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KATA PENGANTAR 

Tidak ada kata yang pantas untuk kami dahulukan 

selain kata syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas limpahan rahmatnya book chapter yang 

bertemakan “Dinamika Komunikasi kontekstual” ini yang 

merupakan hasil gagasan, penelitian, dan telaah pustaka 

para dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Slamet Riyadi Surakarta bisa diselesaikan dengan baik. 

Terbitnya buku yang berbentuk book chapter ini 

merupakan salah satu program kerja Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta untuk 

mendorong dan memfasilitasi para dosen berkarya dalam 

bentuk buku. 

Pengambilan tema “Dinamika Komunikasi 

kontekstual” bukan tanpa alasan. Pengambilan tema ini 

agar para dosen bisa mengkaji dan menuangkan ide 

dalam bentuk tulisan yang terkait dengan  keilmuwan 

komunikasi seluas-luasnya. Karena memang komunikasi 

merupakan bidang kajian ilmu sosial yang selalu ada di 

berbagai bidang ilmu. Komunikasi bisa berubah bentuk 

tergantung konteksnya karena komunikasi adalah 

penghubung dari berbagai banyak hal. Namun, 

komunikasi juga bisa berdiri sendiri. Inilah uniknya 

komunikasi yang bisa menjadi apapun dan ada dimana 

pun tergantung konteksnya. Maka tidak heran, book 

chapter yang terdiri dari enam artikel ini membahas 
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berbagai konteks yang terkait dengan komunikasi dengan 

berdiri sendiri-sendiri namun ada keterikatan. 

Dari enam artikel dalam buku ini dibagi menjadi 

tiga bab yang mana setiap artikel dalam satu bab memiliki 

keterikatan yang paling mendekati. Tentu tujuan dari 

pengelompokan artikel ke dalam satu bab ini untuk 

memudahkan para pembaca dalam memahami suatu 

rumpun pembahasan dalam keilmuwan komunikasi. Bab 

pertama pada buku ini yaitu “Dari Media Tradisional ke 

Media Baru” yang mana pembahasannya terkait dengan 

media massa tradisional atau media lama seperti televisi, 

koran cetak dan sebagainya serta membahas media baru 

atau biasa disebut dengan new media seperti youtube, 

media online, dan sebagainya.  

Berbeda dengan bab pertama, bab kedua 

membahas tentang “Media, Bisnis dan Komunikasi 

Pemasaran”. Meski pembahasannya masih terkait dengan 

media, pada bab ini pembahasannya lebih kepada peran 

media dalam dunia bisnis, baik dalam bisnis media itu 

sendiri atau peran media dalam strategi bisnis dan 

pemasaran. Sedangkan pada bab ketiga pembahasannya 

jauh berbeda dengan bab pertama dan kedua, yaitu 

tentang “Komunikasi dan Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini”. 

 Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Ketua 

Yayasan Slamet Riyadi, Rektor Universitas Slamet Riyadi 

Surakarta, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
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Kaprodi Ilmu Komunikasi dan semua yang telah 

mendukung dan memfasilitasi terbitnya buku ini. Semoga 

buku ini memberikan manfaat kepada siapapun, 

khususnya kepada civitas akademika Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Akhir kata dari kami 

“Tidak ada gading yang tidak retak”. Kami sadar dengan 

segala keterbatasan, maka kami mohon maaf atas segala 

kekurangan. Karena buku ini memang membutuhkan 

masukan bahkan kritikan yang membangun untuk 

kebaikan kami dalam berkarya di masa yang akan datang. 

Selamat membaca. 

 

Surakarta, 29 Mei 2021 

 

Editor, 

Sihabuddin, S.I.Kom., M.I.Kom 
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BAB I  

DARI MEDIA TRADISIONAL  
KE MEDIA BARU 

A. VOYEURISM DALAM TAYANGAN TELEVISI;  

KOMODITAS YANG DISUKAI MASYARAKAT   

(Oleh : Muadz, S.Sn., M.A) 

 
Pendahuluan 

Kebutuhan akan akses informasi dapat diperoleh 

melalui media cetak maupun elektronik. Media cetak 

misalnya, akses informasi dapat diperoleh melalui koran, 

tabloid, majalah, atau yang lainnya. Sedangkan melalui 

media elektronik, akses dapat diperoleh melalui pc, 

laptop, tablet, smartphone yang terhubung dengan 

internet, televisi, radio atau melalui media elekronik 

lainnya.  

Banyaknya beragam media untuk mengakses 

informasi. Tentu saja ada media yang menonjol. Media 

yang mempunyai banyak peran untuk menyebarkan 

informasi ke masyarakat, media yang paling banyak 

diakses masyarakat dan media yang paling dipercaya oleh 

masyarakat untuk mendapatkan informasi. Media 

tersebut adalah televisi. Menurut Status Literasi Digital 

Nasional 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(KOMINFO) Republik Indonesia, televisi menduduki 
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media nomor 2 yang biasa diakses oleh masyarakat untuk 

mendapatkan informasi dan media nomor 1 sebagai 

sumber yang paling dipercaya untuk mendapatkan 

informasi. Alasan mengapa televisi menjadi sumber 

informasi yang paling dipercaya karena informasi data 

jelas dan lengkap, terjamin kebenarannya dan tercantum 

sumber berita yang jelas (https://www.kominfo.go.id, 

2020).  

Televisi saat ini bukan menjadi barang yang mahal, 

bukan juga menjadi tolok ukur prestisius sebuah 

keluarga. Dahulu, dalam satu kampung yang mempunyai 

televisi sangat sedikit, mungkin hanya satu atau dua 

keluarga. Satu kampung bisa menyelenggarakan nonton 

bareng di tempat keluarga yang mempunyai televisi. 

Sekarang, penetrasi televisi untuk hadir dalam kehidupan 

manusia semakin tak terbendung dari segi ruang dan 

waktu. Bukan lagi satu keluarga mempunyai satu televisi, 

tetapi bisa satu anggota keluarga mempunyai satu 

televisi. Televisi sekarang sudah masuk kedalam ruang 

pribadi, tidak lagi menjadi alat pemersatu keluarga untuk 

berkumpul.  

Menikmati tontonan televisi sudah menjadi 

kebutuhan sehari-hari, tontonan yang disuguhkan seakan 

membius pemirsanya untuk betah berlama-lama di 

depan layar tidak mengenal waktu. Walau mulai tergeser 

oleh kehadiran internet, para pembuat program televisi 

seakan tidak kehabisan ide, program yang sudah tayang 

diunggah di kanal internet agar pemirsa dapat menikmati 



 3 

sewaktu-waktu. Oleh karena itu, televisi adalah salah satu 

media yang sangat ampuh untuk mempengaruhi pola-

pikir dan emosi masyarakat. Televisi dapat membuat 

masyarakat yang menontonnya berfikir secara imajiner 

bahwa mereka adalah bagian dari sebuah program acara 

televisi yang disajikan kepada para khalayak. 

Televisi menjadi media untuk pemenuhan 

kebutuhan akan hiburan dan informasi. Dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan informasi tersebut, tentu ada 

proses dimana manusia menyediakan informasi untuk 

bisa dinikmati atau diakses oleh manusia lainnya. 

Informasi yang dinikmati tersebut dikemas sedemikian 

rupa agar menjadi enak ditonton dan hal itu membuat 

masyarakat sekan menjadi masyarakat yang hanya 

nyaman menonton, atau yang akrab disebut sebagai 

spectacle society. 

Menyuguhkan program yang nyaman untuk dilihat 

penonton tentunya bukan perkara yang mudah. Para 

pembuat program acara harus membuat acara yang dapat 

menarik perhatian para penonton. Ada sebuah bahasan 

universal jika ingin menarik perhatian penonton melalui 

program acara televisi. Bahasan universal tersebut 

adalah voyeurism, kebiasaan mengintip, keinginan untuk 

ingin tahu tentang suatu hal yang berkaitan dengan orang 

lain kemudian diangkat melalui program acara.  

Program acara yang diproduksi tentu tidak lepas 

dari model kepemilikan. Saat ini, di Indonesia terdapat 
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dua model kepemilikan. Televisi pemerintah dan televisi 

swasta. Masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. 

Televisi pemerintah, sesuai dengan tugasnya yang diatur 

dalam peraturan, yaitu menyajikan hiburan, edukasi, 

budaya dan berperan sebagai penyampai informasi, 

terutama dari pemerintah. Televisi swasta berorientasi 

profit dengan menyajikan tayangan yang menarik 

perhatian pemirsa. Banyak program acara yang diangkat 

televisi swasta sekarang ini seakan mempunyai realitas 

yang sama dengan realitas masyarakat, voyeurism. 

Obrolan masyarakat membicarakan tentang apa yang 

menurut mereka “Nyaman” untuk dibahas, walaupun 

harus menyangkut kehidupan pribadi orang lain. 

Voyeurism diangkat dalam sebuah program acara televisi 

dan menjadi program acara yang sangat digemari oleh 

masyarakat.     

Spectacle Society dan Voyeursim 

Televisi adalah salah satu media elektronik yang 

bisa memangkas jarak dan waktu. Ketika manusia butuh 

hiburan atau informasi, televisi menjadi salah satu media 

prioritas untuk diakses dibandingkan media lain. Berita, 

infotaintment, reality show, pagelaran musik, tayangan 

langsung olah raga, dan lain-lain dikemas secara menarik 

dalam televisi dan menjelma menjadi tontonan 

(spectacle) .  

Banyaknya stasiun televisi dan program acara yang 

disiarkan sebenarnya adalah bentuk kapitalisme yang 
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dikomunikasikan melalui ruang media. masyarakat sekan 

terbius oleh tontonan yang menghibur di sela-sela waktu 

mereka. Tidak jarang juga banyak masyarakat yang 

menghabiskan waktu hanya di depan televisi dan tidak 

bosan-bosannya untuk beranjak. Tontonan yang 

disuguhkan tentunya juga membuat berdecak kagum dan 

penasaran oleh banyak masyarakat. Jika melewatkan 

acara tertentu yang sangat ingin untuk  ditonton, 

sebagian besar pasti akan kecewa.    

Industri televisi menampilkan tontonan yang 

digemari oleh masyarakat. Membahas tentang 

“Tontonan”, ‘The spectacle is not a collection of images, but 

a social relation among people, mediated by images’ 

(Debord, 1977; Durham & Kellner, 2006). The spectacle 

presents itself simultaneously as all of society, as part of 

society, and as instrument of unification. As a part of society 

it is specifically the sector which concentraces all gazing 

and all consciousness. Due to the very fact that this sector 

is separate, it is the common ground of the deceived gaze 

and of false consciousness, and the unification it achieves is 

nothing but an official language of generalized separation 

(Debord, 1977; Durham & Kellner, 2006).  

Pernyataan Debord di atas mengindikasikan bahwa 

tontonan bukanlah sekedar program acara tetapi bentuk 

hubungan sosial manusia yang dimediasi oleh gambar 

(program acara). Tampilan program acara yang digemari 

oleh masyarakat adalah bentuk hubungan sosial. 

Program acara sebagai media pemersatu masyarakat 
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untuk menonton dan sebagai gambaran realita 

masyarakat itu sendiri.   

Banyaknya tontonan menyebabkan masyarakat 

menjadi nyaman menonton dan menjadi society of 

spectacle. Dalam perkembangannya, hal tersebut 

melahirkan budaya voyeurism. Voyeurism pada awalnya 

adalah kajian psikologis yang berarti penyimpangan 

seksual karena kegemaran mengintip. Bagi orang yang 

tidak mengalami penyimpangan seksual voyeurism, 

kegiatan mengintip tidak mempunyai sensasi apapun. 

Tetapi bagi para pengidap voyeurism, mengintip 

mempunyai kenikmatan tersendiri.  

Voyeourism menjadi masalah ketika penyakit 

tersebut terstruktur dengan memanfaatkan teknologi, 

terutama media massa. Seperti yang dinyatakan oleh 

Calvert; the consumption of revealing images and 

information about others’ apparently real and unguarded 

lives, often yet not always for purposes of entertainment 

but frequently at the expense of privacy and discourse of 

entertaintment but frequently at the expense of privacy and 

discourse, through the means of the mass media and 

internet (Calvert, 2004).  

Tontonan yang mengandung konten voyeurism 

merupakan tontonan yang digemari masyarakat. 

Sebagian besar acara televisi yang disajikan pada saat ini, 

bermuatan voyeurism. Masyarakat seakan sangat tertarik 

dengan budaya mengintip, ingin tahu tentang segala 



 7 

aktivitas kehidupan orang lain, dan media memfasilitasi 

dan menayangkan kondisi tersebut. Tontonan semacam 

infotaintment yang mengangkat kehidupan publik figur 

sehari-hari bisa mendapat rating yang tinggi. Aktifitas, 

jalinan asmara, lamaran, prosesi pernikahan, masalah 

rumah tangga publik figur menjadi komoditi yang jika 

ditayangkan melalui media dan menjadi tontonan favorit 

masyarakat.   

Ekonomi Politik Komunikasi dalam Acara Televisi 
yang Mengandung Unsur Voyeursim  

Komunikasi menjadi bernilai secara ekonomi dan 

politik ketika dikirimkan atau dikomunikasikan melalui 

media. Vicent Mosco mempunyai pendapat bahwa 

komunikasi bisa menjadi nilai tukar dan mempunyai nilai 

ekonomi politik. Proses masuknya komunikasi hingga 

menyebabkan mempunyai nilai ekonomi politik adalah 

proses komodifikasi. Commodification is the process of 

transforming things valued for their use into marketable 

products that are valued for what they can bring in 

exchange. (Mosco, 2009).  

Ada dua dimensi utama dalam komodifikasi; First, 

communication processes and technologies contribute to 

the general process of commodification in the economy as 

a whole. Second, commodification processes and 

institutions, so that improvements and contradictions in 

the societal commodification process influence 

communication as a social practice. (Mosco, 2009).  
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Penjelasan tentang dua dimensi utama dalam 

komodifikasi menurut Mosco memberi gambaran yang 

jelas bahwa adanya komunikasi dan teknologi 

mempunyai kandungan nilai ekonomi, begitu juga dengan 

dimensi lainnya, ketika teknologi informasi dan 

komunikasi menjadi sebuah nilai ekonomi, maka akan 

mempengaruhi proses sosial ataupun institusi yang 

terlibat di dalamnya.  

Tayangan televisi juga merupakan hasil dari 

komodifikasi, dimana komunikasi menjadi nilai ekonomi 

ketika ditayangkan melalui media tersebut. Program 

acara atau tayangan yang mengandung unsur voyeurism 

biasanya adalah program yang disukai oleh masyarakat. 

Berita, infotaintment, talkshow, dan lainnya adalah 

program yang mengandung unsur voyeurism dan 

digemari oleh masyarakat. 

Melihat dari segi ekonomi, pembuatan program 

yang mengandung unsur voyeurism lebih murah 

dibandingkan dengan program yang tidak mengandung 

unsur voyeurism. Calvert berpendapat ‘are cheap to 

produce, with low overhead and big return on a minimum 

inverstment’ (Calvert, 2004).  

Dapat dicontohkan ketika membuat tayangan yang 

tidak mengandung unsur voyeurism, misalnya adalah 

pembuatan film. Dalam pembuatan film produser beserta 

kru-nya harus menyiapkan berbagai macam 

perlengkapan produksi film, mulai dari lokasi, script, 
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kostum, aktor & aktris, alat dan sebagainya. Hal tersebut 

sangat berbanding terbalik dengan tayangan yang 

mengandung voyeurism, misalnya infotaintment, hanya 

mengandalkan dua orang saat mencari bahan tayangan, 

yang satu bertugas sebagai pewawancara dan satunya 

bertugas sebagai pengambil gambar, bahan tayangan 

atau program acara yang mengandung unsur voyeurism 

sudah dapat diproduksi.  

Tayangan yang mengandung konten voyeurism 

memang sangat digemari di kalangan masyarakat, hal 

tersebut memang menjadi fenomena tersendiri. Rasa 

ingin tahu, membicarakan tentang keadaan orang lain 

atau yang lebih familiar dengan kata menggunjing lebih 

disukai masyarakat. Rasa penasaran yang terdapat di 

dalam benak individu untuk mengetahui apa yang 

diinginkan menjadi faktor penting mengapa tayangan 

yang mengandung voyeurism begitu digemari.  

Jumlah pemirsa atau rating program acara memang 

menjadi faktor yang penting untuk kelangsungan 

program acara. Program acara yang mengandung 

voyeurism mempunyai pengaruh terhadap sisi ekonomi 

produksi program acara. rating menjadi segalanya bagi 

televisi, karena secara langsung berimbas terhadap 

jalannya roda bisnis televisi untuk membiayai 

operasional produksi. Para pengiklan lebih tertarik 

beriklan diprogram acara yang mempunyai rating tinggi 

atau ditonton oleh banyak masyarakat. Hal itu juga 

berimbas kepada tarif iklan yang dipatok dalam program 
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acara yang mempunyai rating tinggi. Tayangan yang 

mengandung voyeurism bisa jadi adalah solusi untuk 

menjaring jumlah pemirsa.  

Politik juga tidak luput dari media voyeurism, sepak 

terjang para politikus yang diangkat melalui media juga 

sangat digemari masyarakat. Masyarakat cenderung 

ingin tahu sebenarnya wajah aktor politik yang menjadi 

pengambil kebijakan di daerah/negaranya.  

Hampir sebagian besar masyarakat menilai politik 

merupakan panggung tontonan yang sangat menarik 

untuk disimak, walaupun seringkali menjengkelkan dan 

membuat naik pitam. Berbagai kebijakan yang diambil 

dan kehidupan pribadi politikus menjadi bahan tontonan. 

Oleh karena itu panggung politik juga merupakan lahan 

subur bagi voyeurism melalui media. Ada tiga jalan ketika 

media televisi menganggangkat politik sebagai bahan 

tayangan yang mengandung voyeurism; (1) news 

coverage that often focuses on private, titillating, or 

prurient aspects of politicians lives (2) political talk shows 

in which dialogue is denigrated and spectacle is celebrated 

and (3) horse-race cover-age of campaigns that suggests 

politics is something to be passively watched rather than 

actively joined. (Calvert, 2004)  

Tiga faktor di atas menunjukkan bahwa tayangan 

tentang politik adalah tayangan yang mengandung 

voyeurism, seperti halnya infotaintment yang mengangkat 

kehidupan artis untuk ditayangkan di layar kaca, melihat 
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para politikus yang terekam dalam lensa kamera adalah 

sebuah bentuk dari sebuah tayangan yang menarik untuk 

disimak.  

Voyeurism dalam Acara Televisi  

Tayangan televisi yang berorientasi profit 

merupakan bentuk kapitalisme media massa. Bentuk 

produksi, konsumsi dan komunikasinya terkesan 

berlebihan. Bentuk informasi yang disebarkan adalah 

hasil dari komodifikasi komunikasi yang ditayangkan 

melalu media yang bernama televisi.  

Ada empat tipe kategori voyeurism dalam konten 

media  (1). Video verite voyeurism; is derived from cinema 

verite. The defining characteristic of this distinctly 

nonfiction category of voyeurism is unrehearsed unscripted 

moments of real life played out before, and captured by, a 

video camera, (2). Rescontruction voyeurism; is the 

reenactment or dramatization of real event, (3). Tell-

all/show-all voyeurism; many individuals on these shows 

are not unwilling or unsuspecting participants but in stead 

knowingly consent to tell their stories for television, (4). 

Sexual voyeurism; world wide web is awash in more 

pornographic and graphic voyeurism pages that feature 

photographs of unsuspecting individuals in various stages 

of undress, sexually explicit activity, and bodily function 

(Calvert, 2004).  

Empat tipe kategori vouyerism yang disebutkan 

oleh Calvert diatas sangat relevan dengan tayangan 
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televisi yang digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini. 

Pertama, video verite voyeurism, tayangan yang berisi 

tentang momen kehidupan nyata seseorang yang 

ditangkap oleh kamera tanpa adanya perencanaan 

adegan dan skrip. Proses pengambilan gambar berjalan 

alami apa adanya seperti kehidupan sehari-hari. Dalam 

format tayangan televisi, voyeurism seperti ini  dapat 

ditemui berbentuk vlog. Tidak  hanya dalam program 

acara televisi, tayangan vlog sangat banyak ditemui di 

internet, youtube. Menurut data Digital 2021 Indonesia, 

pengguna internet di Indonesia pada rentang usia 16-64 

tahun, ketika mengakses internet untuk melihat video, 

sebanyak 74,3% pengguna internet tersebut melihat vlog 

(https://wearesocial.com/digital-2021,2021). Termasuk 

persentase yang tinggi, menunjukkan bahwa vlog 

termasuk tayangan yang sangat digemari.   

Bentuk kedua adalah rescontruction voyeurism, 

bentuk vouyerism dengan cara memperagakan atau 

dramatisasi dari peristiwa nyata. Tayangan berbentuk 

rescontruction voyeurism juga dapat ditemui dalam 

program acara televisi. Tidak seperti vlog yang digemari 

penonton saat ini, tayangan bentuk ini sangat digemari 

penonton beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, 

beberapa stasiun televisi di Indonesia memproduksi 

rescontruction vouyerism dengan mengangkat tema 

tentang percintaan, seperti mengatakan cinta, lamaran 

nikah atau putus dalam hubungan percintaan. Ketiga 

adalah Tell-all/Show-all vouyeursim, bentuk tayangan ini 

https://wearesocial.com/
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dapat ditemui dalam tayangan infotaintment berbentuk 

talkshow. Banyak artis atau sesorang yang sedang 

menarik perhatian banyak khalayak diangkat melalui 

media, menceritakan kisah atau kejadian yang dialami.  

Talkshow menyajikan hiburan, pengetahuan atau 

pemahaman informasi akan bahasan yang sedang hangat 

dibicarakan oleh masyarakat. Dipandu oleh host dengan 

tamu yang terdiri dari seseorang atau beberapa orang. 

Talkshow tidak hanya ditayangkan di televisi, talkshow 

juga dapat ditampilkan dalam kanal youtube. Keempat 

adalah sexual vouyerism, tayangan ini berisi tentang 

pornografi. Stasiun televisi di Indonesia dilarang untuk 

menampilkan tayangan tentang pornografi. Konten 

pornografi biasanya disebarkan melalui internet. 

Menurut statistik aduan KOMINFO Republik Indonesia, 

pada bulan Maret 2021, statistik aduan tentang konten 

pornografi terbanyak kedua setelah konten perjudian, 

yaitu sebanyak 4.724 aduan. Secara menyeluruh, statistik 

aduan konten pornografi terbanyak, yaitu 1.078.610 

aduan (https://www.kominfo.go.id/statistik, 2021). Hal 

tersebut dapat menunjukkan bahwa konten pornografi 

masih banyak tersebar di internet.  

Acara televisi yang mengandung unsur voyeurism 

dikemas dalam program infotainment menjadi komoditas 

yang berharga. Kehidupan pribadi seseorang atau artis 

menjadi tontonan dan sangat digemari oleh masyarakat. 

Bisa dikatakan bahwa infotainment adalah sebuah 

produk tayangan hasil dari kapitalisme media massa. 

https://www.kominfo.go.id/statistik
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Untuk ukuran stasiun televisi, infotaintment adalah 

produksi dengan biaya rendah tetapi menghasilkan acara 

yang sangat digemari.   

Di sisi lain, industri media televisi bagi para artis 

maupun politikus bisa berfungsi sebagai alat untuk 

pembentukan image dan percepatan popularitas. Artis 

dan televisi menciptakan hubungan tersendiri, bagaikan 

simbiosis mutualisme, hubungan yang saling 

menguntungkan satu sama lain. Disatu sisi artis 

membutuhkan media televisi yang salah satunya melalui 

tayangan infotainment untuk mempercepat popularitas, 

sisi lainnya, televisi juga membutuhkan program acara 

untuk meraup keuntungan dari tayangan kehidupan artis 

melalui media televisi.  

Pergeseran fungsi televisi, dari fungsi informasi 

menjadi sumber hiburan dapat mengindikasikan adanya 

perubahan konsumsi masyarakat terhadap informasi. 

Kebanyakan masyarakat tidak memperdulikan kualitas 

tayangan baik isi ataupun kebenaran dari sebuah 

informasi. Tontonan yang mengandung budaya voyeurism 

seperti infotainment sangat digemari karena budaya 

menonton yang didorong oleh pemuasan kebutuhan akan 

rasa senang dan mengetahui keadaan orang yang 

diberitakan.  

Kondisi seperti itu pastinya dimanfaatkan dengan 

jeli oleh para pemilik media untuk membuat sebuah 

tayangan informasi yang mengandung budaya voyeurism 



 15 

untuk dapat menghasilkan pemasukan lebih. Produksi 

infotainment pada dasarnya adalah tayangan yang dapat 

diproduksi secara cepat dan murah. Dimana hal yang 

berhubungan dengan kehidupan seseorang diangkat dan 

ditayangkan untuk menjadi komoditas. Tayangan 

vouyerism juga tidak menimbulkan kejenuhan di mata 

masyarakat untuk ditonton karena isi dan kemasan yang 

selalu baru sesuai dengan kejadian terkini.  

Realitas: Tayangan Kegemaran Masyarakat, 
Komoditas dan Kepentingan Publik Penyiaran 
Televisi di Indonesia   

Masyarakat Indonesia mempunyai ciri kehidupan 

sosial yang khas, salah satunya adalah suka berkumpul, 

ngobrol dan menghabiskan waktu bersama. Kalangan 

anak muda biasa menyebutnya dengan “Nongkrong”. 

Tidak jarang ketika sudah berkumpul, biasanya, salah 

satu yang dilakukan adalah membicarakan individu 

lainnya, menggunjing, “Gosip”, atau dalam bahasa jawa 

lebih dikenal dengan istilah “Ngrasani”. Kebiasaan senang 

untuk berkumpul memang sangat digemari. Ditambah 

dengan banyaknya tempat yang bermunculan untuk 

mewadahi kegemaran tersebut, seperti warung makan, 

tempat ngopi atau café. Banyak orang, terutama anak 

muda menghabiskan waktu untuk berkumpul dan 

ngobrol di tempat tersebut.   

Kebiasaan ingin tahu keadaan orang lain dapat 

tergambar dalam kehidupan media sosial di Indonesia. 
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Menurut data, dari jumlah populasi penduduk Indonesia 

sebanyak 274,9 juta jiwa, 202,6 juta jiwa sebagai 

pengguna internet dan 170 juta jiwa sebagai pengguna 

sosial media (https://wearesocial.com/digital-

2021,2021). Jumlah angka yang sangat besar. Akun media 

sosial dirancang dapat terkoneksi satu dengan yang 

lainnya, saling membagikan kegiatan terkini dan saling 

menarik perhatian. Banyaknya follower akun-akun gosip, 

menunjukkan bahwa konten bermuatan voyeurism 

sangat digemari.  

Media dan sumber daya komunikasi telah menjadi 

komoditas barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan 

yang mencari keuntungan kepada konsumen (Arianto, 

2011). Seperti yang dikatakan Littlejhon isi media 

merupakan komoditi untuk dijual di pasar, dan informasi 

yang disebarkan dikendalikan oleh apa yang ada di pasar. 

Sistem ini mengarah pada tindakan yang konservatif dan 

cenderung menghindari kerugian, yang membuat 

beberapa jenis isi pesan media komunikasi yang 

diproduksi lembaga media tertentu sehingga beberapa 

media menjadi dominan sementara yang lainnya terbatas 

(Littlejohn, 1999;  Arianto, 2011). 

Tayangan yang mengandung voyeurism merupakan 

komoditas yang sangat disukai oleh masyarakat. 

Menjamur hampir di semua stasiun televisi tanpa 

memperdulikan frekuensi publik. Pemberitaan yang 

seharusnya lebih penting untuk ditayangkan di televisi 

seperti masalah ekonomi, sosial, budaya, kebencanaan 

https://wearesocial.com/
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dan lain-lain yang dialami negeri ini teralihkan karena 

kehidupan salah satu artis yang diangkat ke media dan 

menjadi topik hangat pembicaraan publik.   

Masih segar dalam ingatan ketika beberapa artis 

kenamaan menyelenggarakan prosesi pernikahan yang 

ditayangkan dengan durasi berjam-jam dan 

mengesampingkan kebutuhan informasi lain bagi 

masyarakat.  Seperti yang tercantum dalam slide 

presentasi “Siklon Seroja dan Aurel-Atta” oleh Ismail 

Fahmi, bahwa peringatan BMKG sejak 3 April 2021 

tertutup oleh berita pernikahan Atta-Aurel. Perhatian 

media dan netizen lebih tertuju kepada prosesi 

pernikahan Atta-Aurel dibanding dengan peringatan 

BMKG dan mitigasi bencana 

(https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3, 2021).  

Setelah prosesi acara tersebut, Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) mendapat kritikan karena melanggar hak 

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 

berkualitas.  

Komodifikasi pada tayangan televisi saat ini 

memperlihatkan bagaimana imajinasi, sikap, dan standar 

moral pemirsa dimanipulasi menurut kepentingan pasar 

dan industri. Tontonan irasional tanpa mengindahkan 

pembatasan jam tayang. Energi media lebih tertuju pada 

upaya memperbanyak durasi hiburan-sensional yang 

membuat pemirsa menonton televisi (Enga, 2016).  

https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3
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Kepentingan publik dalam penyiaran diatur dalam 

UU Penyiaran No.32/2002. Membahas sistem penyiaran 

demokratis, menekankan konsep heuristik dalam sistem 

penyiaran. Menurutnya sistem penyiaran demokratis 

dapat dilacak melalui indikator: akuntabilitas, adequacy 

dan akses (Kellner, 1990;  Wahyuni, 2006). Akuntabilitas 

televisi diawasi oleh KPI, kriteria adequacy mewajibkan 

stasiun penyiaran mendukung terwujudnya masyarakat 

yang well informed dengan menyiarkan program-

program secara seimbang dari beragam posisi. 

Tampaknya kriteria ini sulit diwujudkan mengingat 

sektor televisi komersial lebih kuat daripada televisi 

publik, dominasi jurnalistik swasta yang pada dasarnya 

menekankan style jurnalistik yang bombastis dan 

menekankan aspek menghibur. Kriteria akses dimaknai 

sebagai sistem yang memberikan alternatif, beragam dan 

memberikan kesempatan pada publik untuk 

berkontribusi dalam masyarakat demokratis (Wahyuni, 

2006).  

Penutup 

Voyeurism adalah kajian psikologis yang berarti 

penyimpangan seksual karena kegemaran mengintip. 

Vouyerism menjadi bermasalah ketika diangkat secara 

terstruktur menggunakan teknologi, khususnya media 

massa. Konsumsi foto dan video tentang kehidupan orang 

lain yang harusnya menjadi ranah pribadi menjadi 

komoditas untuk tayangan hiburan.    
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Tayangan bermuatan vouyerism mempunyai 

keterkaitan antar aktor yang saling membutuhkan. 

Pertama, masyarakat gemar akan tayangan yang 

mengandung voyeurism untuk memenuhi hasrat mereka 

akan hiburan, gosip, memperbincangkan dan ingin tahu 

keadaan orang lain. Kedua, artis membutuhkan media 

untuk menaikkan popularitas dengan mengorbankan 

ruang privasi dalam hidupnya, berujung pada nilai 

nominal yang didapatkan. Ketiga, stasiun televisi 

memproduksi tayangan bernuansa voyeurism sebagai 

komoditas yang menguntungkan, biaya produksi 

tergolong rendah tetapi sangat digemari oleh masyarakat.  

Tayangan voyerusim marak diangkat oleh stasiun 

televisi menjadi program acara. Sering kali 

mengesampingkan kepentingan publik dalam penyiaran 

yang membutuhakan informasi berkualitas.  Butuh 

kesadaran dan koordinasi dari berbagai pihak yang 

terlibat dalam industri penyiaran untuk mendukung 

terwujudnya masyarakat yang well informed dengan 

memproduksi dan menyiarkan acara yang berimbang 

dari beragam posisi.   
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B. YOUTUBE, MEDIA BARU UNTUK BELAJAR BAGI 

MAHASISWA KOMUNIKASI  

(Oleh : Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom., M.I.Kom) 

 
Pendahuluan 

Kehadiran media baru dan perkembangan 

teknologi komunikasi telah mengubah banyak aspek 

kehidupan manusia, termasuk aspek politik dan 

demokrasi. Munculnya situs web dan mesin telusur di 

awal 1990-an membantu meningkatkan akses ke 

informasi daring bagi khalayak dan kepribadian yang 

lebih luas, Faktanya, para peneliti mengatakan media 

baru memiliki kekuatan untuk mengubah pola media 

sosial dan menghidupkan kembali pemirsa. Secara 

khusus, ciri khas internet melalui media tradisional 

adalah menyediakan sekumpulan interaksi yang 

memungkinkan semua pengguna untuk menulis umpan 

balik atas informasi yang diterima. Jenley (Ward, 1995) 

berpendapat bahwa kehadiran media baru 

memungkinkan individu untuk mengambil peran yang 

lebih aktif sebagai warga negara. 

Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna Internet di 

Indonesia pada triwulan II tahun 2020 sebanyak 196,7 

juta atau sekitar 73,7% dari penduduk Indonesia. Angka 

ini tampaknya meningkat sekitar 25,5 juta dari tahun 

sebelumnya di tahun 2019. Menurut Nasrullah (2012), 
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peningkatan penetrasi internet di Indonesia disebabkan 

popularitas media sosial di kalangan pengguna, terutama 

kaum muda. Pusat Penelitian Alvara (2014) menemukan 

bahwa kelompok usia 15-34 tahun memiliki penggunaan 

Internet yang jauh lebih tinggi daripada orang yang lebih 

tua. Situasi ini juga menunjukkan bahwa anak muda 

sangat tertarik dengan internet, khususnya media sosial 

(Juditha dan Darmavan, 2018). Pengguna internet, atau 

pengguna bernama Wargans, sepertinya punya ruang 

untuk mengutarakan pandangan dan opini mereka di 

jejaring sosial. Siapapun bisa berpartisipasi, demokratis 

atau tidak. 

Abrahamson (2017) dalam tulisannya berjudul 

“Social Media is the New Television” memaparkan bahwa 

saat ini media sosial menjadi televisi baru bagi khalayak, 

khususnya kaum muda. Lebih jauh, ia berpendapat 

bahwa kaum muda sudah mulai menjauhi layar televisi 

dan berganti ke layar smartphone (Abdullah & 

Puspitasari, 2018). Topik ini juga dipromosikan oleh 

Nielsen Study bahwa pengguna smartphone sekarang 

ditunjukkan dalam arbitrase tradisional, terutama 

penonton dari 18 hingga 34 (Puji, 2016). Kita bisa 

mendapatkan informasi dengan menginformasikan 

dalam generasi yang lebih muda. Alih-alih membaca 

koran TV, remaja memberikan informasi terperinci 

tentang media baru dan media sosial. 
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Pembahasan 

Media Baru 

Media baru adalah istilah yang digunakan dalam 

berbagai jenis komunikasi dan media berbasis teknologi 

informasi. Media baru dengan karakteristik ini adalah 

internet. Internet adalah jaringan telepon kabel dan 

satelit yang menghubungkan komputer satu sama lain. 

(Vivian, 2008:263). 

Media baru adalah istilah yang menggambarkan 

konvergensi teknologi digital, otomasi, dan komunikasi 

jaringan. Kemampuan multimedia baru internet menurut 

Dennis McQuail, Internet tidak hanya dapat 

menghasilkan dan mendistribusikan informasi, tetapi 

juga menghadapi pemrosesan, pembagian, dan 

penyimpanan. Kedua, media baru adalah badan 

komunikasi publik dan swasta yang terorganisir dengan 

baik (atau tidak terorganisir). Ketiga, mereka tidak 

terorganisir dalam media profesional dan birokrasi. 

Internet hadir dalam kehidupan saat ini untuk 

memenuhi kebutuhan manusia akan komunikasi dan 

akses informasi. Internet adalah jaringan komunikasi 

global yang berpindah dari seluruh dunia ke dunia lain. 

Internet juga berfungsi untuk menyediakan informasi 

yang tidak terbatas. 

New Media Theory in Communication Theory (Little 

John & Foss, 2009: 413) menyebutkan bahwa Mark 
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Booster menerbitkan buku utamanya, The Second Media 

Age, pada tahun 1990. Ini melambangkan era baru 

teknologi dan jaringan interaktif, terutama masyarakat 

dunia maya. perubahan. Ide-ide era media kedua, yang 

muncul dari 1980-an hingga saat ini, merepresentasikan 

pergeseran signifikan dalam teori media. 

Hubungan antara media baru dan media sangat luas 

dan terdapat perbedaan mendasar dalam memastikan 

bahwa hampir semua bentuk komunikasi dapat diakses 

dan tidak terkontrol di semua kasus. Dulu orang biasa 

dengan media tradisional (media cetak, radio, televisi, 

film), tapi sekarang sudah familiar dengan media baru 

(internet). Internet telah mengubah cara orang 

berkomunikasi, menerima berita dan informasi, 

membaca berita di media, memposting foto di majalah, 

menonton radio, dan menonton program TV. Media baru 

tidak secara fundamental mengubah cara kerja 

profesional media, hanya penyampaian pesan yang 

benar-benar menggunakan digitalisasi. 

Hubungan teori media baru dengan penelitian ini 

terletak pada peran dan fungsi youtube sebagai media 

berita yang menyampaikan informasi kepada masyarakat 

dengan sangat cepat. Masyarakat dapat menikmati 

informasi yang diterima melalui youtube dari mana saja 

melalui jaringan data internet penyedia dukungan 

smartphone dan laptop. 
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Youtube 

Pendidikan merupakan hak semua warga negara, 

oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah untuk 

memberikan pendidikan yang memadai kepada seluruh 

warga negara. Namun, seiring kemajuan teknologi, jenis 

pendidikan ini tidak terbatas pada ruang kelas dan 

tersedia kapan pun, di mana pun. 

Munculnya dunia internet mengubah model 

pendidikan yang semula hanya ada di dalam kelas dan 

tidak memiliki ruang. Semua arus informasi dapat diakses 

dengan cepat dan mudah melalui media dan internet. 

Garbner mengklaim bahwa media mempengaruhi nilai 

dan sikap tertentu. Media juga terlibat dalam 

menyebarkan sikap dan nilai-nilai ini kepada anggota 

masyarakat lainnya (Nurudin, 2004:159). 

Media sosial berbasis video youtube menjadi salah 

satu media terpopuler untuk mengunduh atau 

mengunggah video. Biasanya, video youtube adalah video, 

laporan insiden, berita, film, acara TV, dan film yang 

diproduksi oleh pembuatnya. Selain itu, youtube juga 

menayangkan video-video peristiwa yang diunggah oleh 

para amatir pribadi atau yang biasa disebut amatir. 

Semakin banyak konten pendidikan yang 

diduplikasi, semakin banyak pula yang direkam dalam 

video dan didistribusikan ke youtube. Ini tidak hanya 

memungkinkan mereka yang memiliki pendidikan formal 

untuk belajar, tetapi juga memungkinkan mereka untuk 
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belajar melalui youtube menggunakan alat alternatif dan 

internet. 

Jadi, penting untuk mempertimbangkan apa yang 

dipahami pengguna (dalam hal ini mahasiswa ilmu 

komunikasi) saat menggunakan youtube sebagai metode 

pembelajaran alternatif. Siswa dapat menggunakan 

media youtube dengan bijak dan tepat pada saat mereka 

membutuhkannya. Demikian pula, tidaklah cukup hanya 

menguji apa yang telah siswa pelajari untuk menerapkan 

asas-asas yang telah mereka pelajari di kelas. 

Persepsi adalah proses memilih, 

mengklasifikasikan, dan menafsirkan emosi yang 

diterima (Prasetijo, 2005:67). Menurut Jenifer Foller 

persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk 

mengenali rangsangan (Mulyana, 2007 :180). Persepsi 

juga berdasarkan budaya dan berdasarkan kepercayaan 

dan persepsi individu berdasarkan budaya sendiri 

(Liliweri, 2011: 155). 

Alex Sobur membagi proses persepsi menjadi 3 

tahap, yaitu: seleksi, interpretasi dan reaksi: (Sobur, 

2003:446) (1) Seleksi, adalah proses penyaringan 

rangsangan dari luar oleh indra, jumlah dan jenisnya 

dapat lebih banyak atau lebih sedikit. (2) Interpretasi, 

yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang. Stimulus yang diterima 

pada tingkat ini terwujud. Pelaku dipengaruhi oleh 

berbagai faktor termasuk pengalaman masa lalu, nilai 
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fiksi, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Tetapi 

pemahaman juga tergantung pada kemampuan 

seseorang untuk mengklasifikasikan informasi yang 

diterima, proses mereduksi informasi yang kompleks 

menjadi informasi sederhana. 

Reaksi, yaitu tingkah laku setelah berlangsung 

proses seleksi dan interpretasi. Jadi, persepsi adalah 

melakukan seleksi, interpretasi dan pembulatan 

terhadap informasi yang sampai serta melakukan reaksi 

atas informasi tersebut. 

Youtube adalah situs web tempat kita dapat 

menonton banyak video yang diunduh dari seluruh dunia 

dan menontonnya di mana saja selama kita memiliki 

koneksi internet. Sebelum youtube, masyarakat umum 

hanya bisa menikmati informasi audio visual di televisi. 

Televisi hadir sebagai media yang berperan sebagai 

media untuk mengekstraksi informasi dari suatu sumber 

dan mendistribusikannya ke banyak penerima. Hal ini 

didukung oleh kemampuan youtube yang dapat diakses 

melalui berbagaimacam alat selain komputer, seperti 

tablet, handphone, dan bahkan televisi  

(Smart TV). Hal tersebut menandakan bahwa jaringan 

frekuensi telah dikalahkan oleh jaringan internet dalam 

menjadi media informasi yang paling dikonsumsi 

masyarakat. 

Youtube adalah situs media sosial gratis. Artinya, 

pengguna dapat mengunduh video dengan biaya tertentu, 
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tetapi mereka membutuhkan paket data atau internet 

untuk menikmati video youtube. Pengguna youtube juga 

dapat mengomentari video yang diposting oleh pengguna 

lain di bagian komentar. 

Selain bisa berkomentar, jika pengguna menyukai 

video, kita bisa menyukai video pengguna lain. youtube 

memiliki 5 fitur (Faqah, Nadjib, Amir, 2016: 260).  

1) Tidak ada batasan waktu untuk mengunduh video. Ini 

membedakan youtube dari banyak aplikasi berdaya 

rendah lainnya seperti Instagram dan Snapchat.  

2) Sistem keamanan youtube yang ketat membatasi 

keamanan dan tidak mengizinkan video yang berisi SARA 

secara ilegal. Harap periksa pertanyaannya sebelum 

mengupload video. 3) Berbayar, Menurut salah satu 

sesepuh Faqah, Nadjib dan Amir (2016: 261), youtube 

menghormati mereka yang mengunggah videonya dan 

menonton lebih dari 1.000 kali. 4) Sistem offline. Youtube 

memiliki fitur baru yang memungkinkan pengguna 

menonton video secara offline. Dengan sistem ini, 

pengguna dapat dengan mudah menonton video offline. 

Namun, untuk melakukan ini, kita harus mengunduh 

videonya terlebih dahulu. 5) Kita dapat menggunakan 

editor sederhana. Menu mulai film meminta pengguna 

untuk mengedit film terlebih dahulu. Menu ini digunakan 

untuk memotong klip video, mengatur ulang warna, atau 

menambahkan efek transfer film. 
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Youtube Untuk Belajar 

Youtube adalah platform berbagi video media sosial 

yang memungkinkan pengguna mengunduh dan 

menonton video secara gratis. Video youtube yang 

diunduh bisa panjang atau pendek. Jadi ini sangat gratis 

dan opsional tergantung pada kebutuhan pabrikan. Jika 

kita memiliki koneksi internet, kita dapat mengakses 

youtube kapan pun, di mana pun. Siapapun dapat dengan 

mudah mengakses youtube. Ini terutama berlaku untuk 

generasi sekarang atau lebih muda yang lebih cenderung 

menjadi profesional. Alhasil, youtube kerap digunakan 

seseorang sebagai alat untuk belajar dan mencari 

informasi dan hiburan. Saat ini, youtube banyak 

digunakan sebagai platform pembelajaran media 

alternatif karena guru atau pendidik menggunakan media 

sosial youtube dalam proses belajar siswanya. Menurut 

(Sianipar, 2013), youtube sebagai media pendidikan 

memiliki motivasi untuk melihat atau menerima 

informasi. Video yang diposting di youtube dapat 

menyertakan pesan yang dikirim ke pembuat dan 

penerima pesan, jadi ada juga proses belajar 

berkomunikasi. 
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Motif 

Motif bisa berbeda antara seseorang walaupun 

kegiatan yang dilakukan sama. Motif orang yang 

melakukan kejahatan dapat mempengaruhi keputusan 

yang diwajibkan oleh hukum. Motif ini juga membantu 

orang memutuskan masalah. Orang yang berbeda 

memiliki motif yang berbeda ketika mengekspresikan 

diri di media. 

Berawal dari kurang adanya contoh real dalam 

sebuah pembelajaran, maka mahasiswa menggunakan 

youtube sebagai media berbasis audio-visual untuk 

mencari contoh dari suatu informasi atau pembelajaran. 

Kemudian juga untuk menambah wawasan dari sebuah 

teori atau pengetahuan tertentu dan menambah 

keterampilan, karena melalui youtube dijelaskan secara 

audio-visual sehingga bisa langsung dipraktikkan dan 

cepat untuk dipahami. Mahasiswa beranggapan bahwa 

melihat melihat video tutorial menggunakan sebuah 

video lebih efektif dan mudah dimengerti daripada hanya 

sekedar membaca. 

Faktor Eksternal 

Selain pembaca internal individu, ada faktor lain 

yang dapat meningkatkan atau mempengaruhi minat 

menonton film di youtube. Berbagai faktor eksternal 

termasuk interaktivitas, portabilitas, shareable. Faktor 

eksternal ini dapat membuat banyak penawaran dan 

acara hebat di media sosial dan dapat menimbulkan 
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tuntutan, ini membuat seseorang lebih tertarik menonton 

youtube daripada faktor internal. 

Mahasiswa Komunikasi menggunakan youtube 

karena mudah mendapatkan informasi. Dengan akses 

yang mudah ke website ini, siswa tidak perlu berkeliaran 

mencari informasi. Situs web ini dapat diakses karena 

ketersediaan program profesional yang terintegrasi 

dengan perangkat mahasiswa. 

Pengguna yang dalam hal ini adalah mahasiswa 

mendapat informasi tentang youtube salah satunya 

karena fitur share yang dilakukan oleh teman mahasiswa 

lain. Kemudahan di dalam membagikan informasi 

pembelajaran yang didapat menjadi nilai tersendiri untuk 

menggunakan youtube sebagai media belajar di masa kini. 

Tampilannya yang lebih atraktif daripada hanya sekedar 

membaca buku cetak memang menjadi daya tarik 

tersendiri. 

Nilai  

Pengguna youtube juga harus memanfaatkan 

berbagai referensi. Jadi, latar belakang seseorang dalam 

beberapa hal memengaruhi nilainya. Baik atau buruk 

untuk dianggap penting tergantung pada apa yang telah 

dicoba sejauh ini. Peringkat video youtube juga bervariasi 

dari orang ke orang. 

Video bermanfaat sebagai penambah informasi 

yang menyajikan cara-cara seperti tutorial atau cara-cara 
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melakukan sesuatu memberikan perspektif yang berbeda 

tentang media sosial, dimana sebelumnya youtube hanya 

dianggap sebagai tempat hiburan saja, namun berubah 

nilai menjadi tempat untuk belajar dan sarana edukasi 

alternatif disamping buku cetak atau perkuliahan di 

dalam kelas. 

Pengguna youtube yang dalam hal ini adalah 

mahasiswa pasti memiliki maksud ketika melihat 

tayangan youtube, yaitu salah satunya adalah untuk 

menambah pengetahuan, seperti seorang akademisi 

seharusnya. Hal ini yang menjadi nilai kegunaan yang 

dicari, yaitu pengetahuan dan informasi. Disamping itu 

juga dalam mencari nilai kepuasan, mahasiswa juga 

menggunakan media ini untuk sarana hiburan karena 

banyak segi hiburan yang ditawarkan oleh stage ini. 

Pengalaman 

Beberapa mahasiswa mencari video youtube 

karena mereka mengetahui informasi dari temannya, 

sementara yang lain mencari sendiri. Setelah menemukan 

video yang tepat, siswa mencari channel tersebut. 

Mahasiswa mengikuti (membagikan) channel youtube 

yang mereka minati. Itu berarti mencari dan mempelajari 

informasi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. 

Siswa dapat dengan mudah memperbarui video siaran di 

sepanjang saluran youtube tertentu untuk mendapatkan 

informasi dengan cepat.  
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Karena penonton youtube adalah mahasiswa 

komunikasi, sebagian besar pengguna mencari video dan 

tutorial pendidikan yang sangat relevan dengan minat 

dan gaya ekspresi mereka, seperti film, foto, pengeditan, 

dan animasi. Mahasiswa diberikan ceramah, banyak film 

dan karya lainnya, serta banyak metode praktis yang 

belum dipahami. Jadi, mereka mencari cara mudah 

melalui saluran yang berfokus pada pelatihan yang baik. 

Kebudayaan 

Budaya individu adalah salah satu variabel yang 

diukur individu dengan mengevaluasi dan menyelidiki 

persepsi mereka. Bagian dari konteks budaya dapat 

mencakup kepercayaan tentang orang atau sesuatu. 

Dalam hal ini pengguna adalah seorang mahasiswa ilmu 

komunikasi, sehingga kemampuan bahasa sehari-harinya 

terbatas. Bahasa komunikasinya adalah bahasa 

Indonesia. Sehingga sulit dipahami bila informasi 

diberikan dalam bahasa asing. 

Melihat latar belakang tersebut mahasiswa lebih 

memilih untuk mengikuti video tutorial belajar yang 

menggunakan bahasa Indonesia atau yang dibuat oleh 

orang Indonesia. Sekalipun menurut informan channel 

dari negara asing lebih lengkap dan lebih detail dalam 

menyampaikan informasi juga memiliki trik-trik khusus 

dalam memberikan pelatihan, namun kesulitan dalam 

menerjemahkan bahasa adalah hal yang akan terjadi, 
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sehingga harus tetap mencari dengan latar belakang 

bahasa dan budaya yang sama dengan informan. 

Melihat latar belakang budaya pendidikan di 

Indonesia yang lebih banyak mengajarkan teori daripada 

praktik, mahasiswa harus belajar mengimplementasikan 

teori menjadi praktek dengan melihat nya dari youtube. 

Sudah banyak channel youtube yang memang khusus 

menyajikan cara penggunaan suatu alat atau praktek dari 

suatu metode tertentu. Pemahaman mahasiswa 

mengenai suatu pengetahuan atau teori membuatnya 

harus mencari informasi dengan sumber lain yang mudah 

untuk dipahami dan dipraktikkan, yaitu dengan media 

video dimana merupakan fasilitas dari youtube karena 

dirasa gambar video lebih dapat mudah dipahami 

daripada hanya sekedar materi secara tertulis di buku 

dan lisan di dalam kelas atau perkuliahan. 

Harapan 

Harapan pengguna untuk konten video youtube 

berbeda-beda. Prediksi ini berisi informasi tentang 

pengalaman masa lalu. Banyaknya video pendidikan yang 

diproduksi di dalam dan luar negeri meningkatkan 

ekspektasi siswa. Salah satunya dengan membuat lebih 

banyak buku teks, membuatnya lebih menyenangkan, 

dan berlatih di jadwal harian agar lebih mudah 

digunakan. Teori diajarkan dalam pendidikan formal. 

Diharapkan seorang content creator menyajikan 

trik-trik khusus yang lebih mudah dipahami dalam 
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sebuah pembelajaran tertentu, dimana trik ini dapat 

digunakan supaya mahasiswa dapat mempraktekkan 

materi lebih cepat dan mudah. Lalu seharusnya tidak 

banyak basa-basi di dalam penyampaian dan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami.  

Harapan dari pengguna youtube yang dalam hal ini 

sebagai akademisi adalah supaya content creator 

memperbanyak tayangan yang memiliki konten edukasi 

sehingga media ini dapat digunakan sebagai media 

alternatif dalam belajar di masa kini, karena dapat 

diakses dari mana saja dan kapan saja serta tidak 

memerlukan banyak biaya. Lalu dari sisi penonton atau 

viewer harus bijak dan tepat dalam memilih channel 

youtube yang memang bermanfaat untuk saran 

penunjang belajar, tidak hanya sekedar hiburan namun 

dapat memberikan manfaat yang positif. 

Kesimpulan 

Kemajuan teknologi khususnya internet membuat 

model pendidikan semakin dinamis. Pelatihan dapat 

dilakukan secara online atau di mana saja, kecuali jika 

diberikan secara resmi di dalam kelas. Karena media 

audiovisual digunakan sebagai media video, youtube 

memberikan akses yang mudah dan nyaman untuk 

penyampaian pembelajaran. 

Mahasiswa komunikasi yang membutuhkan 

keterampilan hands-on learning akan membutuhkan 

sumber belajar alternatif untuk mendukung materi yang 
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diterima dalam perkuliahan. Untuk itu, penelitian ini 

menguji persepsi siswa komunikasi yang menggunakan 

youtube sebagai metode pembelajaran alternatif untuk 

perolehan informasi / pengetahuan. 

Dari hasil penelitian didapat bahwa motif 

mahasiswa dalam menggunakan youtube sebagai media 

pembelajaran alternatif oleh karena kurangnya contoh 

praktik real dalam materi perkuliahan kemudian mencari 

dari youtube. Dan untuk menambah menambah wawasan 

karena melihat dari video lebih mudah dipahami. 

Kemudian faktor eksternal yang membuat seseorang 

menggunakan youtube untuk belajar adalah karena 

mudah dan menariknya situs ini untuk diakses dan dapat 

dibagikan oleh orang lain melalui fitur share.  

Lalu untuk nilai yang dianut oleh mahasiswa adalah 

adanya perubahan cara pandang dari youtube yang 

awalnya digunakan untuk hiburan saja menjadi tempat 

untuk mencari bahan materi pembelajaran secara lebih 

lengkap dan terperinci. Lalu dari segi pengalaman 

menggunakan media ini oleh karena informasi dari teman 

dan mencari tahu sendiri, kemudian setelah 

mendapatkan kanal yang tepat sesuai dengan latar 

belakang pendidikan akan disubscribe sehingga cepat 

mendapatkan update. 

Dari sisi kebudayaan yang dianut, mahasiswa 

mayoritas berasal dari bangsa Indonesia, oleh karena itu 

lebih banyak mengikuti kanal yang menggunakan bahasa 
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Indonesia yang lebih mudah dipahami. Lalu yang terakhir 

adalah pengharapan, mahasiswa berharap semakin 

banyak konten informatif yang diupload di youtube 

supaya pembelajaran dapat diperoleh oleh semua orang 

tanpa batasan. 
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C. KETERIKATAN MEDIA CETAK DAN NEW MEDIA 

MELALUI KACAMATA AUDIENCE STUDIES  

 (Oleh : Estu Widiyowati, S.I.Kom., M.I.Kom) 

 
Pendahuluan 

Setiap orang membutuhkan informasi dalam 

kehidupannya. Karena dengan informasi seseorang dapat 

mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. 

Dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi tersebut, 

media massa memiliki peran penting dalam kehidupan 

masyarakat. Hingga saat ini, industri media massa di 

Indonesia sudah mengalami perjalanan yang cukup 

panjang sejak masa perjuangan kemerdekaan. Media 

massa memiliki posisi utama, mulai dari sebagai 

penggerak kemerdekaan, kemudian pada tahun 1965, 

media berafiliasi dengan partai politik, hingga pada tahun 

1980an ketika media menjadi industri yang semakin 

menjanjikan (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2012; Sen & Hill, 

2000; Hill, 1994). 

Setelah kebebasan pers dan otonomi daerah 

diberlakukan, skala bisnis media semakin besar. Menurut 

Sendjaja (1993) situasi kompetisi antar industri media, 

baik kompetisi antar populasi media ataupun kompetisi 

sesama populasi terjadi di Indonesia. Persaingan media 

tersebut akan dapat berimbas pada usaha untuk 

melakukan reposisi media, terutama media yang sudah 

lama berdiri namun mengalami penurunan iklan maupun 
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pembaca dikarenakan semakin banyaknya media sejenis 

yang mampu mencuri perhatian pembaca dan pengiklan. 

Di satu sisi, reposisi media memiliki resiko yang tinggi, 

tetapi disisi lain, reposisi media terkadang menjadi salah 

satu pilihan bagi pengelola media untuk bisa bertahan 

(Nugroho et., al, 2012). 

Terlebih dengan perkembangan internet pada masa 

sekarang, membuat media massa harus berpikir dan 

berusaha keras untuk bertahan dan mengembangkan 

usahanya. Hal tersebut menjadi tujuan utama dari setiap 

jenis media massa. Jika tidak, media tersebut akan 

ditinggal oleh Audiens-nya dan kedudukannya akan 

digantikan oleh media massa lain. Perkembangan 

internet berdampak pada tidak lagi dikuasainya arus 

informasi oleh lini mainstream semisal surat kabar, 

majalah, tabloid, radio, dan televisi. Media tradisional 

berusaha untuk bertahan dalam bisnis media salah 

satunya dengan menjalankan portal berita online. Portal 

berita menjadi sebuah sumber penyedia informasi yang 

saat ini sedang naik daun, seiring dengan pesatnya 

kemajuan teknologi dan dunia maya di dalamnya. 

Mungkin dahulu bisnis media di jalur online ini masih sepi 

peminat, seperti yang dijelaskan oleh Rogers dan 

Malhotra dalam Salwen, Garrison, dan Driscoll (2005) 

bahwa komputer tidak diperhitungkan sebagai alat untuk 

berkomunikasi. Namun justru saat sekarang ini pasar 

baru ini menjadi target sasaran konglomerat media untuk 

ikut masuk bermain di lahan tersebut. Walaupun 
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memang kondisi dan karakter media internet, termasuk 

karakter khalayaknya perlu dipelajari dan dipahami betul 

oleh konglomerat media sebelum masuk pada bisnis 

industri media. Audiens sudah bisa lagi ditempatkan 

sebagai pengguna akhir sebuah informasi, namun ada 

peluang juga untuk membuat konten berbasis user. 

Selanjutnya menurut Dahlgren dalam Oblak (2005) 

berita online memiliki beberapa karakter yang berbeda 

dari berita pada umumnya, yaitu multimediality 

(integrasi dari teks dengan gambar dan suara), archivality 

(pengguna tidak terlalu terikat pada informasi saat ini, 

mereka dapat mencari informasi yang sudah lewat), 

hypertextuality (derajat interkonektivitas dari suatu 

bagian individual sebuah pesan di dalam rantai hubungan 

dari keseluruhan isi yang terintegrasi), dan interactivity 

(pengiriman dan penerimaan informasi berada pada 

prinsip fungsi yang sejajar). Teknologi internet juga telah 

mengurangi biaya dari reproduksi dan distribusi konten 

namun bukan biaya dari pembuatan konten. Hal ini 

berarti bahwa organisasi ataupun individu dapat dengan 

mudah menggunakan internet untuk mendistribusikan 

konten yang ada tanpa ada biaya tambahan kepada 

Audiens dalam skala kecil ataupun besar (Oblak, 2005). 

Audiens menjadi penting karena mereka sebagai 

pihak yang disasar untuk mengkonsumsi produk sebuah 

media. Kedudukan Audiens dalam portal berita online, 

terkait dengan tingkat kepuasan Audiens ketika 

menggunakan media. Kepuasan Audiens ini kemudian 
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dijelaskan secara lebih lanjut dengan menggunakan Uses 

and Gratification Theory. Inti dari teori ini adalah Audiens 

atau khalayak pada dasarnya menggunakan media massa 

berdasarkan motif-motif tertentu. Maka jika motif ini 

terpenuhi, secara tidak langsung kebutuhan khalayak 

juga akan terpenuhi. Sehingga pada akhirnya media yang 

mampu memenuhi kebutuhan khalayak disebut sebagai 

media yang efektif (McQuail, 2005). 

Media Cetak dan New Media 

Gambaran hubungan antara media cetak dan new 

media kiranya akan dapat secara mudah dijelaskan 

apabila menyertakan satu contoh nyata. Penulis 

menggunakan salah satu kanal berita Kompas.com, yaitu 

VIK (Visual Interaktif Kompas). Akhir Februari 2016, 

Kompas.com juga melakukan inovasi lagi melalui 

peluncuran kanal berita yang diberi nama VIK (Visual 

Interaktif Kompas). Gagasan dasar dari diluncurkannya 

VIK (Visual Interaktif Kompas) ialah semakin 

meningkatnya pengguna internet saat ini. Dan dari pihak 

Kompas berpandangan bahwa jurnalisme di era digital ini 

tidak harus selalu dipahami sebagai aliran berita yang 

sepotong-potong, tetapi selayaknya menghadirkan berita 

dalam konteks yang utuh dan memberi perspektif pada 

Audiens atau pembaca dalam sajian lengkap multimedia. 

Sehingga di sini, kehadiran internet tidak lagi mematikan 

kerja jurnalisme tetapi justru dapat menyempurnakan 

kerja jurnalisme (Margianto, 2016). 
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VIK diambil dari nama Taufik Mihardja (1962-

2014) yang merupakan satu-satunya wartawan Kompas 

yang secara paripurna melintasi tiga platform media yaitu 

cetak, digital, dan televisi. Pengambilan nama VIK 

diharapkan dapat terus mengingatkan kepada para 

jurnalisme mengenai kolaborasi yang telah dilakukan dan 

diperjuangkan oleh Taufik Mihardja (Nugroho, 2016). 

VIK adalah upaya Kompas dalam mencari bentuk baru 

jurnalisme di era digital. VIK menyajikan reportase 

jurnalisme atau berita-berita terpilih dalam satu minggu 

dan diterbitkan setiap akhir pekan dalam bentuk 

multimedia (teks, foto, audio, video, dan infografis). 

Berita yang disajikan dalam VIK menggunakan prinsip 

multimedia dimana akan memperkuat berita yang telah 

ada pada media cetak dan terlihat lebih hidup dengan 

kombinasi animasi yang diberikan (Yawang, 2016). Dan 

dapat dikatakan bahwa VIK merupakan perwujudan dari 

visi pendiri Kompas, yakni Jakob Oetama. Pada ulang 

tahun Harian Kompas ke-45, Jakob Oetama 

menyampaikan, “Kehadiran Kompas secara multimedia 

adalah niscaya dan mutlak. Bukan besok, tetapi hari ini. 

Kompas masa depan hadir secara multimedia.”  

Ia menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi 

telah mengubah perilaku masyarakat. Informasi tidak lagi 

diperoleh hanya melalui bentuk kertas, tetapi juga 

melalui medium-medium baru digital (Margianto, 2016). 

Semakin meningkatnya pengguna internet dan 

semakin selektifnya masyarakat dalam mengkonsumsi 
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media dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi, 

seringkali membuat para pekerja media atau jurnalis 

“gagap” dalam memahami the truth. Media dituntut untuk 

harus memberikan jawaban dengan kredibilitas 

informasi yang disajikannya. Bagi Kompas, sajian 

multimedia adalah cara Kompas untuk menyajikan  

the truth dalam sebuah genre baru jurnalisme (Margianto, 

2016). Dan melalui VIK, Kompas.com memposisikan 

Audiens sebagai user. Audiens dapat mengkonsumsi berita 

sesuai dengan keinginan pembaca itu sendiri, VIK 

membuktikan bahwa membaca berita tidak harus selalu 

dilakukan secara linear (dimulai dari bagian pertama dan 

seterusnya), melainkan dapat dimulai pada bagian berita 

yang diminati terlebih dahulu. Melalui kanal VIK ini juga 

sekaligus menjadikan Kompas.com satu langkah lebih 

maju dari media-media online lainnya yang pada 

umumnya masih terdiri dari foto atau ilustrasi dan teks 

saja. 

Bahwasannya, VIK Kompas dalam penyajian 

beritanya menggunakan prinsip multimedia seperti foto, 

video, audio, maupun grafis, dimana akan memperkuat 

berita yang telah ada pada media cetak dan terlihat lebih 

hidup dengan kombinasi animasi yang diberikan. Melihat 

dari kepanjangan dari VIK yakni Visual Interaktif 

Kompas, maka apabila dijelaskan satu per satu, sisi visual 

terlihat pada kombinasi antara foto, video, audio, dan 

grafis dalam penyajian berita. Dan pada sisi interaktif, 

terletak pada peluang dari Audiens VIK Kompas untuk 
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memilih topik mana atau bagian mana yang ingin dilihat 

terlebih dahulu. Dengan begitu memperlihatkan bahwa 

membaca berita tidak harus dilakukan secara linear, 

dimulai dari bagian pertama dan seterusnya, melainkan 

dimulai dari bagian yang diminati terlebih dahulu. 

Definisi Audiens Aktif melalui Uses and Gratification 
Theory 

West dan Turner (2008) menjelaskan bahwa pada 

masa awal media massa (era koran, radio, film, dan film 

suara), Teori Masyarakat Massa (Mass Society Theory) 

sebuah teori yang mengasumsikan rata-rata orang 

merupakan khalayak yang pasif dari media massa, 

mendefinisikan hubungan antara khalayak dan media 

yang mereka konsumsi. Pemikiran ini pada akhirnya 

didiskreditkan, sebagian besar karena ilmu sosial dan 

pengamatan yang sederhana tidak dapat 

mengkonfirmasikan operasi dari media yang sangat kuat 

dan pesan-pesan media. Jelas sekali, tidak hanya 

kebanyakan orang tidak secara langsung dipengaruhi 

oleh pesan media, tetapi ketika mereka dipengaruhi, 

mereka tidak akan dipengaruhi secara sama. Kemudian, 

teori Masyarakat Massa digantikan oleh apa yang disebut 

dengan Teori Pengaruh Terbatas (limited effect), 

merupakan konsepsi pengaruh media yang dibatasi oleh 

aspek-aspek tertentu dari kehidupan personal dan sosial 

anggota khalayak. 
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Dua pendekatan pada orientasi Teori Pengaruh 

Terbatas sudah diidentifikasi. Pertama, Perspektif 

Perbedaan individu (Individual Differrences Perspective) 

melihat kekuatan media dibentuk oleh faktor-faktor 

personal seperti kecerdasan dan penghargaan diri. 

Pandangan ini mendapat banyak tentangan karena 

menyiratkan bahwa orang tidak cukup pintar atau cukup 

kuat untuk melindungi diri mereka terhadap pengaruh 

media yang tidak diinginkan. Pendekatan pengaruh 

terbatas yang kedua, Model Kategori Sosial (Social 

Categories Model), melihat kekuatan media terbatas oleh 

asosiasi anggota khalayak dan afiliasi kelompok. 

Pandangan ini menyatakan bahwa orang secara relatif 

memiliki sedikit pilihan pribadi dalam 

menginterpretasikan makna pesan yang mereka 

konsumsi dan dalam menentukan tingkat pengaruh 

pesan terhadap diri mereka. Kedua pendekatan ini 

mendapatkan bantahan dari Elihu Katz, Jay G. Blumer, 

dan Michael Gurevitch pada tahun 1974 yang 

mempresentasikan secara sistematis dan komprehensif 

mengenai peran khalayak dalam proses komunikasi 

massa. Rumusan dari pemikiran ini menghasilkan Teori 

Kegunaan dan Gratifikasi (Uses and Gratification Theory). 

Sedikit menelisik lebih mendalam, kehadiran VIK 

Kompas yang mengedepankan sisi keaktifan Audiens 

dapat dilihat melalui kerangka teori Uses and 

Gratification. Teori Uses and Gratification pada awalnya 

berkembang di dalam Teori Komunikasi untuk 
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mengidentifikasi dan memberikan profil dari motivasi 

khalayak untuk penggunaan radio dan televisi. Fokus dari 

Teori Uses and Gratification kemudian bukan lagi 

mengenai apa yang media lakukan atau perbuat kepada 

Audiens atau khalayak, seperti pada era transmisi yang 

memandang Audiens atau khalayak sebagai pihak yang 

lemah dan helpless terhadap media. Akan tetapi fokusnya 

kemudian pada harapan atau pencarian apa yang 

mendasari Audiens mengakses media, dan sejauh mana 

Audiens dapat terpenuhi harapan dan pencariannya 

tersebut. Pada konteks ini, Audiens atau khalayak 

dianggap sebagai agensi aktif yang sudah memiliki 

literasi media dengan baik, dan paham akan harapan dan 

kepuasan yang diharapkan. Teoritikus Teori Uses and 

Gratification menganggap orang aktif karena mereka 

mampu untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai 

jenis media untuk mencapai tujuan komunikasi. 

Dalam perkembangannya, teori ini kemudian juga 

diaplikasikan pada new media. Dari awal kemunculannya, 

teori ini telah menyediakan dasar dari motivasi dan niat 

khalayak dalam menggunakan media yang kemudian 

menghasilkan kepuasan dari khalayak tersebut. Dengan 

menggunakan pendekatan “bagaimana dan kenapa” 

dalam memahami motivasi dari penggunaan media, maka 

akan dapat dimengerti bahwa gratifikasi sebagai suatu 

hal yang dapat didefinisikan sebagai kepuasan yang 

diberikan khalayak, berhubungan dengan pertanyaan 
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tentang khalayak secara aktif sebuah media (Leung & 

Wei, 2000). 

Secara spesifik, Teori Uses and Gratification 

membawa sudut pandang khalayak sebuah media yang 

bertolak belakang dengan sudut pandang ekspos 

terhadap khalayak yang biasa digunakan dalam 

memahami penggunaan sebuah media. Dengan kata lain, 

Teori Uses and Gratification dapat memberi sudut 

pandang dari pengguna sebuah media seperti internet. 

Dengan idiom interaktivitas dan kontrol dari khalayak 

yang melekat pada media internet, pendekatan ini sangat 

cocok untuk menganalisis penggunaan internet diantara 

para penggunanya (Stafford & Stafford, 1996). 

Kompas.com melalui kanal berita VIK berusaha 

untuk mewujudkan kepuasan Audiens dalam penggunaan 

media yang terdiri dari lima hal yang disebutkan oleh 

Katz, Gurevitch, dan Haas (dalam Nabi & Oliver, 2009), 

yaitu, pertama, Cognitive needs, termasuk dalam 

kebutuhan yang berkaitan dengan memperoleh 

informasi, pengetahuan dan pemahaman. Melalui 

penyajian berita yang lebih mendalam, dan adanya aspek 

multimedia, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 

informasi Audiens dan kepuasan Audiens dapat tercapai. 

Kedua, Affective needs, termasuk dalam kebutuhan yang 

berkaitan dengan emosi, kesenangan, dan perasaan. 

Penggunaan aspek multimedia, seperti infografis yang 

bergerak, video yang melengkapi narasi, dan foto 

jurnalistik yang menghiasi layar, VIK Kompas 
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mengoptimalkan pengalaman virtual Audiens ketika 

membaca berita. 

Ketiga, Personal integrative needs, termasuk dalam 

kebutuhan yang berkaitan dengan kredibilitas, stabilitas, 

dan status sosial. Dalam hal ini, salah satunya berkaitan 

dengan aspek the truth yang dituntut oleh Audiens 

terhadap suatu sajian berita pada media. Penggunaan 

aspek multimedia oleh VIK Kompas tidak hanya untuk 

pemenuhan kebutuhan afektif Audiens, tetapi juga untuk 

menunjukkan kredibilitas dari berita yang disajikan, 

salah satunya melalui tampilan berita secara live (video). 

Keempat, Social integrative needs, termasuk dalam 

kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi dengan 

teman dan keluarga. Pada umumnya, interaksi dengan 

teman ataupun keluarga seringkali dimulai dengan 

pembicaraan mengenai berita-berita terbaru. Sehingga 

Audiens seringkali selektif dalam memilih media agar 

kebutuhan akan informasi benar-benar tercukupi. Hal ini 

juga yang kemudian mendasari VIK Kompas menyajikan 

berita secara mendalam karena melihat kondisi Audiens 

yang semakin aktif dan selektif dalam konsumsi media. 

Dan yang kelima, Tension release needs, termasuk dalam 

kebutuhan yang berkaitan dengan pelarian dan 

pengalihan rutinitas sehari-hari. Seseorang seringkali 

ingin mencari hal-hal yang bersifat menghibur untuk 

menghilangkan kepenatan setelah menjalankan 

rutinitasnya. Penyajian berita dengan penggunaan 

multimedia pada VIK Kompas menjadikan berita yang 
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sekalipun memiliki “bobot” yang berat akan terkesan 

mudah untuk dipahami, dan Audiens pun tidak merasa 

terbebani untuk membaca suatu berita, sehingga proses 

pemenuhan kebutuhan akan informasi dapat terus 

dilakukan. 

Kesimpulan  

Perkembangan teknologi menjadikan cara 

berkomunikasi manusia pun turut berkembang dari segi 

media yang dipergunakan. Terlebih pada era digital saat 

ini, Audiens semakin pandai dan selektif dalam 

mengkonsumsi media. Audiens tidak bisa lagi dipandang 

sebagai agen yang pasif. Audiens dapat memilih dan 

menilai suatu konten media tergantung pada tingkat 

kepuasan yang dicapai. Audiens tidak lagi secara serta 

merta menerima suatu sajian berita atau informasi, tetapi 

lebih dari itu, Audiens juga menuntut kredibilitas dari 

suatu sajian berita atau informasi tersebut. Hal ini 

menjadikan industri media harus lebih aktif untuk 

melakukan usaha-usaha dan inovasi-inovasi untuk 

menyajikan berita-berita atau informasi-informasi yang 

benar benar sesuai dengan kebutuhan Audiens. 

Kehadiran VIK Kompas menjadikan Kompas.com 

satu langkah lebih maju dari media-media online lainnya 

yang pada umumnya masih terdiri dari foto atau ilustrasi 

dan teks saja. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa 

kehadiran internet bukan merupakan penghalang bagi 

keberlangsungan media cetak, tetapi ketika para pekerja 
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media dapat memanfaatkan kehadiran internet dengan 

baik maka internet dapat menjadi penyempurna bagi 

media cetak. 
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BAB II  
MEDIA, BISNIS,  

DAN KOMUNIKASI PEMASARAN 

A. DARI CENGKERAMAN NEGARA KE RAHANG 

PASAR: KRITIK TERHADAP PERAN MEDIA MASSA 

DI ERA REFORMASI  

(Oleh : Lukas Maserona Sarungu, S.Sos., M.I.Kom) 

 
Pendahuluan 

Reformasi : dari otoritarian ke pers bebas. Sebelum 

reformasi 1998, sistem pers kita adalah otoritarian (Hill, 

2007). Pada masa itu semua pemberitaan harus seiring 

sejalan dengan kemauan eksekutif. Pemberitaan dan 

hiburan tidak luput dari sensor badan-badan pemerintah 

maupun self-censorship redaksi yang ketakutan medianya 

akan ditutup oleh pemerintah. 

Pasca-reformasi media massa mendapatkan 

kebebasannya. Hilangnya SIUP, munculnya UU 40 tentang 

pers, berkurangnya wewenang Departemen Penerangan, 

semuanya merupakan langkah awal bagi kebebasan pers 

di Indonesia (Sudibyo, 2009). Walaupun masih ada 

tekanan terhadap pemberitaan pers, setidaknya tekanan 

tersebut tidak dalam bentuk yang terlembaga dan 

sistematis. Masih jatuhnya korban di pihak wartawan 

terkait dengan pemberitaan, tekanan massa terhadap 

media massa yang dianggap merugikan kelompoknya, 
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budaya amplop yang masih merajalela (mengenai budaya 

amplop yang masih merajalela lihat Harsono, 2010). 

Semuanya merupakan pekerjaan rumah yang belum 

terselesaikan. 

Pembahasan 

Globalisasi dan Reformasi : Dari Cengkeraman 
Negara ke Rahang Pasar 

Kebebasan pers yang dirasakan sekarang ini 

ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Hilangnya 

kendali negara membuat media massa memiliki orientasi 

baru. Namun tidak seperti yang diharapkan orientasi 

media massa bukan lagi kepentingan publik, namun 

kepentingan profit. Hal ini diperparah dengan gegap 

gempitanya globalisasi yang ditunjang oleh kemajuan 

teknologi komunikasi dan transportasi. Globalisasi 

membuat barang, jasa, nilai-nilai dan gaya hidup 

konsumerisme barat (singkatnya : ideologi dan budaya 

barat) diekspor secara masif ke berbagai belahan dunia 

non-barat. Hal inilah yang disebut sebagai imperialisme 

budaya (Schiller, 1991; Robins, 1985 dalam Barker, 2002; 

mengenai pengaruh ideologi dan nilai-nilai barat dalam 

literatur sastra lihat Said, 1994). 

Imperialisme budaya menyebabkan terjadi 

homogenisasi budaya global yang cenderung konsumtif 

dan mendukung sistem-kepercayaan (ideologi) pasar-

bebas. Dengan cara itu, globalisasi membangkitkan 
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dukungan dari masyarakat non-barat terhadap ideologi 

pasar-bebas. Terjadilah reproduksi budaya barat 

terhadap budaya non-barat, yang sebelumnya belum 

tentu memiliki akar sejarah dan perjumpaan dengan 

kebudayaan barat. Ideologi pasar-bebas yang diekspor 

oleh barat juga melanda Indonesia Pasca-reformasi. Tak 

terkecuali media massa. Singkat cerita, media massa 

memiliki patron baru yang membuatnya tunduk, yaitu 

rating dan sirkulasi. Semua kelangsungan kolom dan 

program berita, pendidikan, seni, budaya dan hiburan 

ditentukan oleh rating dan sirkulasi.  

Media Massa dan Globalisasi 

Ada dua agen imperialisme budaya, yaitu Trans-

National Corporation (entitas bisnis global) dan media 

massa global (Schiller,1985). Model bisnis media massa 

global yang cenderung sukses dan menguntungkan 

cenderung ditiru oleh media massa lokal. Hal ini 

dilakukan untuk mengejar sirkulasi dan rating. Keduanya 

dijual kepada pihak pengiklan untuk mendapatkan 

keuntungan (bandingkan dengan MT Adeline, 2004). 

Karena itu semakin tinggi rating dan sirkulasi semakin 

banyak pula pengiklan yang ujungnya semakin banyak 

uang yang masuk. 

Peniruan ini tidak hanya terhenti pada format 

media massa, namun juga pada isinya. Peniruan format 

bisa dilihat dari Metro TV yang awalnya ingin meniru 

CNN, Tempo yang meniru Times, Intisari meniru Reader 
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Digest, Kompas meniru New York Times, Bisnis Indonesia 

meniru Wall Street Journal. Peniruan isi lebih terlihat di 

televisi dimana video-style format yang banyak digunakan 

di Amerika ditiru oleh stasiun-stasiun TV swasta untuk 

menayangkan profil tokoh politik. Sedangkan format 

infotainment banyak ditiru untuk berita selebritis (Lihat 

Adeline MT, 2004).  

Dengan kecenderungan untuk mengimpor format 

dan isi dari luar, maka media massa lokal cenderung 

menjadi agen globalisasi. Karena mengutamakan rating 

dan sirkulasi, sedangkan kepentingan publik menjadi 

terabaikan (Sudibyo, 2010) dan media massa ikut serta 

dalam mendukung keterikatan masyarakat Indonesia 

dengan kapitalisme global (bandingkan dengan Schiller, 

1985). Sangat disayangkan bahwa perlindungan 

konsumen dan masyarakat belum sekuat di negara-

negara barat. Sebagai contoh, hilangnya pasal yang 

mengatur tembakau dalam draft RUU Kesehatan 

(Kompas.com, 2009), kemudian tidak disebutkannya 

merek susu yang tercemar bakteri (Kontan.co.id, 2011), 

keduanya hanyalah sebagian contoh nyata bagaimana 

pemerintah lebih mengutamakan kepentingan modal 

daripada perlindungan masyarakat. Begitu pula dengan 

konsumen media massa, perlindungan yang minim dan 

perlawanan media massa terhadap setiap usaha untuk 

mengaturnya menyebabkan masyarakat Indonesia 

rentan terhadap tayangan dan berita yang sadis dan 

vulgar. 
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Media-Massa Pasca Reformasi 

Pasca reformasi 1998 kebebasan pers tumbuh dan 

berkembang di Indonesia. Namun, seperti yang 

diramalkan Dhakidae pada awal 1990-an (Harsono, 

2010), bahwa kepentingan ekonomi akan membuat 

kepemilikan media akan semakin terkonsentrasi kepada 

segelintir pemodal kuat (MNC, Kompas-Gramedia, Jawa 

Pos Group &Vivanews) (Pawito: 2009). Kepentingan 

ekonomi pula yang membuat media massa tunduk 

terhadap rezim rating dan sirkulasi. Demi mengejar 

keduanya, media ikut serta dalam mempromosikan 

globalisasi yang notabene adalah imperialisme budaya. 

Isi dan format media yang meniru dan membeli dari barat 

menjamur di media massa kita. 

Peran media massa dalam era reformasi dapat 

dikatakan telah jauh melenceng dari impian para 

reformis. Media tidak mendukung demokratisasi dengan 

membangun ranah publik yang kuat. Namun media justru 

melemahkannya dengan kepentingan-kepentingan 

komersial semata. Hal ini tentu saja amat disayangkan. 

Karena para martir reformasi tentu saja tidak ingin 

perjuangannya dijadikan pintu bagi kepentingan pebisnis  

dan imperialis semata. Dengan peran media massa 

seperti itu, dampak yang dikhawatirkan adalah hilangnya 

nilai-nilai lokal yang tergerus oleh nilai-nilai global. Selain 

itu, konsumerisme yang dipromosikan oleh media massa 

secara vulgar juga menakutkan. Ketakutan ini juga 

dikhawatirkan oleh Friedman (2010) yang 
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mengkhawatirkan ekspor gaya hidup konsumtif Amerika 

akan mempercepat laju kerusakan lingkungan dalam 

skala yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.   

Dari uraian di atas terlihat bahwa apa yang 

ditakutkan oleh Habermas terjadi di Indonesia pasca-

reformasi. Jika Habermas khawatir bahwa dunia bisnis 

dan pemerintah akan berkoalisi dan mengabaikan 

kepentingan publik (Littlejohn & Foss, 2008). Maka, pada 

kasus Indonesia saat ini media massa relatif bebas 

sedangkan pemerintah relatif lemah dalam melindungi 

konsumen media massa yang pada akhirnya 

mengabaikan kepentingan publik. Saat ini, media massa, 

disadari atau tidak, mendukung kolonialisme 

(imperialisme) budaya barat terhadap publik Indonesia. 

Media mereproduksi logika pasar bebas, konsumerisme 

masyarakat, penerapan sistem demokrasi, pemakaian 

bahasa Inggris semuanya adalah contoh bagaimana kita 

‘di/terpaksa’ mengonsumsi nilai, produk, jasa dan budaya 

barat. Sebagai agen globalisasi media massa turut 

mendesak kebudayaan, produk, jasa dan nilai-nilai lokal 

ke pinggiran. Sehingga lokalitas hanya menjadi suatu 

produk pinggiran dan bila sudah hilang akan menjadi 

nostalgia semata. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan. 

Kesimpulan 

Media massa yang dulunya tertindas oleh 

kekuasaan eksekutif, sekarang menghamba pada 

kekuatan pasar, dan mengabaikan publik yang telah 
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membebaskan dan membesarkannya selama ini. Saat ini, 

media massa pasca reformasi tidak hanya menghamba 

pada rating dan sirkulasi (kekuatan pasar) namun juga 

menjadi agen globalisasi. Dengan daya pikatnya media 

mereproduksi budaya konsumtif barat, untuk 

dikonsumsi oleh publik. Setiap hari kita disuguhi 

tayangan, iklan dan berita yang mempromosikan agar 

kita menjadi agen konsumtif produk dan jasa dari barat.  

Sampai kapan kita dibiarkan mengarungi pasar-

bebas tanpa perlindungan konsumen yang memadai dari 

pemerintah kita? Sampai kapan DPR dan pemerintah abai 

terhadap perlindungan khalayak (audience) media? 

Sepertinya semua membiarkan publik masuk ke dalam 

rahang monster bernama pasar-bebas dan 

bertransformasi menjadi zombie konsumtif yang sibuk 

membeli, membeli dan membeli. Mungkin, seperti yang 

ditakutkan Friedman (2010), apakah perlu suatu bencana 

alam dalam skala yang tak pernah terbayangkan agar 

masyarakat sadar bahwa kita sedang menjadi budak 

konsumsi dan merusak bumi dan diri kita secara besar-

besaran? Entahlah, membayangkan saja saya tidak 

berani. 
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B. MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PEMASARAN 

DALAM MENINGKATKAN KOMUNIKASI BISNIS  

(Oleh : Andri Astuti Itasari, S.Sos., M.I.Kom) 

 
Pendahuluan 

Media sosial saat ini begitu lekat dengan kehidupan 

masyarakat. Media sosial bukan hanya menjadi gaya 

hidup, tetapi menjadi suatu yang tidak bisa dipisahkan 

dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga 

media sosial memberikan pengaruh yang begitu kuat 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh 

media sosial tergantung dari pengguna media sosial itu 

sendiri mau dijadikan sesuatu yang positif bagi darinya 

atau pengaruh yang negatif. Karena media sosial seperti 

media massa pada umumnya seperti pisau belati, yang 

mana jika di tangan pembunuh akan berpengaruh negatif 

karena digunakan untuk membunuh orang, tapi jika di 

tangan seorang dokter akan berpengaruh positif karena 

digunakan untuk  membedah penyakit yang bersarang di 

tubuh pasien.  

Media sosial sebagai perpanjangan indera 

penggunanya, bisa menjadi mulut untuk menyampaikan 

pesan, bisa menjadi telinga untuk mendengarkan pesan, 

dan bisa menjadi mata untuk melihat objek. Sehingga 

media sosial bisa digunakan di berbagai bidang dengan 

berbagai kepentingan. Dalam dunia politik media sosial 

biasa digunakan sebagai alat kampanye politik dan 
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membangun branding para politisi. Dalam dunia hiburan 

media sosial biasa digunakan untuk memberikan 

informasi terkait dengan segala pernak pernik dunia 

hiburan, seperti karya-karya para seniman agar bisa 

dinikmati masyarakat luas dengan mudah dan profil dari 

seniman itu sendiri. Dalam dunia agama media sosial 

biasa digunakan untuk memberikan pesan-pesan positif 

dan ajakan untuk taat kepada Sang Maha Kuasa. Dalam 

dunia pemerintahan media sosial biasa digunakan untuk 

memberikan informasi kepada seluruh warga 

masyarakat terkait dengan intansi pemerintah itu sendiri 

atau hal lain yang berhubungan dengan masyarakat itu 

sendiri. Begitu pula dengan bidang lainnya media sosial 

banyak digunakan untuk berbagai kepentingan. 

Penggunaan media sosial di berbagai bidang kehidupan 

karena media sosial mampu memberikan banyak 

manfaat sesuai dengan orientasi bidang tersebut. 

Tidak ketinggalan juga dalam dunia bisnis seperti 

pada pemasaran bahwa media sosial juga memiliki peran 

yang sangat penting. Media sosial dijadikan sebagai alat 

komunikasi dalam proses penjualan antara penjual dan 

pembeli. Sejak kehadirannya, media sosial sangat 

memberikan pengaruh yang begitu besar dalam dunia 

bisnis. Bahkan mampu mengubah cara penjualan yang 

awalnya harus dilakukan secara tatap muka, sejak 

kehadiran media sosial proses jual beli tidak harus tatap 

muka. Tentu, ini memberikan keuntungan atau dampak 
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positif bagi penjual dan pembeli. Namun, dampak positif 

tersebut dibarengi oleh dampak negatifnya pula. 

Pembahasan 

Media sosial sebagai media pemasaran mendukung 

komunikasi bisnis. Sulit rasanya saat ini pemasar atau 

penjual yang tidak melibatkan media sosial dalam 

mengkomunikasikan bisnis atau dagangannya pada 

target pasar. Pada tulisan ini ada beberapa sub bahasan 

sesuai dengan judul yang telah ditentukan, yaitu media 

sosial, karakteristik media sosial, komunikasi bisnis, dan 

dampak positif dan negatif media sosial dalam 

pemasaran. 

Media Sosial 

Media sosial telah memberikan warna tersendiri 

bahkan perubahan yang begitu nyata dalam kehidupan 

masyarakat di seluruh dunia. Diambil dari Marketing 

edisi 10 tahun 2003 dalam Suryani (2014) Media sosial 

merupakan bentuk nyata dari media baru atau yang biasa 

dengan new media berbasis kemajuan teknologi 

komunikasi yang didukung oleh teknologi informasi dan 

komunikasi. Media sosial dipahami sebagai bentuk baru 

komunikasi di internet yang ditopang oleh berbagai 

aplikasi software, yang memungkinkan terjadinya 

interaksi diantara para pengguna. Sedangkan Menurut 

Van Dijk dalam Nasrullah (2015) media sosial merupakan 

platform media yang memfokuskan pada eksistensi 
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pengguna yang memfasilitasi penggunanya dalam 

beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media 

sosial dapat dilihat sebagai media (fasilitator) online yang 

menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah 

ikatan sosial. 

Adapun Kaplan Andreas M & Haenlaen Michael 

(2010) dalam Suryani (2014) menyatakan media sosial 

merupakan kelompok aplikasi berbasis internet yang 

dibangun berdasarkan fondasi ideologis dan teknologi 

dari web 2.0, yang memungkinkan terjadinya penciptaan 

dan pertukaran konten yang diciptakan oleh 

penggunanya. Sedangkan Boyd dalam Nasrullah (2015) 

menyatakan media sosial merupakan kumpulan 

perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun 

komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, 

dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi. Media 

sosial memiliki kekuatan pada user-generated content 

(UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan 

oleh editor seperti di instansi media massa. 

Karakteristik Media Sosial 

Sebagai salah satu bentuk dari media baru atau new 

media, media sosial memiliki karakteristik yang 

membedakan dengan media lainnya (media lama). 

Nasrullah (2015) dalam bukunya yang berjudul “Media 

Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan 

Sosioteknologi” menjelaskan secara terperinci 

karakteristik dari media sosial, yaitu: 
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 Jaringan  

Jaringan adalah infrasturktur yang 

menghubungkan antara komputer dengan perangkat 

keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi 

bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di 

dalamnya perpindahan data. 

 Informasi  

Informasi menjadi entitas penting di media sosial 

karena pengguna media sosial mengkreasikan 

representasi identitasnya, memproduksi konten, dan 

melakukan interaksi berdasarkan informasi. 

 Arsip  

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah 

karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah 

tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui 

perangkat apapun. 

 Interaksi  

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna 

yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan 

atau pengikut semata, tetapi harus dibangun dengan 

interaksi antar pengguna tersebut. 

 Simulasi Sosial  

Media sosial memiliki karakter sebagai medium 

berlangsungnya masyarakat di dunia virtual. Media sosial 

memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus 

berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat di 

dunia nyata. 

 Konten oleh pengguna  
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Di media sosial konten sepenuhnya milik dan 

berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC 

merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru 

yang memberikan kesempatan dan keleluasaan 

pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan 

media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas 

menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi 

pesan. 

Komunikasi Bisnis 

Sesuai dengan tema tulisan ini, setelah membahas 

tentang media sosial maka di sini penulis akan membahas 

tentang komunikasi bisnis. Sama dengan jenis-jenis 

komunikasi lainnya, komunikasi bisnis memiliki banyak 

definisi. Krizan (2008) dalam Putri & Ruliana (2019) 

menyatakan komunikasi bisnis adalah proses 

membangun pemahaman bersama antar manusia yang 

ada di dalam satu lingkungan bisnis. Berbeda dengan Katz 

(1994) dalam Praditya (2019) yang mendefinisikan 

komunikasi bisnis sebagai adanya pertukaran ide, pesan, 

dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian 

serangkaian tujuan komersil. Komunikasi bisnis diartikan 

sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis 

dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis tersebut. 

Sedangkan menurut Hasim Nantjik (1969) dalam 

Abdullah (2010) komunikasi bisnis adalah semua alat 

yang digunakan untuk komunikasi kepada publik, baik 

berupa berita atau pendapat, apakah dikomunikasikan 
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melalui surat kabar, majalah-majalah, atau buku-buku, 

melalui siaran radio, melalui televisi atau melalui film. 

Ketiga definisi komunikasi bisnis yang disebutkan 

oleh ketiga ahli di atas intinya sama meskipun redaksinya 

berbeda-beda, ketiga definisi tersebut membahas 

komunikasi dalam lingkup bisnis. Namun, terdapat 

perbedaan yang signifikan yang membedakan antar 

definisi. Krizan lebih menonjolkan pada proses 

komunikasi dalam membangun kesepahaman dalam 

lingkup bisnis. Sedangkan Katz lebih menonjolkan pada 

tujuan dari bisnis itu sendiri. Adapun menurut Hasim 

Nantjik lebih menonjolkan pada alat atau media 

komunikasi bisnis. 

Fungsi & Tujuan Komunikasi Bisnis 

Komunikasi bisnis juga memiliki fungsi dan tujuan, 

menurut Sutrisna (2007) dalam Putri & Rulliana (2019) 

fungsi dan tujuan komunikasi bisnis, yaitu : 

 Informatif yaitu pimpinan dan anggota organisasi 

membutuhkan banyak sekali informasi untuk 

menyelesaikan tugas tugas mereka. Informasi 

tersebut berkaitan dengan upaya organisasi untuk 

mencapai tujuannya. 

 Pengendalian (Regulatory) yaitu komunikasi yang 

berfungsi sebagai pengatur dan pengendalian 

organisasi. Komunikasi dalam hal ini berupa 

peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. 
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 Persuasif yaitu komunikasi yang berfungsi mengajak 

orang lain mengikuti atau menjalankan ide/gagasan 

tugas. 

 Integratif yaitu dengan adanya komunikasi, 

organisasi yang terbagi menjadi beberapa bagian 

atau departemen akan tetapi merupakan satu 

kesatuan yang utuh dan terpadu. 

Komunikasi Pemasaran & Media Sosial 

Pemasaran merupakan bagian dari bisnis, namun 

pemasaran adalah ujung tombak dari bisnis. Kesuksesan 

dari sebuah bisnis tolak ukurnya adalah kesuksesan 

dalam sebuah pemasaran. Maka dari itu, komunikasi 

pemasaran berkaitan dengan komunikasi bisnis. Menurut 

Tjiptono (2006) dalam Suryani (2014) komunikasi 

pemasaran merupakan salah satu bauran promosi, di 

dalam marketing mix yang sangat penting dilaksanakan 

oleh perusahaan dalam pemasaran produk dan jasanya. 

Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran, yaitu aktifitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 

membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan. 

Dijelaskan dalam Kotler (1997) dalam Setiyawati & 

Wiryanto (2011) promosi merupakan arus informasi 

atau persuasi satu arah yang diciptakan untuk 
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mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan 

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Pemasaran sendiri bertitik tolak dari kebutuhan calon 

konsumen yang belum terpenuhi, baik yang berhubungan 

dengan produk, harga, kualitas, tempat memperoleh 

barang dan lain-lain. Kotler memberikan pengertian 

pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial 

yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan 

apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Dalam dunia pemasaran media sosial yang awalnya 

digunakan sebagai pertemanan, saat ini memberikan 

pengaruh yang sangat besar sebagai alat dalam 

memasarkan produk atau jasa di bidang bisnis. Menurut 

Suryani (2014) bahwa media sosial saat ini bukan lagi 

sekadar laman pertemanan, tetapi sudah menjadi 

gelombang baru ekonomi. Sejumlah perusahaan yang 

cerdas, tidak hanya memanfaatkannya sebagai media 

pemasaran, tetapi sudah menjadi pendukung aktifitas 

bisnis. Karena itu, saat ini tidak sedikit industri yang lebih 

dinamis dalam menciptakan produk. Bahkan menurut 

Kaplan & Haenlein (2010) Media sosial saat ini telah 

menjadi trend dalam komunikasi pemasaran (Praditya, 

2019: 32). Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan 

atau pemasar yang memanfaatkan media sosial sebagai 

toko atau pusat informasi penjualan, bahkan banyak yang 

membuat akun khusus produk yang akan dijual atau toko. 
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Sehingga para pembeli tinggal melihat barang yang dicari 

di akun media sosial produk atau toko tersebut.  

Instagram, Line, web, Tiktok, Whatshapp, Facebook, 

Twitter, youtube, dan lainnya merupakan media sosial 

yang sering digunakan untuk memasarkan produk, 

sehingga penjual berusaha agar pengikut di akun media 

sosial yang digunakan selalu bertambah dan dapat 

mempengaruhi penjualan. Belanche dkk (2021) 

mengemukakan bahwa kesesuaian yang kuat antara 

konsumen dan produk yang menghasilkan sikap 

konsumen terhadap produk, berdampak niat pembelian 

dengan rekomendasi yang lebih tinggi, serta memastikan 

optimalnya pada kampanye pemasaran influencer. 

Dengan demikian kesesuaian influencer produk yang 

tinggi atau rendah, maka mendorong kesesuaian 

konsumen produk yang tinggi atau rendah.  
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Dampak Positif & Negatif Media Sosial dalam 
Pemasaran 

Seperti halnya media tradisional, media sosial tentu 

memiliki dampak positif dan negatif dalam dunia 

pemasaran. Namun hal itu tergantung dari penjual dan 

pembelinya, mau digunakan untuk tujuan apa 

penggunaan media sosial tersebut. Media sosial tentu 

memiliki dampak positif jika penjual dan pembeli 

menggunakan media sosial dalam dunia bisnis untuk 

tujuan kebaikan dan disertai dengan kejujuran, serta 

tanggungjawab dalam penggunaannya. Contohnya dalam 

memasarkan atau membeli sesuatu dengan tidak ada 

niatan untuk menipu antar kedua belah pihak, menjual 

atau membeli barang atau jasa secara transparan dan 

sesuai harga kesepakatan. Maka kedua belah pihak lebih 

cepat dan lebih mudah dalam mendapatkan keuntungan. 

Penjual lebih mudah mendapatkan pembeli sedangkan 

pembeli lebih mudah mendapatkan barang yang 

diinginkan meski tanpa bertatap muka, bahkan antara 

kedua belah pihak tidak saling memahami 

kepribadiannya. Dari kejujuran ini maka ada rasa saling 

percaya di antara kedua belah pihak sehingga proses 

selanjutnya semakin lebih mudah yang tentunya hal ini 

akan mendapatkan keuntungan. 

Namun, jika sudah tidak ada niatan yang baik di 

antara penjual dan pembeli yakni seperti menjual dan 

membeli dengan tujuan menipu maka dampak negatif 

akan didapatkan. Apalagi dalam menggunakan media 
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sosial lebih mudah dalam melakukan penipuan atau 

ketidakjujuran. Seperti menjual barang tidak sesuai 

dengan yang ditampilkan, di akun media sosialnya barang 

atau pelayanan ditampilkan dan dijelaskan sangat bagus 

(padahal tidak sesuai kenyataan) sehingga menjual 

dengan harga tinggi. Pembeli tentu tidak keberatan 

dengan harga tinggi asalkan puas dengan produk yang 

didapat. Namun, karena tidak ada niatan baik dan 

kejujuran dari penjual, maka pembeli kecewa, di sinilah 

dampak negatif dirasakan oleh pembeli. Penjual juga 

mendapatkan dampak negatif dari perbuatan karena 

tidak ada kepercayaan dari pembeli.  

Oknum ketidakjujuran dalam penggunaan media 

sosial dalam transaksi bisnis sering juga dilakukan oleh 

pembeli. Seperti tidak mentransfer uang meski barang 

sudah dikirim, membatalkan pesanan padahal barang 

sudah siap, sangat cerewet dalam membeli padahal 

ujung-ujungnya tidak membeli, dan sebagainya. Tentu ini 

dampaknya sangat negatif pada penjual karena sangat 

merugikan. Di sini juga disampaikan oleh Arrigo, Liberati, 

Mariani (2021) dalam penelitiannya untuk mempelajari 

preferensi pengguna melalui platform media sosial yang 

membantu bisnis melalui komunikasi pemasaran. 

Hasilnya melalui analisis faktorial bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara media komunikasi pemasaran 

yang digunakan dengan profil penggunanya. 
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Kesimpulan 

Media sosial bisa dikatakan sebagai kebutuhan 

hidup masyarakat saat ini yang berperan penting dalam 

berbagi aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang 

bisnis khususnya pemasaran. Media sosial dalam bidang 

bisnis digunakan untuk memasarkan atau 

mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat 

yang membutuhkan. Dengan menggunakan media sosial 

proses jual beli semakin mudah, karena penjual dan 

pembeli tidak perlu bertatap muka untuk mendapatkan 

keuntungan masing-masing. Tentu dengan ini 

penggunaan media sosial berdampak positif.  

Dampak media sosial semuanya tergantung oleh 

penggunaannya, dalam dunia bisnis pemasaran 

tergantung penjual dan pembelinya. Jika penjual dan 

pembeli menggunakan media sosial dalam proses 

transaksi dengan tujuan positif maka dampaknya akan 

positif, sebaliknya jika tujuannya untuk hal negatif maka 

dampaknya juga akan negatif. Oleh karena itu sikap 

kejujuran dan tanggungjawab sangat diperlukan dalam 

bermedia sosial, sehingga penggunaan media sosial 

sebagai media pemasaran dapat meningkatkan 

komunikasi bisnis dengan baik. 
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BAB III  

KOMUNIKASI DAN  

PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA DINI 

PERAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN 

KARAKTER ANAK USIA DINI 

(Oleh : Sihabuddin, S.I.Kom., M.I.Kom) 

 
Pendahuluan 

Seorang anak ibaratkan kertas putih yang bisa 

ditulis apa saja tergantung pemilik atau orang yang 

berada di sekitar kertas tersebut. Kertas putih bisa 

menjadi mahal dan memberikan kemanfaatan kepada 

banyak orang, jika kertas tersebut ditulisi pesan-pesan 

positif bagi para pembacanya. Sebaliknya kertas tersebut 

bisa menjadi tidak berharga bahkan bisa membahayakan 

yang membacanya jika kertas tersebut diisi dengan 

pesan-pesan negatif. Maka dari itu, karakter dan masa 

depan anak sangat dipengaruhi didikan orang tua dan 

lingkungan sekitarnya.  

Anak usia dini adalah anak usia emas dalam 

pembentukan kepribadian di masa depannya. Pada usia 

ini anak belajar banyak hal dari lingkungan sekitarnya 

dan cepat terekam di memori otaknya. Seperti yang 

disebutkan dalam sebuah pepatah “Belajar di waktu kecil 

seperti mengukir di atas batu, belajar di waktu besar 
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seperti mengukir di atas air”. Pepatah tersebut 

menggambarkan betapa kuatnya pengaruh belajar di 

waktu kecil sehingga diibaratkan mengukir di atas batu 

yang tentunya sangat sulit untuk dihapus. Maka dari itu 

usia anak adalah usia belajar untuk masa depannya baik 

dari bangku sekolah maupun dari lingkungan sekitarnya. 

Lingkungan sekitar terutama keluarga sangat 

mempengaruhi karakter dan kesuksesan anak di masa 

depan. Tentu kesuksesan tersebut jika bakat yang dimiliki 

seorang anak diasah secara tepat sejak dini dan dibarengi 

dengan karakter yang baik. Banyak nama-nama besar 

yang sukses disebabkan oleh lingkungan dan arahan yang 

tepat oleh orang-orang sekitarya. Seperti Maria 

Sharapova mantan petenis nomer satu dunia asal Rusia 

yang merupakan anak dari orang tua yang berprofesi 

sebagai atlit tenis. Sebagai anak dari atlit tenis tentu 

Maria Sharapova sudah bersentuhan dengan tenis sejak 

kecil. Selain itu orang tuanya sudah mencium bakat dan 

minat anaknya sehingga mengarahkan bakat tenisnya 

sejak kecil dengan memasukan ke Akademi Tenis 

(sekolah tenis). Berkat lingkungan dan pendidikan yang 

tepat sejak kecil nama Maria Sharapova dikenal di 

seluruh dunia terutama bagi pecinta tenis.  

Di dunia bulutangkis ada Tommy Sugiarto namanya 

cukup terdengar bagi pecinta bulutangkis karena 

prestasinya yang cukup gemilang, kesuksesan ini 

dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang terdekat 

sejak kecil yang mana Ayah dari Tommy Sugiarto 
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merupakan mantan juara dunia bulutangkis. Selain itu, 

Tommy Sugiarto telah bergabung dengan klub 

bulutangkis sejak dini untuk mengasah bakatnya. Di 

dunia seni suara ada Gita Gutawa yang beberapa kali 

mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional 

berkat suara merdunya. Kesuksesan Gita Gutawa tentu 

dipengaruhi oleh lingkungan dan arahan/pendidikan 

yang tepat untuk mengembangkan bakat sejak kecil. Putri 

dari Erwin Gutawa yang merupakan musisi ternama ini 

mendapat dukungan penuh dari orang tuanya untuk 

mengembangkan bakatnya dengan mengikuti les vokal 

dan les musik sejak dini. 

Kesuksesan orang-orang hebat tentu tidak lepas 

dari pendidikan yang telah didapat sejak kecil termasuk 

pendidikan karakter. Sebab prestasi gemilang seorang 

anak dari kecil hingga dewasa tidak bisa dipisahkan dari 

karakter baik yang dimiliki. Sehebat apapun bakat yang 

dimiliki seorang tapi tidak dibarengi dengan karakter 

yang baik seperti attitude yang baik, bertanggung jawab, 

kedisiplinan dan lainnya maka bakat tersebut menjadi 

sia-sia. Begitu banyak anak-anak yang terlahir dengan 

bakat yang luar biasa tapi karena tidak memiliki karakter 

yang baik bakatnya tidak membawanya kepada prestasi 

yang membanggakan. Maka dari itu, pentingnya 

pendidikan karakter untuk anak sejak usia dini tidak 

terbantahkan lagi. Sehingga tidak heran pendidikan 

karakter menjadi hal utama yang harus diajarkan kepada 

anak usia dini mulai dari lingkungan keluarga sampai 
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sekolah. Saking pentingnya pendidikan karakter sehingga 

menjadi program nasional yang telah ditandatangani 

Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter. 

Komunikasi berperan penting dalam penanaman 

karakter pada anak usia dini. Tanpa komunikasi yang baik 

tentu pendidikan karakter yang diajarkan tidak memiliki 

banyak pengaruh. Apalagi yang dihadapi adalah anak usia 

dini dengan karakter yang unik dan masih belum 

memahami banyak hal tentang kehidupan. Sehingga 

perlu strategi komunikasi yang berbeda daripada 

berkomunikasi dengan orang dewasa. Jangan sampai 

melakukan kesalahan komunikasi yang fatal saat 

menanamkan pendidikan karakter pada anak usia dini 

karena bisa menyebabkan sesuatu yang negatif di masa 

mendatang karena hal tersebut seperti yang telah 

dijelaskan pada alinea pertama “Terekam dalam memori 

otaknya”. Tidak semua orang mampu berkomunikasi 

yang baik dengan anak usia dini, apalagi berhubungan 

dengan pendidikan namun hal ini bisa dipelajari dan 

komunikasi bukan suatu yang sulit untuk dipelajari. 
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Pembahasan 

Sebelum membahas lebih jauh tentang peran 

komunikasi dalam pendidikan karakter bagi anak usia 

dini, penulis akan membahas terlebih dahulu hal-hal yang 

terkait dengan anak usia dini secara runtut, mulai dari 

anak usia dini dan karakternya, bakat anak dan 

pendidikan karakter, peran komunikasi serta lingkungan 

komunikasi ramah anak.   

Anak Usia Dini dan Karakternya 

Selalu ada hal menarik jika membahas tentang anak 

usia dini, padahal setiap orang yang membahasnya 

pernah melewati masa-masa tersebut. Anak usia dini 

yang mampu menarik perhatian banyak orang karena 

kepolosan dan kelucuannya tentu memiliki karakter yang 

berbeda dengan orang dewasa. Mashar (2015) seorang 

pakar perkembangan psikologi anak dalam bukunya 

mengatakan bahwasannya anak usia dini memiliki 

karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, 

moral, dan sebagainya Masa kanak-kanak merupakan 

masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya. 

Sebab masa pada masa tersebut adalah masa 

pembentukan fondasi dan dasar kepribadian yang akan 

menentukan pengalaman anak selanjutnya. Pengalaman 

tersebut akan bertahan lama, bahkan tidak dapat 

terhapuskan.  

Berbeda redaksi dengan Mashar, Mulyasa (2012) 

dalam Shofa (2017) mengatakan bahwasannya anak usia 
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dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan 

memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan 

usianya. Pada masa usia dini stimulasi seluruh aspek 

perkembangan anak memiliki peran penting untuk tugas 

perkembangan selanjutnya. Selain pertumbuhan dan 

perkembangan fisik dan motorik, perkembangan 

spiritual, moral, sosial, emosional, intelektual, dan bahasa 

juga berlangsung sangat pesat. Secara umum anak usia 

dini dapat dikelompokkan dalam usia  

(0-1 tahun), (2-3 tahun), dan (4-6 tahun). Sedangkan 

Ayuningsih (2012) dalam Rohmah (2018) mengatakan 

bahwasannya anak usia dini adalah individu yang berusia 

0 sampai 8 tahun, yang mana pada masa ini sedang 

mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan 

yang sangat pesat. Sehingga disebut dengan golden age 

(usia emas) yaitu usia yang sangat berharga dibanding 

usia-usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase 

kehidupan yang unik. 

Secara terperinci Solehuddin, dkk (2005) dalam 

Rohmah (2018) mencatat ada sembilan karakteristik 

anak usia dini yang membedakan dengan karakter orang 

dengan usia yang di atasnya, yaitu: 
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a. Unik 

Setiap anak berbeda satu sama lain, anak memiliki 

bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan 

yang berbeda-beda.  

b. Egosentris 

Anak lebih cenderung melihat dan memahami 

sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya.   

c. Aktif dan energik 

Secara umum anak senang melakukan berbagai 

aktivitas, apalagi kalau anak dihadapkan pada suatu 

kegiatan yang baru dan menantang.  

d. Eksploratif dan berjiwa petualang 

Terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat terhadap 

segala hal, anak umumnya senang menjelajah, mencoba, 

dan mempelajari semua hal yang baru.  

e. Relatif spontan 

Anak itu apa adanya, perilaku yang ditampilkan 

anak biasanya relatif asli dan tidak ditutup-tutupi 

sehingga menggambarkan apa yang ada dalam perasaan 

dan pikirannya.  

f. Mudah frustasi 

Umumnya anak masih mudah kecewa jika 

berhadapan  dengan sesuatu yang tidak memuaskan. 
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g. Kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu 

Anak umumnya belum memiliki rasa pertimbangan 

yang matang, termasuk berkenaan dengan hal-hal yang 

membahayakan. Hal ini sesuai dengan perkembangan 

cara berpikirnya 

h. Daya perhatian yang pendek 

Umumnya anak memiliki daya perhatian yang 

pendek, kecuali terhadap hal-hal yang secara intrinsik 

menarik dan menyenangkan  

i. Anak bergairah untuk belajar dan banyak belajar 

dari pengalaman 

Anak senang mencari tahu tentang sesuatu yang 

baru dan senang melakukan berbagai aktivitas yang 

mendorong terjadinya perubahan tingkah laku pada 

dirinya. 

Bakat Anak dan Pendidikan Karakternya 

Setiap anak dilahirkan dengan bakat masing-

masing yang perlu diasah dan diarahkan dengan secara 

tepat agar menjadi orang sukses di masa depannya. Anak 

yang berbakat di bidang A belum tentu berbakat dibidang 

B, begitu pula sebaliknya. Tentu ini tugas orang tua dan 

orang-orang terdekat untuk mengetahui bakat anak dan 

mengarahkannya agar menjadi pribadi yang 

membanggakan di masa mendatang. Adapun bakat 

menurut Munandar (2010) merupakan kemampuan 
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bawaan seseorang yang merupakan potensi yang masih 

perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. 

Sedangkan menurut Sefrina (2013) bakat dalam bahasa 

Inggris sering digambarkan dengan kata “talent” yang 

berarti kemampuan alami seseorang yang luar biasa akan 

sesuatu hal di atas rata-rata kemampuan orang lain. 

Menurut Hurlock, E.B. (1980) dalam Anggraini, Utami, 

dan Rahma (2020) bakat adalah talenta untuk 

membangun kekuatan pribadi anak di masa mendatang. 

Seseorang dikatakan mempunyai bakat terhadap 

kegiatan tertentu ketika anak tersebut merasakan 

kelegaan dan kenikmatan saat mengerjakan dan 

membicarakannya. Selain itu akan selalu berusaha 

dengan seluruh tenaganya atas dasar keinginannya untuk 

mencapai hal tersebut.  

Bakat tidak bisa dipisahkan dengan minat, anak 

yang berbakat pada suatu bidang memiliki minat yang 

tinggi untuk menggeluti bidang tersebut. Adapun minat 

sendiri menurut Hasbi dkk adalah rasa suka atau 

dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Minat ini mempengaruhi motivasi 

seseorang dalam berpikir dan belajar sehingga kemudian 

minat ini jugalah yang akan mengarahkan dan 

mengembangkan bakat seseorang. Oleh karena itu 

stimulus yang tepat dalam menumbuhkembangkan minat 

anak merupakan hal penting yang dapat dilakukan oleh 

orang tua dengan anak usia dini (2020: 5).  

Maka dari itu, orang tua harus mengetahui bakat dan 
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minat anaknya sejak dini agar tidak salah dalam 

menentukan pendidikannya baik secara akademik 

maupun non akademik. Anak yang menyukai seni tari 

diarahkan untuk ikut dimasukan ke sanggar tari atau ikut 

les tari. Anak yang menyukai matematika bisa diikutkan 

ke bimbingan belajar selain belajar di sekolah. Anak yang 

menyukai sepakbola bisa diarahkan untuk ikut klub 

sepakbola. Begitu pula dengan anak yang lain harus 

diarahkan atau ditempatkan sesuai bakat dan minatnya  

Namun mengarahkan, menempatkan atau 

mendidik anak sesuai dengan bakat dan minatnya 

tidaklah cukup agar anak menjadi pribadi yang 

membanggakan di masa mendatang. Pendidikan sesuai 

bakat dan minat harus dibarengi dengan pendidik 

karakter. Begitu banyak anak berbakat tapi tidak 

memiliki karakter yang baik sehingga bakatnya sia-sia 

tidak menjadikannya orang yang membanggakan di masa 

depannya. Dilihat dari sejarahnya terminologi 

pendidikan karakter dalam Samrin (2016) dikenalkan 

sejak tahun 1900-an dan Thomas Lickona dianggap 

sebagai pengusungnya. Adapun pendidikan karakter 

menurut Lickona (1991) masih dalam Samrin (2016) 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui 

kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (loving 

the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). 

Masih menurut Lickona (2005) dalam Suyanto (2012) 

pendidikan karakter bukan sekedar membiasakan anak 

berperilaku baik, lebih dari itu, yaitu membentuk pikiran, 
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watak, dan perilaku yang baik yang dengan itu anak 

berhasil. Adapun definisi pendidikan karakter menurut 

Mukhlis Samani & Hariyanto (2013) dalam Shofa (2017) 

adalah pendidikan yang mengembangkan karakter mulia 

dari peserta didik dengan mempraktikkan dan 

mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan 

keputusan yang beradab dalam hubungan dengan sesama 

manusia maupun dalam hubungannya dengan Tuhan.  

Lantas, bagaimana cara mewujudkan 

pengembangan pendidikan karakter yang efektif pada 

anak usia dini? Menurut Megawangi (2008) dalam 

Rohmah (2018) karakter dikembangkan melalui tahap 

pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan. Karakter tidak 

terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki 

pengetahuan kebaikan belum tentu mampu 

mengamalkan ilmu kebaikan yang dimiliki, jika tidak 

melatih diri untuk melakukan kebaikan tersebut. 

Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan 

diri. Dengan demikian diperlukan tiga komponen 

karakter yang baik, yaitu pengetahuan tentang moral, 

atau perasaan (penguatan emosi) tentang moral, dan 

perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar peserta didik 

dan atau warga sekolah lain yang terlibat dalam sistem 

pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami, 

merasakan, menghayati, dan mengamalkan 

(mengerjakan) nilai-nilai kebajikan. 

Pendidikan karakter bisa diimplementasikan 

dimana saja, terutama di sekolah. Character Education 
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Partnership (CEP) (2010) dalam Suyanto (2012) 

mengadaptasikan teori Likona tentang implementasi 

pendidikan karakter yang efektif di sekolah. Ada sebelas 

prinsip pendidikan karakter yang efektif yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sekolah dengan segenap komunitasnya 

mengembangkan nilai etika dasar dan perilaku yang 

diyakini sebagai karakter yang baik. 

b. Sekolah mendefinisikan karakter secara 

komprehensif meliputi cara berpikir, bersikap, dan 

berperilaku. 

c. Sekolah menggunakan pendekatan yang 

komprehensif, mendalam dan proaktif untuk 

mengembangkan karakter. 

d. Sekolah mengembangkan komunitas yang peduli. 

e. Sekolah memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengekspresikan nilai-nilai moral. 

f. Sekolah mengembangkan kurikulum yang bermakna 

dan menantang yang menghormati semua siswa, 

mengembangkan nilai, dan membantu siswa untuk 

sukses. 

g. Sekolah membantu siswa dalam mengembangkan 

motivasi diri. 

h. Staf sekolah merupakan komunitas belajar etika yang 

dapat menjadi contoh dan tauladan bagi siswa. 

i. Sekolah mengembangkan kepemimpinan bersama 

dan berbagai pendukung pendidikan karakter. 
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j. Sekolah melibatkan orangtua dan komunitas sekolah 

sebagai partner pengembangan karakter. 

k. Sekolah secara reguler melakukan asesmen terhadap 

kultur dan iklim sekolah dan staf dalam pendidikan 

karakter di mana siswa memanifestasikan  karakter 

yang baik. 

Peran Komunikasi 

Komunikasi memiliki peran yang tidak 

terbantahkan di semua lini kehidupan terutama dalam 

mendidik anak. Kesalahan komunikasi terutama dalam 

mendidik anak usia dini akan menyebabkan kesalahan 

fatal bahkan menyebabkan trauma pada anak seperti 

dengan memarahi dan membentak anak-anak saat 

mendidik. Namun, jika menggunakan strategi komunikasi 

yang tepat dalam pendidikan karakter maka pendidikan 

karakter akan sukses. Pesan-pesan yang disampaikan 

akan diterima dan dipraktikan oleh anak usia dini. 

Penggunaan komunikasi yang baik saat mendidik anak 

secara tidak langsung juga memberikan contoh 

bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang lain. 

Yang mana berkomunikasi yang baik dengan orang lain 

merupakan salah satu etika yang harus dipraktikan oleh 

anak usia dini. Apalagi anak usia dini merupakan usia 

peniru hal-hal yang dialaminya. Misalnya saat 

berkomunikasi dengan anak diawali dengan senyuman, 

maka anak tersebut akan menirunya akan tersenyum 

terlebih jika berkomunikasi dengan orang lain.  
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Komunikasi sendiri menurut Tubbs dan Moss 

sebagai proses penciptaan makna antara dua orang 

(komunikator dan komunikan) atau lebih (Mulyana, 

2014: 65). Sedangkan komunikasi menurut  Berger & 

Chaffee (1987) dalam Kuswarno dkk (2013) merupakan 

proses penyampaian pesan dari seorang 

(kelompok/lembaga) kepada seorang 

(kelompok/lembaga) lainnya, baik secara langsung 

maupun melalui media (media massa dan bukan media 

massa). Selain itu komunikasi juga dapat diartikan 

sebagai suatu pengamatan terhadap produksi, proses, 

dan pengaruh sistem-sistem tanda dan lambang melalui 

pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan 

digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena 

yang berkaitan dengan produksi, proses, dan pengaruh 

sistem-sistem tanda dan lambang. 

Dengan ini peran komunikasi dalam proses 

pendidikan karakter adalah sebagai perantara pesan-

pesan positif dari orang tua, guru, atau orang dewasa 

lainnya sebagai komunikator terhadap anak usia dini 

sebagai komunikan. Pesan-pesan tersebut akan diterima 

oleh anak jika orang tua atau guru sebagai komunikator 

bisa mengambil hati anak. Untuk mengambil hati anak 

tentu komunikator harus memahami karakter anak. 

Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda jadi 

komunikator harus memiliki strategi yang berbeda-beda 

jika menghadapi banyak anak. Misal, saat berhadapan 

dengan anak yang pemalu di depan banyak orang, jadi 



 90 

strategi komunikasinya bisa dengan mendidiknya saat 

berdua atau di tempat yang tidak banyak orang. Jika 

menghadapi anak yang aktif bertanya atau kritis, tentu 

komunikator harus menyiapkan jawaban-jawaban yang 

masuk akal. Jika berhadapan dengan anak yang menyukai 

cerita, pesan-pesan positif bisa disampaikan melalui 

cerita yang disukai anak tersebut. Pesan yang 

disampaikan sesuai dengan kesukaan anak akan lebih 

mudah diterima.  

Selain itu, menghindari hambatan-hambatan 

komunikasi dengan anak sangatlah penting agar anak 

menyukai terhadap apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Hambatan-hambatan komunikasi dengan 

anak seperti berkata kasar, menakut-nakuti, membentak, 

dan sebagainya. Berkomunikasi dengan menggunakan 

hambatan-hambatan komunikasi seperti yang telah 

disebutkan barusan dengan tujuan agar anak mengikuti 

apa yang dikatakan sehingga memiliki karakter yang baik 

bukanlah strategi yang tepat. Bahkan bisa jadi anak 

mengikuti apa yang dilihatnya bukan pada pesan yang 

disampaikan. Misalnya, seorang anak malas beribadah, 

kemudian dinasehati dengan nada marah-marah sambil 

melotot bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. 

Anak yang dinasehati bisa jadi bukan fokus pada pesan 

yang disampaikan tapi pada bagaimana komunikator 

menyampaikan pesan. Sehingga yang ditiru adalah 

marah-marah dan kata-kata kotornya, tentu ini kesalahan 

fatal dalam mendidik anak usia dini.   
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Lingkungan Komunikasi Ramah Anak  

Menempatkan anak di lingkungan komunikasi yang 

ramah anak merupakan salah satu strategi pendidikan 

karakter terhadap anak. Sebab lingkungan sangat 

mempengaruhi gaya komunikasi anak. Anak yang 

terbiasa hidup di lingkungan dengan orang-orang yang 

berkata-kata kasar, akan terbiasa dengan kata-kata kasar 

dan mengikutinya, apalagi anak usia dini yang belum bisa 

membedakan mana kata yang baik dan yang tidak baik. 

Bukan hanya secara komunikasi lisan (verbal) tetapi 

lingkungan komunikasi nonverbal juga sangat 

mempengaruhi gaya komunikasi nonverbal anak. Seperti 

anak yang terbiasa hidup di lingkungan orang yang 

mudah tersenyum setiap ketemu orang maka anak 

tersebut kemungkinan menjadi anak yang murah 

senyum. Kebiasan waktu kecil sangat berpengaruh pada 

kebiasaan di waktu dewasanya.   

Maka dari itu, menempatkan anak usia dini di 

sekitar orang-orang yang beretika komunikasi secara 

tidak langsung mengajarkan anak beretika komunikasi 

yang baik. Sebab belajar tidak hanya di sekolah. 

Lingkungan komunikasi ramah anak bisa diciptakan. 

Komunikasi ramah anak bisa dimulai dari lingkungan 

keluarga, sekolah, dan tempat-tempat lain. Jadi mendidik 

anak berkomunikasi yang baik bisa dimulai dari 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.   
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Kesimpulan 

Mendidik anak sesuai bakat dan minatnya 

merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang terdekat 

terutama keluarga. Sebab setiap anak dilahirkan dengan 

bakat masing-masing. Jika anak diarahkan sesuai dengan 

bakat dan minat masing-masing maka anak sangat mudah 

menerima pelajaran yang disampaikan, tentu kesuksesan 

lebih mudah diraih di masa depannya. Namun, mendidik 

anak sesuai bakat dan minat tidak akan berarti apa-apa 

jika anak tidak dibekali dengan pendidikan karakter yang 

baik. Pendidikan karakter sangat penting bagi anak usia 

dini untuk masa depannya. Perilaku yang baik, 

menghargai orang lain, toleransi yang tinggi, tanggung 

jawab yang besar, dan sebagainya memiliki peran yang 

begitu besar terhadap kesuksesan anak di masa 

depannya. Anak berbakat disertai dengan pendidikan 

karakter yang baik akan menjadi pribadi yang luar biasa 

di masa mendatang.  

Namun, pendidikan karakter tidak akan berarti 

tanpa adanya peran komunikasi di dalamnya. Strategi 

komunikasi yang tepat dalam pendidikan karakter 

mampu menjadikan anak berkarakter yang baik. 

Berkomunikasi yang baik di depan anak usia dini 

merupakan salah satu strategi yang tepat karena tidak 

hanya mengajari anak berkomunikasi yang baik, tapi juga 

memberikan contoh secara langsung. 
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