u are). 

 Good Will – Pesan yang disampaikan berorientasi kepada khalayak. 

Cara membangun good will melalui proses re-orientasi, artinya 
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komunikator mencari kesamaan dengan khalayak dalam hal 

persepsi, perbuatan dan nilai serta komitmen. Artinya menunjukkan 

keterlibatan diri terhadap kebutuhan dan topik audience. 

 Dinamisme –Ekspresi fisikal dan komitmen psikologis komunikator 

terhadap topik, yakni gerakan (body language) harus sinkron 

dengan apa yang diucapkan.  Unsur verbal dan non verbal harus 

saling mendukung dan selaras. 

 

 Codes and Contents 

Codes atau kode adalah sistem simbol yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan komunikasi, seperti kata-kata lisan, tulisan, foto-foto, 

musik, film (moving pictures), dan lain-lain.  Sedangkan contents merupakan 

Isi media yang merujuk pada makna dari sebuah pesan, misalnya informasi 

mengenai perang Irak.  Isi media bersifat umum, karenanya isi media yang 

menjadi pesan komunikasi tersebut harus diketahui oleh setiap orang.  

Sekaitan dengan ini, Severin dan Tankard (1992) mengungkapkan, komunikasi 

massa adalah sebagian keterampilan (skill), seni (art) dan ilmu (science).   

Sebagian keterampilan meliputi teknik-teknik fundamental tertentu 

yang dapat dipelajari. Sebagian seni meliputi tantangan kreatif seperti 

penulisan skrip untuk program televisi dan pengaturan tata letak yang estetis 

untuk iklan majalah.  Sebagai ilmu  meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang 

bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan 

dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi baik.  Tanpa dimensi seni 

menata pesan tersebut, maka tidak mungkin media massa, yakni surat kabar, 

majalah, radio siaran, televisi dan film, serta online dapat memikat perhatian 

khalayak.  Dengan penataan pesan yang sedemikian rupa, maka pada akhirnya 

pesan tersebut dapat mengubah sikap, pandangan, dan perilaku komunikan 

atau khalayak.   

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi isi media massa sebagaimana 

dikemukakan McQuail (1987) adalah sebagai berikut : 

 

1. Faktor individual 

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari 

pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek 
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personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan 

ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, 

umur, atau agama, sedikit banyak akan memengaruhi apa yang ditampilkan 

media. Latar belakang pendidikan, atau kecenderungan orientasi pada partai 

politik pun banyak bisa memengaruhi profesionalisme dalam pemberitaan 

media. 

 

2. Faktor Rutinitas media 

Adalah berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita.  

Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut 

berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita.  Ukuran 

tersebut adalah rutinitas yang berlangsung setiap harinya dan menjadi 

prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya.  Rutinitas 

media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. 

Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk 

pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum 

sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya. 

 

3. Faktor Organisasi 

Level organisasi berhubungan erat dengan struktur organisasi yang 

secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan.  Pengelola media dan wartawan 

bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya 

bagian kecil dari organisasi media itu, dimana masing-masing komponen 

dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Di 

dalam organisasi media misalnya, selain bagian redaksi ada juga bagian 

pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian umum, dan seterusnya.  

Masing-masing bagian tersebut tidak selalu sejalan, namun mempunyai tujuan 

dan target masing-masing, sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan 

target tersebut. Bagian redaksi misalnya, menginginkan agar berita tertentu 

yang disajikan, tetapi bagian sirkulasi menginginkan agar berita lain yang 

ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan penjualan. Setiap organisasi 

berita, selain punya banyak elemen juga punyai tujuan dan filosofi organisasi 

sendiri, berbagai elemen itu mempengaruhi bagaimana seharusnya wartawan 

bersikap, dan bagaimana juga seharusnya peristiwa disajikan dalam berita. 
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4. Faktor Eksternal media 

Faktor ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media.  

Meskipun berada di luar organisasi media, namun dalam banyak kasus sedikit 

banyak turut memengaruhi pemberitaan media.  Sekaitan dengan itu, 

setidaknya terdapat beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar 

media, antara lain : 

 Sumber Berita – Sumber berita di sini dipandang bukanlah sebagai 

pihak yang netral yang memberikan informasi apa adanya, namun ia 

juga mempunyai kepentingan untuk memengaruhi media dengan 

berbagai alasan; memenangkan opini publik, atau memberi citra 

tertentu kepada khalayak, dan seterusnya. Sebagai pihak yang 

mempunyai kepentingan, sumber berita tentunya akan 

memberlakukan politik pemberitaan. Ia akan mempublikasikan 

informasi yang sekiranya memberikan efek baik bagi dirinya, dan 

mengembargo informasi yang tidak baik bagi dirinya.  

 Sumber Penghasilan Media – Bisa berupa iklan, bisa juga pelanggan 

atau pembeli.  Media tentu saja harus survive, untuk itu media 

kadang harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi 

mereka. Misalnya media tertentu tidak memberitakan kasus 

tertentu yang berhubungan dengan pengiklan. Pihak pengiklan juga 

mempunyai strategi untuk memaksakan versinya pada media. Ia 

tentu saja ingin kepentingannya dipenuhi, itu dilakukan di 

antaranya dengan cara memaksa media mengembargo berita yang 

buruk bagi mereka. Pelanggan juga dalam banyak hal turut 

mewarnai pemberitaan media. Tema tertentu yang menarik dan 

terbukti mendongkrak penjualan akan terus-menerus diliput oleh 

media. Media tidak akan menyia-nyiakan momentum peristiwa 

yang disenangi oleh khalayak. 

 Pihak Eksternal – Pihak eksternal seperti pemerintah dan 

lingkungan bisnis memberikan pengaruh yang sangat ditentukan 

oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Dalam 

negara otoriter misalnya, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang 

dominan dalam menentukan berita apa yang disajikan. Keadaan ini 

tentu saja berbeda di negara yang demokratis dan menganut 
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liberalisme. Campur tangan negara praktis tidak ada, justru 

pengaruh yang besar terletak pada lingkungan pasar dan bisnis. 

 

5. Faktor Ideologi 

Diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu 

yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka 

menghadapinya. Berbeda dengan elemen sebelumnya yang tampak konkret, 

level ideologi ini bersifat abstrak. Ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi 

seseorang dalam menafsirkan realitas.  

Raymond William (dalam Eriyanto, 2001) mengklasifikasikan 

penggunaan ideologi ke dalam 3 (tiga) ranah, yakni :  

 Sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas 

tertentu – Definisi ini terutama dipakai oleh kalangan psikologi yang 

melihat ideologi sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan 

diorganisasikan dalam bentuk yang koheren. Misalnya, seseorang 

mungkin mempunyai seperangkat sikap tertentu mengenai 

demontrasi buruh. Ia percaya bahwa buruh yang berdemontrasi 

mengganggu kelangsungan produksi. Oleh karenanya, demontrasi 

tidak boleh ada, karena hanya akan menyusahkan orang lain, 

membuat keresahan, menggangu kemacetan lalulintas, dan 

membuat persahaan mengalami kerugian besar. Jika bisa 

memprediksikan sikap seseorang semacam itu, berarti dapat 

dikatakan bahwa orang itu mempunyai ideologi kapitalis atau 

borjuis. Meskipun ideologi di sini terlihat sebagai sikap seseorang, 

tetapi tidak dipahami sebagai sesuatu yang ada dalam diri individu 

sendiri, melainkan diterima dari masyarakat.  

 Sebuah sistem kepercayaan yang dibuat --ide palsu atau kesadaran 

palsu-- yang biasa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah – 

Seperangkat kategori yang dibuat dan kesadaran palsu dimana 

kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk 

mendominasi kelompok lain. Karena kelompok yang dominan 

mengontrol kelompok lain dengan menggunakan perangkat 

ideologi yang disebarkan ke dalam masyarakat, akan membuat 

kelompok yang didominasi melihat hubungan itu nampak natural, 
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dan diterima sebagai kebenaran. Di sini, ideologi disebarkan lewat 

berbagai instrumen dari pendidikan, politik sampai media massa. 

 Proses umum produksi makna dan ide – Ideologi di sini adalah istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan produksi makna. 

 

 Gatekeepers 

Istilah Gatekeepers atau palang pintu pertama kali digunakan oleh Kurt 

Lewin pada bukunya Human Relation.  Istilah ini mengacu pada proses bahwa 

suatu pesan berjalan melalui berbagai pintu, selain juga pada orang atau 

kelompok yang memungkinkan pesan tersebut lewat.  Gatekeepers sendiri 

dapat berupa seseorang atau sekelompok orang yang dilalui suatu pesan dalam 

perjalanannya dari sumber kepada penerima. Fungsi utama Gatekeepers adalah 

menentukan penilaian apakah suatu informasi penting atau tidak, untuk 

menaikkan informasi yang penting dan menghapuskan informasi yang tidak 

memiliki nilai berita. Jadi, seorang gatekeeper dapat memilih, mengubah, 

bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Ia membatasi 

pesan yang diterima komunikan.  Editor juga dapat disebut gatekeepers 

kendati tidak ada jabatan khusus pada media massa karena hanya sebagai 

pelaksana fungsi.  

Dikemukakan Bittner (1985) dalam bukunya “Human Communication”, 

keputusan gatekeepers mengenai apakah informasi harus dipilih atau ditolak 

dipengaruhi oleh beberapa variabel, di antaranya : 

 Ekonomi – kebanyakan media massa mencari keuntungan dari 

memasang iklan, pihak sponsor serta kontributor yang dapat 

mempengaruhi seleksi berita dan materi dari editorial. 

 Pembatasan Ilegal – adalah semacam hukum atau peraturan, baik 

yang bersifat lokal/nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan 

penyajian berita pada media massa. 

 Batas waktu – deadline suatu berita pada media massa  dapat 

memengaruhi apa yang akan disiarkan kepada khalayak. 

 Kompetisi – di antara media juga berpengaruh terhadap berita. 

 Etika – yakni etika pribadi dan profesionalisme dari seorang 

gatekeepers 

 Reaksi terhadap feedback tertunda. 
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 Nilai berita – intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita 

lainnya yang tersedia dalam ruang berita, jumlah ruang dan waktu 

yang diperlukan untuk menyajikan berita harus diseimbangkan. 

 

 Medium 

Media massa yang memiliki ciri khas tentunya memiliki kemampuan 

untuk memikat perhatian khalayak secara serempak (simultaneous) dan 

serentak (instantaneous).  Adapun jenis-jenis media yang digolongkan ke 

dalam media massa di antaranya 1) Pers, 2) Radio Siaran, 3) Televisi Siaran, dan 

4) Film. 

 Pers – Adalah kata lain dari media cetak yang meliputi surat kabar 

dan majalah. Memiliki ciri yang khas dibandingkan media massa 

lainnya. Khalayak yang diterpanya bersifat aktif. Adapun pesan 

melalui media pers diungkapkan dengan kata-kata dan bahasa 

untuk kemudian menimbulkan makna apabila khalayak 

menggunakan tatanan mentalnya (mental set) secara aktif.  Selain 

itu diperlukan suatu tatanan bahasa yang khas yang disebut sebagai 

bahasa jurnalistik. 

 Radio Siaran  – Media radio siaran termasuk media elektronik yang 

sifatnya sebagai pendengar media audio. Kelebihan media siaran 

radio ini adalah pesan yang dibawakan oleh komunikator dapat 

ditata menjadi suatu kisah atau cerita  yang dihiasi dengan alunan 

musik sebagai ilustrasi (backsound) serta efek suara (sound effect) 

sebagai unsur dramatisasi. 

 Televisi Siaran – Televisi mempunyai kelebihan dari media massa 

lainnya yaitu bersifat audio visual, yakni bisa didengar sekaligus 

dilihat. Melalui kelebihannya tersebut maka pesan yang 

disampaikan dalam televisi dapat menggambarkan kenyataan dan 

langsung dapat menyajikan peristiwa yang sedang terjadi. 

 Film – Media film dalam komunikasi massa ini adalah film 

dipertunjukkan kepada khalayak di gedung-gedung bioskop. Film 

berikut proses pembuatannya mempunyai fungsi dan sifat mekanik 

atau nonelektronik, rekreatif, edukatif, persuasif atau non 

informatif. 
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 Internet – Media online atau internet dalam komunikasi massa 

merupakan media baru yang memiliki ciri dan karakteristik 

tersendiri dari bentuk media komunikasi massa lainnya.  Media 

internet ini disinyalir sebagai media termutakhir abad ini yang 

belum ada tandingannya. Sama halnya dengan media lain, internet 

memiliki fungsi rekreatif, edukatif, persuasif dan informatif. 

 

 Regulators 

Adalah lembaga atau individu yang mewakili lembaga berwenang yang 

memberi perhatian atau tekanan berlebih terhadap poin-poin atau kasus-

kasus tertentu serta mengurangi perhatian pada hal lainnya.  Regulator 

Berfungsi seperti gatekeeper namun berada di luar institusi media yang 

menghasilkan berita.  Ia bisa menghentikan aliran berita dan menghapus 

suatu informasi, tapi ia tidak dapat menambah atau memulai suatu informasi 

yang disampaikan kepada khalayak karena bentuknya lebih seperti sensor.  

Di Amerika Serikat misalnya, selain lembaga regulasi resminya yakni, 

Federal Communication Comission (FCC) (Folkerts, 2004), juga terdapat 5 

(lima) jenis atau bentuk regulator pada proses komunikasi massa, di 

antaranya: 

1. Pemerintah adalah regulator utama, meskipun undang-undang 

negara telah menjamin kebebasan berkomunikasi bagi warganya. 

2. Sumber informasi juga bisa mempengaruhi arus berita, dengan cara 

menahan beberapa informasi dan memberikan informasi lainnya. 

3. Pemasang iklan. 

4. Organisasi profesi. 

5. Konsumen komunikasi massa.  

 

Sementara di Indonesia sendiri, yang termasuk ke dalam kategori 

regulator adalah : 

1. Pemerintah dengan perangkat undang-undangnya yakni Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Penyiaran. 

2. Audiences atau khalayak (penonton, pembaca, pendengar) 

3. Asosiasi Profesi 

4. Lembaga Sensor Film (LSF) 
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5. Dewan Pers yang mengatur media cetak 

6. Komite Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengatur media elektronik. 

 

 Filters 

Dalam proses komunikasi massa, khalayak bersifat heterogen sehingga 

akan menerima pesan melalui media sesuai dengan latar belakang sosial, 

ekonomi, pendidikan, agama, usia, budaya dan sebagainya.  Oleh karena itu, 

pesan yang diterima oleh mereka akan di filter atau disaring oleh khalayak 

berdasarkan latar belakangnya tersebut. Adapun filters utama yang dimiliki 

oleh khalayak adalah yang berkiatan dengan penginderaan alat indera yang 

dipengaruhi oleh 3 (tiga) kondisi, di antaranya : 

 Budaya (Cultural) – Pesan yang disampaikan oleh komunikator 

melalui media massa akan langsung diberi arti yang berbeda-beda 

oleh khalayak sesuai dengan latar belakang budaya dari khalayak 

bersangkutan. Dikemukakan oleh Edward  T. Hall dalam bukunya 

“The Silent Language” bahwa unsur budaya sangat memengaruhi 

cara penyampaikan dan penerimaan pesan. 

 Tatanan Psikologis (Psycological) – Pesan yang disampaikan media 

massa akan diberi arti sesuai dengan frame of reference (kerangka 

acuan) dan field of experience (pengalaman) khalayak.  

 Fisik (Fisikal) – Berkaitan dengan keadaan kesehatan khalayak, baik 

secara internal maupun eksternal yang berdampak pada penafsiran 

terhadap pesan yang diterima dari media massa. Kondisi fisik 

Internal adalah suatu keadaan kesehatan seseorang.  Sedangkan 

kondisi fisik eksternal merupakan keadaan lingkungan di sekitar 

komunikan ketika menerima pesan dari media massa. 

 

 Audiences 

Khalayak yang dituju oleh komunikasi massa adalah massa atau 

sejumlah besar khalayak. Karena banyaknya jumlah khalayak serta sifatnya 

yang heterogen tersebut maka sangat penting bagi media untuk 

memperhatikan khalayak. Sekaitan dengan itu, Melvin DeFleur dalam 

bukunya “Theories of Mass Communication” (Onong U. Effendy, 2003) 

mengemukakan 4 (empat) teori efek media terhadap audiensnya, di antaranya: 
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 The Individual Differences Theory – Teori ini menunjukkan bahwa 

setiap individu memiliki potensi, pengalaman dan lingkungan yang 

berbeda sehingga pengaruh media massa pun akan berbeda pada 

setiap individu. 

 The Social Categories Theory – Setiap kelompok audience dari 

kategori yang sama memiliki kecenderungan menyukai pesan yang 

sama dan seringkali memberikan respons yang relatif sama. 

 The Social Relationship – Didasari oleh penelitian Paul Lazarsfeld, 

Bernard Berelson, dan Elihu Katz yang menekankan, hubungan 

informal lebih signifikan dalam mempengaruhi khalayak 

dibandingkan hubungan yang formal. 

 The Cultural Norms Theory – Isi media massa dapat mengubah 

khalayak sehingga mereka memiliki opini baru terhadap suatu hal. 

Seorang individu akan berubah apabila dia sudah menjadi audiens 

media massa. 

 

 Feedback 

Adalah umpan balik atau timbal balik dari audiens atau khalayak 

terhadap isi media atau mekanisme koreksi terhadap komunikator.  Wilbur 

Schramm yang dikutip dan diterjemahkan oleh Onong Uchjana Effendi dalam 

bukunya “Dimensi-dimensi Komunikasi” menyatakan, “Komunikasi akan 

berhasil, apabila pesan yang disampaikan komunikator selaras dengan frame of 

reference – yakni pengalaman dan pengertian (collection of experiences and 

meanings) – yang diperoleh komunikan,” 

Selanjutnya, menurut Schramm bahwa bidang pengalaman (field of 

experience) merupakan faktor yang penting dalam komunikasi.  Jika bidang 

pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, maka 

komunikasi akan berlangsung efektif. Namun sebaliknya, bila pengalaman 

komunikan berlainan, akan terdapat kesukaran untuk mengerti satu sama lain. 

Dengan demikian, apabila dalan proses komunikasi dimana komunikator 

berusaha memahami dan menyesuaikan diri dengan frame of reference dan 

field of experience dari komunikan yang pada gilirannya komunikan akan 

berusaha memaknai pesan dari komunikator tersebut, sehingga akan muncul 
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tanggapan dari komunikan terhadap komunikator yang dinamakan umpan 

balik (feedback). 

Umpan balik sangat penting sekali karena dengan umpan balik ini 

pelaku komunikasi (komunikator) dapat menilai proses komunikasi itu telah 

berhasil dalam arti membuahkan suatu efek atau tidak sama sekali. Pada 

dasarnya, umpan balik tidak menunjukkan setiap perilaku, melainkan 

menunjukkan pertautan (relationship) antara perilaku komunikator, 

tanggapan komunikan tersebut dan efek tanggapan komunikan tersebut 

kepada perilaku komunikator selanjutnya.  Secara garis besar umpan balik 

terdiri atas, 1) Internal feedback dan 2) External feedback, berikut 

penjelasannya : 

1. Internal Feedback. Adalah umpan balik yang diterima oleh 

komunikator bukan dari komunikan atau khalayak, melainkan 

datang dari pesan itu atau dari komunikator sendiri. 

2. External Feedback. Adalah umpan balik yang diterima oleh 

komunikator dari komunikan atau khalayak berdasarkan sifat-

sifatnya.  berdasarkan sifat-sifatnya tersebut, maka external feedback 

ini terdiri atas : 

 Representative feedback – adalah umpan balik diukur dari sekian 

persen dari total keseluruhan audience (perwakilan 

/representatif) dan hasilnya akan dianggap sebagai feedback dari 

keseluruhan audiences. 

 Indirect feedback – adalah umpan balik yang bersifat tidak 

langsung dan biasanya melibatkan pihak ketiga. 

 Delayed feedback – adalah respon komunikasi massa yang 

tertunda, karena respon membutuhkan waktu untuk 

ditransmisikan dari komunikan kepada komunikator. 

 Cumulative feedback – adalah respon yang diterima oleh 

komunikator dikumpulkan dalam satu periode tertentu untuk 

kemudian akan  dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan. 

 Institutionalized feedback – adalah umpan balik yang datang dari 

lembaga, kelompok atau suatu organisasi yang langsung 
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mendatangi komunikannya untuk mengumpulkan pendapat 

yang hasilnya akan dianalisis oleh lembaga tersebut. 

 

Sementara itu, David K. Berlo mengungkapkan bahwa feedback dalam 

proses komunikasi massa atau bermedia massa terdiri atas : 

1. Delayed Feedback – Adalah umpan balik yang bersifat tertunda, 

sehingga komunikator tidak bisa merasakannya secara langsung 

saat itu juga.  

2. Instant Feedback – Adalah umpan balik yang bersifat cepat, segera 

dan langsung disampaikan. 

3. Inferensial Feedback – Adalah umpan balik yang menyimpulkan dari 

kegiatan komunikasi berupa perkiraan. 

 

Sedangkan menurut Ralf Weeb, feedback terbagi atas 4 (empat) jenis, di 

antaranya : 

1. Zero Feedback – Adalah umpan balik yang tidak mempunyai nilai 

dari segi isi.  Artinya tidak ada pengaruh sama sekali dan juga tidak 

dimengerti. 

2. Netral Feedback – Adalah umpan balik yang dapat dimengerti 

maksudnya akan  tetapi umpan balik tersebut tidak memiliki 

pengaruhnya sama sekali.  

3. Positif Feedback – Adalah umpan balik yang dimengerti, diterima, 

disetujui, didukung dan dipercaya.  

4. Negatif Feedback – Adalah umpan balik yang berupa interupsi, 

ketidaksetujuan, kritik dan outright anger (kemarahan)  

 

_________________________ 
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