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5.1 Teori Komunikasi Lanjutan 

Teori komunikasi berlangsung terus menerus secara berkesinambungan. Suatu 

teori yang dipakai sebagai landasan pemikiran dalam suatu penelitian atau dipakai 

sebagai pendekatan untuk menelaah suatu fenomena bisa merupakan teori lama yang 

ditampilkan seorang cendekia atau ahli satu dekade atau dua dekade sebelumnya, 

bahkan lebih lama dari itu. Berikut ini adalah teori-teori komunikasi yang umumnya 

berkaitan atau sejurus dengan perkembangan mass media atau media massa yang 

berkembang sejak tahun 1950-an dan terus mengalami perkembangan yang signifikan 

dan penuh inovasi sehingga menyebabkan dampak yang dihasilkan menjadi semakin 

kuat dan luas. 

 

 Four Theories of The Press (Empat Teori Pers)  

Dari dimensi sejarah pertumbuhan dan perkembangan pers dunia, terdapat 

sedikitnya empat jenis teori atau konsep dasar tentang pers, yang masing-masing 

mencerminkan sistem sosial dan sistem politik dimana pers itu berkembang.  Fred S. 

Siebert, Theodore Peterson dan Wibur Schramm (1963), dalam bukunya yang diberi 

judul, “Four Theories of the Press” membagi teori pers ke dalam 4 (empat) sistem pers 

yang berlaku diberbagai negara hampir di seluruh dunia, yakni : 

 



1. Teori Otoriter (Authorian Theory) 

Teori otoriter lahir pada abad kelima belas sampai keenam belas pada masa 

bentuk pemerintahan bersifat otoriter (kerajaan absolut).  Dalam teori ini, media massa 

berfungsi sebagai penunjang negara (kerajaan) dan pemerintah dengan kekuasaan 

untuk memajukan rakyat sebagai tujuan utama. Dengan teori ini, pemerintah atau 

penguasa langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa.  Akibatnya, 

sistem media massa sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah.  Setiap 

pemberitaan atau informasi yang akan diberitakan mendapat pengawasan bahkan sortir 

terlebih dahulu dari penguasa.  Kebebasan pers dalam teori ini sangat bergantung pada 

kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan mutlak.  

Dalam sistem ini manusia adalah bagian dari masyarakat. Manusia baru dapat 

berarti kalau ia hidup dalam kelompok. Sebagai individu, kegiatannya sangat terbatas. 

Kelompok lebih penting dari individu. Masyarakat tercermin dalam organisasi-

organisasi, dan yang terpenting adalah negara. Negara disebut sebagai tujuan akhir 

dari proses organisasi masyarakat.  Negara adalah pusat segala kegiatan.  

Pengetahuan dan kebenaran dicapai melalui interaksi individu.  Interaksi ini harus 

terkontrol dan terarah, sehingga kepentingan akhir tidak dirugikan. Berdasarkan asumsi 

di atas, teori ini cenderung membentuk satu sistem kontrol yang efektif dan 

menggunakan media massa sebagai alat penguasa. Sistem politik Indonesia pada 

jaman Orde Baru pernah menerapkan teori ini.  A Muis (2005) mengatakan negara-

negara yang menganut teori pers otorian, menerapkan pemasungan terhadap 

kebebasan pers seperti pemberlakukan UU no 11 tahun 1966 juncto UU no 21 tahun 

1982.  Isinya, secara tersurat memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur 

pola-pola komunikasi sistem pers. 

 

2. Teori Liberal (Libertarian Theory) 

Sistem pers liberal berkembang pada rentang abad ke-17 dan ke-18 sebagai 

dampak dari peristiwa revolusi industri di eropa dan perubahan besar di dalam 

pemikiran-pemikiran masyarakat di Barat pada waktu itu yang lebih dikenal sebagai 

abad Aufklarung atau abad pencerahan. Dalam teori ini, manusia pada dasarnya punya 

hak-haknya secara alamiah untuk mengejar dan mengembangkan potensinya apabila 

diberikan iklim kebebasan dalam hal menyatakan pendapat (freedom of speech).  Hal 

ini tidak mungkin berlaku apabila ada kontrol pemerintah.  

Menurut paham liberalisme, manusia pada hakekatnya dilahirkan sebagai 

makhluk bebas yang dikendalikan oleh ratio atau akalnya. Kebahagiaan dan 

kesejahteraan individu merupakan tujuan dari manusia, masyarakat, dan negara.  



Manusia sebagai makhluk yang menggunakan akalnya untuk mengatur dunia 

sekelilingnya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan 

kepentingannya. Oleh karena kemampuan yang dimilikinya ini maka manusia 

merupakan unsur utama dari dunia peradaban dan sekaligus sebagai motor 

penggeraknya.  Kedudukan istimewa yang diberikan kepada individu dalam masyarakat 

libertarian ini mengakibatkan timbulnya anggapan bahwa fungsi dari masyarakat adalah 

untuk memajukan kepentingan anggota-anggotanya secara individual.  

Mengenai hakekat kebenaran dan pengetahuan, paham leberal memandang 

sebagai tidak berasal dari kelompok kecil orang-orang yang berkuasa atau merupakan 

monopoli mereka, akan tetapi harus ditemukan sendiri oleh manusia dengan 

manfaatkan akalnya. Mengenai kebebasan pers, teori ini menilai pers harus punya 

kebebasan yang luas untuk membantu manusia dalam usahanya mencari kebenaran.  

Untuk mencari kebenaran, manusia memerlukan kebebasan untuk memperoleh 

informasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu, apabila 

disampaikan melalui pers. 

Sistem politik Indonesia, terutama pada tahun 1950 s.d 1959 melalui 

perberlakukan UUD-S, pernah menerapkan teori pers liberal.  Peraturan perundangan 

tentang pers masih mengacu pada KUHP warisan kolonial. Realitas kehidupan pers 

benar-benar menggambarkan penerapan teori pers liberal. Pers pada masa ini 

cenderung tidak lagi dipergunakan untuk perjuangan negara, namun dipergunakan 

sebagai terompet bahkan alat propaganda partai. Banyak surat kabar yang beredar 

merupakan organ dari parpol pada sistem politik waktu itu.  Sementara Surat Kabar 

Merdeka dan Indonesia Raya merupakan surat kabar yang masih bisa disebut sebagai 

surat kabar yang netral (memperjuangkan kepentingan bangsa). 

 

3. Teori Komunis Soviet (Soviet Communist Theory) 

Teori ini berkembang pada awal abad ke 20 sebagai akibat dari sistem komunis 

di Uni Soviet.  Sistem ini mendasarkan diri pada teori Karl Marx tentang perubahan 

sosial yang diawali oleh teori dialektika Hegel.  Sesuai dengan sejarah kelahirannya 

serta pertumbuhannya yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah ideologi komunis dan 

berdirinya negara Uni Soviet, maka teori pers ini lebih sering disebut dengan istilah teori 

pers totalitar soviet atau pers komunis soviet. Dalam teori komunis ini, media massa 

merupakan alat pemerintah (partai) dan bagian integral dari negara.  Ini berarti, media 

massa harus tunduk pada perintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Tunduknya 

media massa pada partai komunis membawa arti lebih dalam, yaitu sebagai alat dari 



partai komunis yang berkuasa.  Kritik diijinkan dalam media massa, tapi kritik terhadap 

dasar ideologi dilarang.  

Media massa melakukan apa yang terbaik menurut pemimpin elit negara dan 

partai, dan apa yang terbaik bagi elit negara dan partai. Yang dilakukan media massa 

untuk mendukung komunis dan negara sosialis merupakan perbuatan moral, 

sedangkan perbuatan membahayakan atau merintangi pertumbuhan komunis adalah 

pembuatan immoral.  Fungsi pers komunis ditetapkan sebagai alat untuk melakukan 

indoktrinasi massa atau pendidikan massa yang dilancarkan oleh partai. Bimbingan dan 

pendidikan massa ini dilakukan melalui propaganda dan agitasi yang merupakan salah 

satu aspek terpenting dari fungsi partai dan kegiatan formal negara.  Tunduknya pers 

secara total kepada partai komunis ini membawa konsekuensi bahwa kebebasan 

dibatasi untuk menerbitkan berita-berita atau pandangan-pandangan sendiri, demikian 

juga usahanya memanfaatkan kebebasan untuk sedapat mungkin melayani 

kepentingan atau pendapat para pembacanya. 

 

4. Teori Tanggungjawab Sosial (Social Responsibility Theory) 

Teori tanggung jawab sosial ini muncul pada permulaan abad kedua puluh 

sebagai protes terhadap kebebasan yang mutlak dari Teori Libertarian yang 

mengakibatkan kemerosotan moral pada masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah 

kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini 

merupakan hasil pemikiran para ahli pikir ketika itu yang merasa bahwa teori lebertarian 

murni dan tradisional sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman dan kebutuhan 

masyarakat pada waktu itu. Teori ini sering dianggap sebagi bentuk revisi terhadap 

teori-teori sebelumnya, yang menganggap bahwa tanggung jwab pers terhadap 

masyarakat sangat kurang. Hal ini ingin ditekankan sebagai orientasi yang utama dari 

pers. Penekanan tanggung jawab moral kepada masyarakat dengan usaha untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya keadaan yang membahayakan kesejahteraan 

umum.  

Teori ini berasal dari dari sebagian besar laporan ”Komisi Hutchins” yang 

diterbitkan pada tahun 1947. dari laporan ini dikembangkan pendapat betapa 

pentingnya peran pers dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, menekankan 

pada keharusan akan adanya tanggung jawab sosial dari setiap media komunikasi.  

Para pemilik media (the have) pada teori tanggung jawab sosial yang tidak puas 

terhadap fungsi pers dalam teori libertarian, berpendapat bahwa pers tidak dapat 

menjalankan fungsinya secara sempurna. Dalam memberikan pelayanan kepada 

sistem ekonomi, mereka mengharapkan agar tugas-tugas yang dijalankan oleh pers 



tidak mendahului fungsi-fungsi pers yang lain, seperti meningkatkan proses demokrasi 

dan pemberian penerangan kepada masyarakat. Hiburan yang disajikan haruslah 

hiburan yang baik. Dalam mencukupikeuangan media-media individu tertentu, 

hendaknya diberikan kebebasan untuk mencari pasar. 

Theodore Peterson (dalam Rachmadi, 1990) mengatakan bahwa teori tanggung 

jawab sosial mendasarkan pada pandangannya kepada suatu prinsip bahwa 

”kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, dan pers mempunyai 

kewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-

tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern 

seperti sekarang ini”. Uraian peterson ini mengandung makna bahwa teori ini 

berorientasi kepada mementingkan kepentingan umum, baik secara individual maupun 

kelompok, misalnya pengertian mengenai siapa yang berhak menggunakan media 

massa, oleh teori tanggung jawab sosial, dianggapnya bahwa setiap orang mempunyai 

sesuatu untuk dikatakan. Dan hak kontrol dari media yang diberikan kepada kelompok-

kelompok sebagai pendapat masyarakat, tindakan konsumen, dan nilai profesi. 

 

 Teori Perbedaan Individual (Individual Differences Theory) 

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Melvin L. Defleur.  Awalnya teori ini 

bernama "Individual Differences Theory of Mass Communication Effect" atau teori 

perbedaan individu pada efek komunikasi massa. Berdasarkan namanya, teori ini 

menelaah mengenai perbedaan-perbedaan di antara individu sebagai sasaran media 

massa saat mereka diterpa pesan untuk memeroleh efek tertentu. Teori ini menegaskan 

bahwa individu-individu sebagai anggota khalayak sasaran media massa secara selektif 

menaruh perhatian kepada pesan-pesan terutama yang berkaitan dengan 

kepentingannya.  Tanggapannya terhadap pesan-pesan tersebut kemudian diubah oleh 

tatanan psikologisnya.  Jadi, efek media massa pada khalayak massa tidak seragam, 

melainkan beragam dikarenakan secara personal, masing-masing individu memiliki 

perbedaan satu dengan yang lainnya dalam struktur kejiwaannya. 

Anggapan dasar dari teori ini adalah organisasi psokologis manusia secara 

personal sangat bervariasi.  Variasi ini sebagian dimulai dari dukungan perbedaan 

secara biologis, tetapi ini dikarenakan pengetahuan secara individual yang berbeda.  

Manusia yang dibesarkan dalam lingkungan yang secara tajam berbeda, menghadapi 

titik-titik pandangan yang berbeda pula.  Dari lingkungan yang dipelajarinya itu, mereka 

menghendaki seperangkat sikap, nilai, dan kepercayaan yang merupakan tatanan 

psikologisnya masing-masing pribadi yang membedakannya dari yang lain. Teori 

perbedaan individual ini mengandung rangsangan-rangsangan khusus yang 



menimbulkan interaksi yang berbeda dengan watak-watak perorangan anggota 

khalayak.  Karena terdapat perbedaan individual pada setiap anggota khalayak itulah, 

maka secara alamiah efek yang dihasilkan atau yang muncul bervariasi sesuai dengan 

perbedaan individu tersebut. 

 

 Teori Kategori Sosial (Social Categories Theory) 

     Melvin L DeFleur selaku pakar yang menampilkan teori ini mengatakan, Teori 

Kategori Sosial terkadang tumpang tindih dengan Teori Perbedaan Individual, namun 

berasal dari sumber yang secara disipliner sangat berbeda.  Teori ini menyatakan 

adanya perkumpulan, kebersamaan atau kategori sosial pada masyarakat urban-

industrial yang perilakunya ketika diterpa rangsangan-rangsangan tertentu hampir 

seragam.  Ciri-cirinya usia, seks, pendidikan, pemukiman atau pertalian yang bersifat 

religius.  Sebagai contoh dalam kaitannya dengan komunikasi massa, di antaranya, 

acara gosip yang jarang ditonton oleh kaum pria.  Sebaliknya, berita tentang olahraga 

atau sepakbola langka dicermati oleh kaum wanita. 

Asumsi dasar dari ini adalah teori sosiologis yang menyatakan bahwa meskipun 

masyarakat modern yang bersifat heterogen, namun masyarakat yang memiliki 

sejumlah ciri yang sama akan mempunyai pola hidup tradisional yang sama pula, 

seperti persamaan gaya, orientasi dan perilaku akan berkaitan dengan suatu gejala 

seperti pada media massa dalam perilaku yang seragam.  Anggota-anggota dari suatu 

kategori tertentu akan memilih pesan komunikasi yang kira-kira sama serta 

menanggapinya dengan cara yang sama pula. Teori Kategori Sosial merupakan formula 

yang lebih bersifat penjelasan daripada pembahasan.  Namun, sepanjang dapat 

digunakan sebagai landasan untuk prediksi kasar dan sebagai pedoman untuk 

penelitian, teori ini dapat berfungsi sebagai teori studi media massa. Ditegaskan 

DeFleur, jika Teori Perbedaan Individual menyajikan pandangan mengenai proses 

komunikasi yang lebih konsisten dengan penemuan-penemuan dari studi psikologi 

umum, maka Teori Kategori Sosial berasal dari sosiologi umum mengenai massa.   

Jika keduanya disinergikan akan menghasilkan teori kontemporer mengenai teori 

komunikasi massa ke suatu titik di mana baik perbedaan sosial (social differentation) 

dari teori sosiologi, maupun perbedaan individual dari teori psikologi, perlu sekali untuk 

diperhitungkan. Dengan demikian, sinergitas atas kedua teori tersebut mewakili 

modifikasi dari teori S-R (Stimulus-Response) atau teori rangsangan tanggapan yang 

bersifat mekanistis, di satu sisi mengganti proses psikologis yang laten, dan di sisi lain 

mengganti keseragaman dalam kategori sosial sebagai variabel antara rangsangan dan 

tanggapan komunikasi.   



Dalam kaitannya dengan teori itu, DeFleur mengutip formula Lasswell, "Who 

Says What In Which Channel To Whom With What Effect", yang menurutnya 

merupakan paduan dari kedua teori dengan variabel situasional terkait.  Agar sinergitas 

dari kedua teori komunikasi massa itu tetap berguna dan kontemporer, maka menurut 

Defleur diperlukan tambahan seperangkat variabel antara, yakni antara rangsangan 

media dengan tanggapan khalayak. Elaborasi tambahan bagi formula S-R itu 

menunjukkan pengakuan akan peranan pola interaksi antara para anggota khalayak 

komunikasi. 

 

 Teori Hubungan Sosial (Social Relationships Theory) 

Selain mengetengahkan dua teori di atas, Melvin L. DeFleur juga menunjukkan 

bahwa hubungan sosial secara informal berperan penting dalam mengubah perilaku 

seseorang ketika diterpa pesan komunikasi massa. Kenyataan menunjukkan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian di Amerika, orang-orang yang diterpa media massa 

ternyata jumlahnya sangat terbatas. Kebanyakan masyarakat atau publik memeroleh 

suatu informasi dari orang lain yang mendapat informasi pertama kalinya dari media 

massa. Dengan demikian, kegiatan informasi terjadi melalui dua tahapan dasar, 

pertama, informasi bergerak dari media kepada orang-orang yang secara relatif banyak 

pengetahuannya (well informed); kedua, informasi bergerak dari orang-orang melalui 

saluran antarpribadi (interpersonal channels) mereka yang kurang diterpa media dan 

banyak bergantung pada orang lain mengenai suatu informasi.  Situasi komunikasi yang 

demikian dinyatakan sebagai arus komunikasi dua tahap (two step flow of 

communication). 

Orang yang sering terlibat dalam komunikasi massa tersebut dinamakan pemuka 

pendapat atau opinion leader.  Mereka memiliki peranan yang cukup penting dalam 

membantu pembentukan opini  melalui transformasi informasi.  Mereka tidak hanya 

meneruskan informasi, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap pesan komunikasi 

yang mereka terima. Proses komunikasi tersebut dinamakan arus komunikasi dua 

tahap. Situasi komunikasi yang merupakan hasil penelitian dari Lazarsfeld, Berelson 

dan Gaudet pada tahun 1940 di Erie County Ohio, Amerika Serikat tersebut yang 

dijadikan landasan atas teori DeFleur ini juga dilakukan dalam bidang kehidupan 

lainnya, misalnya di kalangan petani. Misalnya, adopsi teknologi baru dalam bidang 

pertanian merupakan proses yang erat kaitannya dengan proses komunikasi massa.  

Masyarakat tani merupakan masyarakat dimana keluarga tani secara individual memiliki 

keterkaitan sosial yang kuat dengan para tetangganya. Jika suatu gagasan baru datang 



dari luar, interpretasi yang diberikan para tetangga bisa merupakan hal yang penting 

tetapi kritis dalam menentukan berlangsungnya adopsi. 

 

 Teori Norma Budaya (Cultural Norms Theory) 

Menurut Melvin L. DeFleur teori norma budaya pada hakikatnya menegaskan, 

media massa melalui penyajiannya yang selektif dan tematik menciptakan kesan-kesan 

pada khalayak dimana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot 

itu dibentuk dengan cara tertentu.  Oleh karena itu, perilaku individu biasanya dipandu 

oleh norma-norma budaya mengenai suatu hal tertentu, maka media komunikasi secara 

tidak langsung akan mempengaruhi perilaku tersebut. Dalam hubungan ini terdapat 

paling sedikit tiga cara dimana media massa secara potensial memengaruhi situasi dan 

norma bagi individu-individu.  

 Pertama -- pesan komunikasi massa akan memperkuat pola-pola yang sedang 

berlaku dan memandu khalayak untuk percaya bahwa suatu bentuk sosial 

tertentu tengah dibina oleh masyarakat.  

 Kedua -- media komunikasi dapat menciptakan keyakinan baru mengenai hal-

hal dimana khalayak sedikit banyak telah memiliki pengalaman sebelumnya.  

 Ketiga -- komunikasi massa dapat mengubah norma-norma yang tengah 

berlaku dan karenanya mengubah khalayak dari suatu bentuk perilaku menjadi 

bentuk periiaku lain. 

Mengenai hubungan yang potensial antara media massa dengan norma, DeFleur 

menunjuk karya Lazarsfeld dan Merton tentang fungsi media dalam memperkuat norma.  

Dikatakannya, media beroperasi secara perlahan dan mengikuti norma umum yang 

berkaitan dengan cita rasa dan nilai, ketimbang membawanya ke bentuk baru.  Jadi, 

media massa memperkuat status quo ketimbang menciptakan norma-norma yang baru 

atau mengubah pola-pola terlembaga secara mendalam. Namun begitu, media juga 

kadang mensosialisasikan bentuk-bentuk baru dari perilaku yang diterima oleh 

masyarakat.  Dengan kata lain, dalam situasi tertentu media massa dapat menciptakan 

budaya baru, misalnya, pada koran, radio, televisi dan film, media menampilkan banyak 

bentuk baru dari hiburan, bahkan interaksi di kalangan keluarga.  Namun, Suatu aliran 

pemikiran tertentu menyangkal bahwa media massa memiliki kekuatan untuk 

mengubah perilaku yang sudah mapan.  

Kendati mendapat tentangan, DeFleur percaya akan teorinya itu. Ia 

mengemukakan suatu contoh mengenai kampanye media massa yang disponsori 

American Cancer Society (Perhimpunan Kanker Amerika) yang bertujuan untuk 

mengubah perilaku agar masyarakat Amerika mau  meninggalkan kebiasaan merokok.  



Hasilnya, norma-norma yang sudah sangat mapan dan merupakan kebiasaan umum itu 

(merokok) mulai berubah sedikit demi sedikit.  Bahkan, kali pertama dalam sejarah, 

pada tahun 1968 kala itu, jumlah perokok di Amerika menjadi berkurang dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya.        

Contoh lain yang berkaitan dengan Teori Norma Budaya ini adalah persoalan 

sentimen RAS di Amerika. di mana orang kulit putih memandang orang Negro tak 

ubahnya manusia yang jorok dan menjijikkan, sehingga pekerjaan yang layak bagi 

mereka sebatas sebagai pelayan, tukang membersihkan sepatu, buruh ladang, bahkan 

sebagai narapidana.   Namun, sedikit demi sedikit sentimen itu mulai terkikis bahkan 

hilang sama sekali, sehingga istilah atau sebutan Negro diganti menjadi Black 

American.                                

 

 Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory) 

Teori belajar sosial yang diusung oleh Albert Bandura ini mengkaji proses belajar 

melalui media massa sebagai tandingan terhadap proses belajar secara tradisional.  

Secara tradisional, teori ini menyatakan bahwa belajar terjadi dengan cara 

menunjukkan tanggapan (response) dan mengalami efek-efek yang timbul.  Penentu 

utama dalam proses belajar tersebut adalah kegiatan peneguhan atau reinforcement, 

dimana tanggapan-tanggapan akan diulangi (dipelajari) jika organisme atau individu 

mendapat ganjaran. Namun, jika individu mendapat hukuman (punishment) maka 

tanggapan tidak akan diulangi kembali atau bila tanggapan tidak menggiringnya ke 

tujuan yang dikehendaki. Jadi, perilaku tersebut diatur secara eksternal oleh suatu 

kondisi stimulus yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi peneguhan.                       

Titik permulaan dari proses belajar adalah peristiwa yang bisa diamati, baik 

secara langsung maupun tidak langsung oleh seseorang. Peristiwa tersebut mungkin 

terjadi pada kegiatan sehari-hari, namun dapat pula disajikan secara langsung oleh 

media massa lain.  Peristiwa tersebut bisa merupakan penunjukan nyata suatu perilaku 

(seperti perilaku melankolis pada sebuah karya fiksi) atau ilustrasi pola pikir (abstract 

modeling).  Perilaku nyata dipelajari dari observasi periiaku tersebut, sedangkan sikap, 

nilai, pertimbangan moral, dan persepsi terhadap kenyataan sosial dipelajari melalui 

abstract modeling atau model yang diabstraksikan. Teori ini menganggap bahwa media 

massa sebagai agen sosialisasi yang utama di samping keluarga, sekolah, dan 

lingkungan.  Dalam belajar secara sosial langkah pertama adalah perhatian (attention) 

kepada suatu peristiwa.  Individu tidak dapat belajar dari suatu peristiwa kecuali 

menaruh perhatian terhadapnya dan secara seksama mencerna hal-hal penting yang 

dicakupnya.  



Perhatian kepada suatu peristiwa ditentukan oleh karakteristik peristiwa itu 

sendiri dan karakteristik dari pengamat.  Peristiwa yang jelas dan simpel akan mudah 

menarik perhatian, karena mudah dimodelkan. Mengenai ciri-ciri pengamat yang 

menentukan perhatian adalah antara lain kemampuan seseorang dalam proses 

informasi, umur, intelegensi, daya persepsi, dan taraf emosionai.  Orang yang 

emosional, misalnya marah, rasa penasaran, atau takut, akan lebih atentif terhadap 

suatu rangsangan tertentu.  Menurut teori ini, sesudah langkah pertama (attentional 

process) berikutnya retention process, dilanjutkan motor reproduction process, dan 

motivational process. Pada langkah kedua, yakni proses retensi tadi, peristiwa yang 

menarik perhatian akan langsung dimasukkan ke dalam benak dalam bentuk lambang 

secara verbal atau imaginal sehingga menjadi ingatan (memory). Pada langkah ketiga, 

motor reproduction process, hasil ingatan tadi akan meningkat menjadi bentuk periiaku. 

Kemampuan kognitif dan kemampuan motorik pada langkah ini berperan penting. 

Reproduksi yang seksama biasanya merupakan produk "trial and error" di mana umpan 

balik turut mempengaruhi. Langkah terakhir, motivasional process menunjukkan bahwa 

perilaku akan berwujud apabila terdapat nilai peneguhan. Peneguhan dapat berbentuk 

ganjaran eksternal, pengamatan yang menunjukkan bahwa bagi orang lain ganjaran 

disebabkan perilaku yang sama, serta ganjaran internal, misalnya rasa puas diri. 

(Bandura, 1977 : 209 - 210). 

 

 Model Difusi Inovasi (Diffusion of Innovations Model) 

Pertama kali yang mengemukakan model komunikasi ini adalah Everett M. 

Rogers.  Model difusi biasanya digunakan sebagai pendekatan dalam komunikasi 

pembangunan, terutama di negara berkembang.  Rogers mendefinisikan difusi sebagai 

proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka 

waktu tertentu di  antara para anggota dalam suatu sistem sosial (the process by which 

an innovation is communicated through, certain channels overtime among the members 

of a social system). Dengan demikian, difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang 

berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru.  Sedangkan komunikasi 

didefinisikan sebagai proses dimana para pelakunya menciptakan informasi dan saling 

bertukar informasi untuk mencapai pengertian bersama.   

Dalam isi pesan tersebut terdapat ketermassaan (newness) yang memberikan 

kepada difusi ciri khusus yang menyangkut ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian 

adalah suatu derajat dimana sejumlah aiternatif dirasakannya berkaitan dengan suatu 

peristiwa beserta kemungkinan-kemungkinan pada alternatif tersebut. Derajat 

ketidakpastian oleh seseorang akan dapat dikurangi dengan jalan memperoleh 



informasi. Adapun unsur-unsur utama dari difusi ide adalah (1) inovasi; (2) yang 

dikomunikasikan melalui saluran tertentu; (3) Dalam jangka waktu tertentu; (4) di antara 

para anggota suatu sistem sosial.  

Sementara Inovasi adalah suatu ide, karya, atau objek yang dianggap baru oleh 

seseorang.  Ciri-ciri inovasi yang dirasakan oleh para anggota suatu sistem sosial 

menentukan tingkatan adopsi.  Adapun ciri dari inovasi tersebut menurut Rogers terdiri 

atas lima (5) bagian, di antaranya : 

1) Relative advantage (keuntungan relatif) -- Adalah suatu derajat dengan mana 

inovasi dirasakan lebih balk daripada ide lain yang menggantikannya. Derajat 

keuntungan relatif tersebut dapat diukur secara ekonomis, tetapi faktor 

prestasi sosial, kenyamanan dan kepuasan juga merupakan unsur penting. 

2) Compatibility (kesesuaian) -- Adalah suatu derajat dengan mana inovasi 

dirasakan ajeg atau konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman 

dan kebutuhan mereka yang melakukan adopsi.      

3) Complexity (kerumitan) -- Adalah mutu derajat dengan mana inovasi 

dirasakan sukar untuk dimengerti dan dipergunakan.  

4) Trialability (kemungkinan dicoba) -- Adalah suatu mutu derajat dengan mana 

inovasi dapat dieksperimentasikan pada landasan yang terbatas.      

5) Observability (kemungkinan diamati) -- Adalah suatu derajat dengan mana 

inovasi dapat disaksikan oleh orang lain.   

 

Mengenai saluran komunikasi sebagai sarana untuk menyebarkan inovasi, 

Rogers menyatakan bahwa media massa lebih efektif untuk men-ciptakan pengetahuan 

tentang inovasi. Sedangkan saluran antarpribadi lebih efektif dalam pembentukan dan 

percobaan sikap terhadap terhadap ide baru, jadi dalam upaya mempengaruhi 

keputusan untuk melakukan adopsi atau menolak ide baru. Aspek lain dalam kegiatan 

difusi adalah apa yang dalam komunikasi dikenal sebagai heterophily dan homophily.  

Mengenai waktu sebagai salah satu unsur utama dari difusi, ide baru itu meliputi tiga (3) 

hal, yakni : 

 

1.  Proses inovasi keputusan (Innovations decision process) 

Adalah proses mental di mana seseorang berlalu dari pengetahuan pertama 

mengenai suatu inovasi ke pembentukan sikap terhadap inovasi, ke keputusan 

menerima atau menolak, ke pelaksanaan idea baru, dan ke peneguhan keputusan 

tersebut. Sedikitnya ada lima langkah yang dikonseptualisasikan dalam proses ini, 

antara lain : 



a. Knowledge (pengetahuan)  

b. Persuasion (persuasi) 

c. Decision (keputusan) 

d. Implementation (pelaksanaan)  

e. Confirmation (peneguhan) 

Dalam proses inovasi keputusan ini seseorang mencari informasi dalam 

beberapa langkah untuk mengurangi ketidakpastian mengenai inovasi.  Pada langkah 

pengetahuan seseorang menerima informasi yang melekat pada inovasi teknologis; dia 

ingin mengetahui inovasi apa itu dan bagaimana kerjanya. Tetapi pada langkah 

persuasi dan keputusan, seseorang mencari informasi tentang penilaian inovasi untuk 

mengurangi ketidakpastian mengenai konsekuensi yang diharapkan dari inovasi itu. 

Langkah keputusannya membawa ke penerimaan (adopsi), atau ke penolakan, 

keputusan untuk menolak inovasi tersebut. 

 

2. Keinovatifan (Innovativeness) 

Adalah derajat dengan mana seseorang relatif lebih dini dalam mengadopsi 

suatu ide-ide baru ketimbang anggota-anggota lain dalam suatu sistem sosial.  Adapun 

pengadopsian itu sendiri dapat dikategorikan sebagai berikut :  

 Innovators (inovator)  

 Early adopters (pengadobsi dini)  

 Early majority (mayoritas dini) 

 Late majority (mayoritas terlambat) 

 Laggard (orang belakangan) 

 

3. Tingkat inovasi dan adopsi (Innovation's rate of adoption) 

Adalah kecepatan relatif dengan mana suatu inovasi diadopsi oleh anggota-

anggota di dalam suatu sistem sosial.  Rate of adoption atau tingkat adopsi biasanya 

diukur dengan waktu yang diperlukan untuk persentase tertentu dari para anggota 

sistem untuk mengadopsi suatu inovasi.  Sementara yang dimaksudkan dengan sistem 

sosial adalah tatanan kesatuan yang terhubungkan satu sama lain dalam upaya 

pemecahan masalah dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Rogers, 1938: 36 - 37). 

 

 Model Penataan Agenda (Agenda Setting Model) 

 Teori Agenda Setting pertama kali dikemukakan Walter Lippman (1965) pada 

konsep “The World Outside and the Picture in our head”.  Sementara penelitian empiris 

atas teori ini dilakukan oleh McCombs dan DL Shaw ketika mereka meneliti proses 



pemilihan Presiden Amerika pada tahun 1972. Dalam penelitiannya tersebut mereka 

menemukan cukup banyak bukti bahwa para penyunting dan penyiar (televisi) 

memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk realitas sosial, ketika 

mereka melaksanakan tugas keseharian mereka dalam menonjolkan berita. Dalam 

menganalisa fungsi agenda setting media ini, McCombs and Shaw menemukan dua hal 

penting, yakni kesadaran dan informasi. Mereka berkesimpulan bahwa media massa 

memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap apa yang pemilih bicarakan 

mengenai kampanye politik tersebut, dan memberikan pengaruh besar terhadap isu-isu 

apa yang penting untuk dibicarakan. 

Agenda setting merupakan suatu proses penciptaan mengenai kesadaran publik 

dan pemilihan isu-isu mana yang dianggap penting melalui sebuah tayangan berita. dua 

asumsi mendasar dari teori ini adalah :  

1. Pers dan media tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, melainkan 

mereka membentuk dan mengkonstruk realitas tersebut.  

2. Media menyediakan beberapa isu dan memberikan penekanan lebih kepada 

isu tersebut yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada publik untuk 

menentukan isu mana yang lebih penting dibandingkan dengan isu lainnya.  

Salah satu aspek yang paling penting dari konsep agenda setting ini adalah 

masalah waktu pembingkaian fenomena-fenomena tersebut, dalam artian bahwa tiap-

tiap media memiliki potensi-potensi agenda setting yang berbeda-beda satu sama 

lainnya. Khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan hal-hal lain melalui 

media, meraka juga belajar sejauhmana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan 

yang diberikan oleh media massa tersebut.  Misalnya, dalam merenungkan apa yang 

diucapkan kandidat selama kampanye, media massa tampaknya menentukan isu-isu 

yang penting. Dengan kata lain, media menentukan “acara” (agenda) kampanye.  

Dampak media massa, kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara 

individu-individu, telah dijuluki sebagai fungsi agenda setting dari komunikasi massa.  

Asumsi dari teori ini adalah, jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, 

maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.  Jadi, 

apa yang dianggap penting oleh media, maka akan penting juga bagi masyarakat.  

Dengan demikian, media memiliki efek yang sangat kuat, asumsi ini berkaitan dengan 

proses belajar bukan dengan perubahan sikap dan pendapat. Melalui teori ini, media 

massa melakukan penyaringan berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya.  

Secara selektif, “gatekeepers” seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan sendiri 

menentukan mana yang pantas diberitkan dan mana yang harus disembunyikan.   



Setiap kejadian atau isu diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian (ruang 

dalam surat kabar, waktu pada televisi dan radio) dan cara penonjolan (ukuran judul, 

letak pada suratkabar, frekuensi penayangan, posisi dalam suratkabar, posisi dalam 

jam tayang). Misalnya berita mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

pedangdut Saeful Jamal terhadap seorang remala laki-laki yang terus menerus 

disiarkan dalam waktu rata-rata 30 menit di televisi serta menghiasi kolom-kolom 

headline surat kabar maupun halaman majalah. 

Hal ini menunjukkan, sosok Saepul Jamil yang selama ini selalu mencitrakan 

sosok yang agamis tengah disorot sebagai pelaku perbuatan tidak senonoh terhadap 

sesama jenis.  Media sepertinya ingin menunjukkan sebuat ironisasi dalam kasus 

tersebut.  Saeful Jamil sebagai figur dan Saeful Jamil sebagai penyuka sesama jenis. 

Karena pembaca, pemirsa, dan pendengar memeroleh kebanyakan informasi melalui 

media massa, maka agenda media tentu berkaitan dengan agenda masyarakat (public 

agenda). Agenda masyarakat diketahui dengan menanyakan kepada anggota 

masyarakat apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bicarakan dengan orang lain, 

atau apa yang mereka anggap sebagai masalah yang tengah menarik perhatian 

mereka. Agenda setting menjelaskan begitu besarnya pengaruh media, berkaitan 

dengan kemampuannya dalam memberitahukan kepada audiens mengenai isu-isu apa 

sajakah yang penting.  

 

 Model Kegunaan dan Kepuasaan (Uses and Gratifications Model) 

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz (1974). 

Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan 

menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang 

aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang 

paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya pengguna media 

mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Teori ini 

mempertimbangkan apa yang dilakukan orang pada media, yaitu menggunakan media 

untuk pemuas kebutuhannya. Penganut teori ini meyakini bahwa individu sebagai 

mahluk supra-rasional dan sangat selektif. Uses and Gratifications meneliti asal mula 

kebutuhan secara psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media 

massa atau sumber-sumber lain yang membawa pada pola terpaan media yang 

berlainan (atau keterlibatan pada kegiatan lain), dan menimbulkan pemenuhan 

kebutuhan dan akibat-akibat lain.  

Model komunikasi ini menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama 

bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan Perilaku khalayak, tetapi bagaimana 



media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. Jadi, bobotnya ialah pada 

khalayak yang aktif, yang sengaja menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus.  

Menurut para pendirinya, (Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch), Model 

Uses and Gratifications meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang 

menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain yang 

membawa pada pola terpaan media yang berlainan (atau keterlibatan pada kegiatan 

lain), dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain. 

Menurut Rosengren (1974) perkembangan teori Uses and Gratification Media 

dibedakan dalam tiga (3) fase, yakni: 

 Fase pertama -- ditandai oleh Elihu Katz dan Blumler (1974) memberikan 

deskripsi tentang orientasi subgroup audiens untuk memilih dari ragam isi 

media. Dalam fase ini masih terdapat kelemahan metodologis dan konseptual 

dalam meneliti orientasi audiens. 

 Fase kedua -- Elihu Katz dan Blumler menawarkan operasionalisasi variabel-

variabel sosial dan psikologis yang diperkirakan memberi pengaruh terhadap 

perbedaan pola–pola konsumsi media. Fase ini juga menandai dimulainya 

perhatian pada tipologi penelitian gratifikasi media. 

 Fase ketiga -- ditandai adanya usaha menggunakan data gratifikasi untuk 

menjelaskan cara lain dalam proses komunikasi, dimana harapan dan motif 

audiens mungkin berhubungan erat dan signifikan. 

Kristalisasi dari gagasan, anggapan, temuan penelitian tentang Uses and 

Gratification Media mengatakan, bahwa kebutuhan sosial dan psikologis menggerakkan 

harapan pada media massa atau sumber lain yang membimbing pada perbedaan pola-

pola terpaan media dalam menghasilkan pemuasan kebutuhan dan konsekuensi lain 

yang sebagian besar mungkin tidak sengaja. 

Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch menguraikan lima (5) elemen 

atau asumsi-asumsi dasar dari Uses and Gratification Media sebagai berikut : 

a. Audiens adalah aktif, dan penggunaan media berorientasi pada tujuan. 

b. Inisiative yang menghubungkan antara kebutuhan kepuasan dan pilihan 

media spesifik terletak di tangan audiens 

c. Media bersaing dengan sumber-sumber lain dalam upaya memuaskan 

kebutuhan audiens. 

d. Orang-orang mempunyai kesadaran-diri yang memadai berkenaan 

penggunaan media, kepentingan dan motivasinya yang menjadi bukti bagi 

peneliti tentang gambaran keakuratan penggunaan itu. 



e. Nilai pertimbangan seputar keperluan audiens tentang media spesifik atau isi 

harus dibentuk. 

Pengujian-pengujian terhadap asumsi-asumsi Uses and Gratification Media 

tersebut menghasilkan enam (6) kategori identifikasi dan temuan-temuannya, antara 

lain :  

 

1. Asal Usul Sosial dan Psikologis Gratifikasi Media 

John W.C. Johnstone (1974) menganggap bahwa anggota audiens tidak 

anonimous dan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai anggota kelompok sosial 

yang terorganisir dan sebagai partisipan dalam sebuah kultur. Sesuai dengan anggapan 

ini, media berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan keperluan individu-individu, 

yang tumbuh didasarkan lokalitas dan relasi sosial individu-individu tersebut. Faktor-

faktor psikologis juga berperan dalam memotivasi penggunaan media. Konsep-konsep 

psikologis seperti kepercayaan, nilai-nilai, dan persepsi mempunyai pengaruh dalam 

pencarian gratifikasi dan menjadi hubungan kausal dengan motivasi media. 

 

2. Pendekatan Nilai Pengharapan 

Konsep pengharapan audiens yang perhatian (concern) pada karakteristik media 

dan potensi gratifikasi yang ingin diperoleh merupakan asumsi pokoknya adalah 

mengenai audiens aktif.  Jika anggota audiens memilih di antara berbagai alternatif 

media dan non media sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka harus memiliki 

persepsi tentang alternatif yang memungkinkan untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 

Kepercayaan terhadap suatu media tertentu menjadi faktor signifikan dalam hal 

pengharapan terhadap media itu. 

 

3. Aktifitas Audiens 

Levy dan Windahl (1984) menyusun tipologi aktifitas audiens yang dibentuk 

melalui dua dimensi :  

 Orientasi audiens; selektifitas, keterlibatan dan kegunaan. 

 Skedul aktifitas; sebelum, selama, dan sesudah terpaan. 

Katz, Gurevitch, dan Haas (1973) dalam penelitian tentang penggunaan media, 

menemukan perbedaan anggota audiens berkenaan dengan basis gratifikasi yang 

dirasakan dan dipengaruhi beberapa factor, antara lain, struktur media dan teknologi; isi 

media; konsumsi media; aktifitas non media; dan persepsi terhadap gratifikasi yang 

diperoleh. Sedangkan Garramore (1983) secara eksperimental menggali pengaruh 

rangkaian motivasi pada proses komersialisasi politik melalui TV. Ia menemukan bahwa 



anggota audience secara aktif memproses/mencerna isi media, dan pemrosesan ini 

dipengaruhi oleh motivasi. 

 

4. Gratifikasi yang Dicari dan yang Diperoleh 

Pada awal sampai pertengahan 1970-an sejumlah ilmuwan media menekankan 

perlunya pemisahan antara motif konsumsi media atau pencarian gratifikasi (GS) dan 

pemerolehan gratifikasi (GO). Penelitian tentang hubungan antara GS dan GO, 

menghasilkan temuan sebagai berikut GS individual berkorelasi cukup kuat dengan GO 

terkait. Di lain pihak GS dapat dipisahkan secara empiris dengan GO, seperti 

pemisahan antara GS dengan GO secara konseptual, dengan alasan sebagai berikut : 

 GS dan GO berpengaruh, tetapi yang satu bukan determinan bagi yang lain. 

 Dimensi-dimensi GS dan GO ditemukan berbeda dalam beberapa studi. 

 Tingkatan rata-rata GS seringkali berbeda dari tingkatan rata-rata GO. 

 GS dan GO secara independen menyumbang perbedaan pengukuran 

konsumsi media dan efek. 

Penelitian GS dan GO menemukan bahwa GS dan GO berhubungan dalam 

berbagai cara dengan variabel-variabel: terpaan; pemilihan program dependensi media; 

kepercayaan; evaluasi terhadap ciri-ciri atau sifat-sifat media. 

 

5. Gratifikasi dan Konsumsi Media 

Penelitian mengenai hubungan antara gratifikasi (GS-GO) dengan konsumsi 

media terbagi menjadi 2 (dua) kategori utama, yaitu sebagai berikut : 

 Studi tipologis mengenai gratifikasi media. 

 Studi yang menggali hubungan empiris antara gratifikasi di satu sisi dengan 

pengukuran terpaan media atau pemilihan isi media di sisi lain. 

Studi-studi menunjukkan bahwa gratifikasi berhubungan dengan pemilihan 

program. Becker dan Fruit memberi bukti bahwa anggota audiens membandingkan GO 

dari media yang berbeda berhubungan dengan konsumsi media. Studi konsumsi media 

menunjukkan terdapat korelasi rendah sampai sedang antara pengukuran gratifikasi 

dan indeks konsumsi. 

 

6. Gratifikasi dan Efek yang Diperoleh 

Windahl (1981) penggagas model uses and effects, menunjukkan bahwa 

bermacam-macam gratifikasi audiens berhubungan dengan spectrum luas efek media 

yang meliputi pengetahuan, dependensi, sikap, persepsi mengenai realitas sosial, 

agenda setting, diskusi, dan berbagai efek politik. Blumer mengkritisi studi uses and 



effects sebagai kekurangan perspektif. Dalam usaha untuk menstimulasi suatu 

pendekatan yang lebih teoritis, Blumer menawarkan tiga hipotesis sebagai berikut : 

 Motivasi kognitif akan memfasilitasi penemuan informasi. 

 Motivasi pelepasan dan pelarian akan menghadiahi penemuan audiens 

terhadap persepsi mengenai situasi sosial. 

 Motivasi identitas personal akan mendorong penguatan efek. 

        

 Teori Clozentropy (Clozentropy Theory) 

     Clozentropy Theory pertama kali dipopulerkan oleh Donald Darnell pada tahun 

1970, kemudian dikembangkan oleh Dennis T. Lowry dan Theodore J. Marr yang 

mengkaji teori ini dalam komunikasi internasional. Istilah "Clozentropy" merupakan 

paduan dari "cloze procedure" dari Wilson L. Taylor dan "entropy" dan teori komunikasi 

yang ditampilkan oleh Claude E. Shannon dan Warren Weaver, The Mathematical 

Theory of Communication. Penelitian dengan landasan Clozentropy Theory ini 

dilakukan karena ternyata di satu pihak komunikasi internasional mencakup dari negara 

A dalam bahasa X diterjemahkan ke dalam bahasa Y ketika disampaikan ke negara B, 

tetapi di lain pihak ada komunikasi internasional yang tidak memerlukan terjemahan. 

misalnya Amerika dengan Inggris, Kanada dengan Australia, Meksiko dengan 

Argentina, Ekuador dengan Bolivia, Portugal dengan Brasil, Francis dengan Haiti, dan 

Indonesia dengan Malaysia. Kendati demikian, adalah menjadi pertanyaan apakah 

dalam komunikasi dengan menggunakan bahasa resmi yang sama itu diperoleh 

pemahaman yang maksimal, jika pesan yang disampaikan itu dalam konteks nasional 

dan kebudayaan yang berbeda.            

Studi yang dilakukan oleh Lowry dan Marr terhadap Clozentropy Theory itu 

menekankan pentingnya pra keakraban dengan isi pesan yang janggal (prior familiarity 

with idiosyncratic content) dalam hubungan  dengan pengertian pesan komunikasi, 

dalam arti isi pesan komunikasi   bersifat khas. Dalam beberapa hal pra keakraban iebih 

penting daripada  taraf pendidikan formal. Clozentropy Theory telah memperbaiki yang 

dikenal sebelumnya, yakni "Kenalilah diri mereka (know theyself)" menjadi kenalilah 

pesan anda  dan sasaran anda beserta pertautannya.  

Komunikasi internasional dalam pengertian sederhana proses penyampaian 

pesan dari satu negara ke negara lain, sebenarnya sudah lama menarik perhatian para 

peneliti.  Sebagai contoh kegiatan itu telah dikaji dari kerangka kerja analisis 

propaganda dan kerangka kerja arus informasi. Tetapi yang sering diabaikan atau 

terlupakan adalah pemahaman dalam komunikasi internasional sejauh suatu pesan 

yang berasal dari suatu negara dipahami oleh khalayak di negara lain.  Dari hasil 



penelitian Lowry dan Marr di Amerika Serikat dan Philipina ini tampak pentingnya pra-

keakraban (prior familiarity) dalam komunikasi internasional sekalipun hubungan antara 

dua negara yang terlibat dalam komunikasi ditinjau dan bahasa bersifat monolingual, 

apalagi jika antara dua negara berbeda dalam bahasa, kebudayaan, dan politik  

 

 

_____________________ 
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