
 7 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Media Massa 

 Media massa berkaitan erat dengan bentuk komunikasi massa. Menurut 

Mulyana (2005 : 75) komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa baik cetak maupun elektronik yang dikelola oleh lembaga atau orang yang 

dilembagakan, yang ditujukan kepada seluruh orang yang tersebar di banyak tempat, 

anonim, dan heterogen. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan jika media massa 

adalah saluran bagi komunikasi massa. 

Pengertian  media massa menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah 

sarana,  alat,  sarana  komunikasi  bagi  masyarakat  bisa  berupa  koran,  majalah, 

televisi,  radio  siaran,  telephone,  internet  dan  sebagainya  yang  terletak  diantara 

dua  pihak.  Dari pengertian ini terlihat jika media massa jenisnya sangat banyak. 

Adapun secara garis besar jenis media massa terdiri dari dua jenis yaitu cetak dan 

eketronik. Media massa cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Media massa 

elektronik seperti televisi, dan radio. 

Menurut  Laswell  dan  Wright  (Wiryanto  2000:10-11) merumuskan  bahwa  

fungsi  media  massa  dapat  dibagi  menjadi  4  bagian yaitu:   

1. fungsi  pengawasan  lingkungan  

2. fungsi  korelasi   

3. fungsi  sosialisasi  

4. fungsi  hiburan  dan periklanan 

Berdasarkan  penjelasan  tentang  fungsi  media  cetak  di  atas, maka  suatu media  

tentunya  dalam  menjalankan  fungsinya  memiliki  perencanaan terhadap pesan yang 

disampaikan 
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2.2 Pesan Yang Disampaikan Media 

 Pesan yang disampaikan oleh media tentu akan diolah terlebih dahulu 

sebelum disampaikan ke audience. Pesan ini yang dikemas akan disampaikan melalui 

rubrik – rubrik yang ada di media tersebut. Onong  Uchjana  Effendy  mengutarakan  

definisi  mengenai  rubrik dalam  Kamus  Komunikasi,  bahwa  Rubrik  berasal  dari  

bahasa  Belanda yaitu  Rubriek,  yang  artinya  ruangan  pada  halaman  surat  kabar,  

majalah atau  media  cetak  lainnya  mengenai  suatu  aspek  atau  kegiatan  dalam 

kehidupan  masyarakat,  misalnya  rubric  wanita,  rubrik  olahraga,  rubrik pendapat 

pembaca  (Effendi,  2003: 316). Menurut  Effendy,  jenis-jenis  rubrik  adalah  

sebagai  berikut:  

1. Rubrik  informasi  

a. Perihal  keluarga  (pertunangan,  perkawinan,  kelahiran,  kematian)  

b. Kesejahteraan  (koperasi,  fasilitas  dari organisasi,  kredit  rumah)  

c. Pengumuman  pimpinan  organisasi  

d. Peraturan  

e. Surat keputusan  

f. Pergantian  pemimpin  

g. Kepindahan  pegawai   

h. Pertemuan  (rapat kerja, penataran,  konferensi,  dll)  

2. Rubrik  edukasi   

a. Tajuk  rencana  

b. Artikel  (pengetahuan,  keterampilan,  keagamaan,  dll)  

c. Kutipan  pendapat tokoh  (keahlian,  kemasyarakatan,  keagamaaan) 

3. Rubrik  rekreasi   

a. Cerita pendek  

b. Anekdot  

c. Pojok atau  sentilan  

d. Kisah minat  insani  (human interest) 
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Dari rubrik yang disampaikan tentu terdapat agenda yang disampaikan oleh 

media massa. Agenda setting mempunyai kesamaan dengan  teori peluru yang 

menganggap media mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi khayalak. Bedanya, 

teori peluru memfokuskan pada sikap (afektif), pendapat atau bahakan perilaku. 

Agenda setting memfokuskan pada kesadaran dan pengetahuan 

(kognitif).(Krisyantono, 224 : 2006) 

Asumsi dasar dari agenda setting adalah bagaimana media membentuk 

persepsi khayalak tentang apa yang dianggap penting. Dengan tekhnik pemilihan dan 

penonjolan, media memberikan petunjuk tentang isu yang penting. Model agenda 

setting mengasumsikan adanya hubungan yang lebih positif antara penilaian yang 

diberikan khayalak pada persoalan itu. Singkatnya, apa yang lebih dianggap penting 

oleh media, maka akan dinggap penting juga oleh masyarakat dan apa yang dilupakan 

media,akan luput juga dari perhatian masyarakat. (Rachmat, 1995 : 68) 

Agenda media memiliki dimensi sebagai berikut : 

1. Visibilitas yaitu jumlah dan tingkat menonjolnya berita 

2. Tingkat menonjolnya bagi khayalak, yakni relevansi isi berita terhadap 

kebutuhan khayalak 

3. Valensi yakni menyenangkan atau tidak cara pemberitaan bagi suatu 

peristiwa. 

Menurut Robert Park media lebih banyak menciptakan kesadaran suatu isu, 

bukan menciptakan pengetahuan atau sikap. Agenda setting terjadi pada beberapa 

level. (Vivian, 2008 : 496) Seperti level berikut ini : 

1. Menciptakan kesadaran jika individu menyadari isu, maka ia akan 

memperhatikan isu itu. Sebagai contoh dengan pemberitaan kasus korupsi, 

maka individu akan memperhatikan isu tentang korupsi. 

2. Menentukan prioritas. Orang mempercayai berita dari media untuk 

mengetahui kejadian – kejadian dan mengurutkan kejadian tersebut 

berdasarkan arti pentingnya. Berita utama pada halaman pertama dianggap 

sebagai berita paling signifikan. 
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3. Mempertahankan isu. Liputan terus menerus akan membuat isu tersebut 

kelihatan penting. Apabila isu tersebut mulai kurang mendapat pemberitaan 

maka isu tersebut akan mulai dilupakan. 

 

2.3 Efek Media Massa 

Pesan yang disampaikan oleh media masaa memberi efek pada pembacanya. 

Teori Jarum Hipodemik merupakan teori efek media massa pertama yang ada. Teori 

ini mengasumsikan bahwa komunikator yakni media massa digambarkan lebih pintar 

dan juga lebih segalanya dari audience. Selain itu teori ini juga di maknai dalam teori 

peluru karena apa yang di sampaikan oleh media langsung sampai terhadap audience. 

(Nurudin . 2007 : 165) 

Model Jarum Hipodemik pada dasarnya adalah aliran satu tahap (one step 

Flow), yaitu dari media massa langsung kepada khalayak sebagai mass audience. 

Model ini mengasumsikan media massa secara langsung, cepat dan mempunyai efek 

yang amat kuat atas mass audience. Media massa dengan kapasitas dan efek yang 

ditimbulkan sepadan dengan teori Stimulus-Response (S—R). Beberapa hal yang 

menjadi bagian yang penting dalam teori ini antara lain : 

1. Media  : dalam hal ini berperan sebagai komunikator, dan komunikator 

di sini sifatnya adalah melembaga dan bukan perorangan. Media dalam hal ini 

dipengaruhi oleh : (1) Kredibilitas media tersebut, (2) Daya tarik dari media 

tersebut, dan (3) Kekuasaan Media. 

2. Pesan  : disini pesan adalah isi atau hal yang disampakan oleh media 

tersebut. Pesan yang disampaikan memiliki beberapa unsur yaitu : (1) Struktur 

pesan tersebut, (2) Gaya dari pesan tersebut, dan (3) Appeals dari pesan 

tersebut 

3. Audience : audience berfungsi sebagai komunikan yang menerima pesan 

dari komunikator.  
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Menurut John R Bittner (1996), fokus utama efek ini adalah tidak hanya 

bagaimana media mempengaruhi audience, tetapi juga bagaimana audience mereaksi 

pesan – pesan media yang sampai pada dirinya. Faktor – faktor interaksi yang terjadi 

antar individu akan ikut mempengaruhi pengaruh pesan yang diterima (Nurudin, 

2004 : 197). Dari hal diatas dapat disimpulkan jika ada faktor – faktor lain yang 

mempengaruhi dari efek media. Efek bisa berwujud dalam tiga hal ; efek kognitif 

(pengetahuan), afektif (emosional atau perasaan), dan behavioral (perubahan pada 

perilaku). Dalam perkembangan komunikasi kotemporer saat ini, sebenarnya proses 

pengaruh tidak dapat mucul sendiri. Jadi pesan itu tidak langsung mengenai individu, 

tetapi disaring dahulu apakah mau menerima pesan – pesan media massa atau tidak. 

 

2.3.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efek Media Massa 

Selain itu faktor – faktor yang mempengaruhi efek dapat dibedakan menjadi 

dua jenis. Yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu yang 

mempengaruhi penerimaan pesan  lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis. 

(Nurudin, 2004 : 214) Faktor individu ini terdiri dari : 

1. Selective attention adalah  individu yang cenderung menerima terpaan pesan 

media massa yang sesuai dengan pendapat dan minatnya. Disamping itu akan 

menghindari pesan – pesan yang tidak sesuai dengan pendapat dan minatnya. 

Menurut Alexis S Tan (1981) selective attention mempunyai prinsip – prinsip 

sebagai berikut : pertama, perbedaan individu merupakan hasil dari struktur 

kognitif seseorang yang berbeda dalam menerima pesan – pesan media. 

Kedua, keanggotaan sosial pada berbagai kelompok sosial ikut mempengaruhi 

pada pilihan pesan mana yang kita pilih. Ketiga, orang lebih berminat kalau 

suatu infomasi dapat membangun citra hubungan dengan orang lain. 

2. Selective perception adalah seorang individu secara sadar akan mencari media 

yang bisa mendorong kecenderungan dirinya. Kecenderungan dirinya ini bisa 

pendapat, sikap atau keyakinan. Jadi, individu aktif mencari informasi yang 

bisa memperkuat keyakinanya. 
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3. Selective retention adalah kecenderungan seseorang hanya untuk mengingat 

pesan yang sesuai dengan pendapat dan kebutuhan dirinya sendiri. 

4. Motivasi seseorang juga akan ikut mempengaruhi sebuah pesan diterima atau 

tidak. Karena dalam mengkonsumsi dan menggunakan media ada motivasi 

tertentu dari individu yang berbeda dengan individu lainya. 

5. Kepribadian individu juga ikut mempengaruhi proses penerimaan pesan. 

Pribadi yang gampang marah tentu tidak akan terpengaruh oleh terpaan 

televisi yang menasehati untuk bersabar. 

 

Jika faktor individu melihat pada sisi psikologis audience maka faktor sosial 

melihat dari luar audience. Efek pada individu dalam kacamata sosiologi merupakan 

gejala sosial. Artinya bagaimana individu itu berhubungan dengan individu lain. Dari 

sini maka akan mempengaruhi proses efek yang terjadi. Faktor yang sosial terdiri dari  

1. Umur dan jenis kelamin sebenarnya bisa masuk ke faktor individu tapi  

Whitney dan Black memasukan ke faktor sosial. Karena umur dan jenis 

kelamin ini akan mempengaruhi kepada kelompok mana ia harus bergabung. 

Hal ini berkaitan dengan lingkup sosial dimana individu itu menjadi anggota 

suatu kelompok. 

2. Pendidikan juga mempengaruhi proses penerimaan pesan. Koran seperti Pos 

Kota (Jakarta) dan Tempo akan dibaca oleh khayalak yang berbeda. 

3. Pekerjaan dan pendapatan juga akan mempengaruhi dimana dengan 

pendapatan yang tinggi dapat mengkonsumsi informasi dari sumber lain 

seperti majalah, internet, dll. 

4. Agama juga mempengaruhi dimana menjadi penentu oranisasi mana yang 

akan dianut. Dari oranisasi yang diikuti ikut menentukan proses penerimaan 

pesan. 

5. Tempat tinggal ikut mempengaruhi dimana adanya faktor proximity berita 

dengan individu akan mempengaruhi. 
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2.4 Efek Media Tipology Mc, Quaill 

Media massa secara teoritis memiliki fungsi sebagai saluran informasi, saluran 

pendidikan, dan saluran hiburan. Namun pada kenyataanya efek media massa bisa 

melebihi dari hal itu. Perubahan yang dilakukan oleh media massa terjadi pada tataran 

individu, kelompok, institusi sosial, dan budaya dalam masyarakat(McQuail, 2002: 

464). Media dapat menyebabkan perubahan yang dikendaki, perubahan yang tidak 

dikehendaki, perubahan kecil dalam bentuk intensitas, memfasilitasi perubahan baik 

yang direncana atau tidak, peneguhan terhadap keyakinan yang dianut, dan media 

massa dapat mencegah perubahan. 

Menurut Denis McQuail (McQuail, 2002: 425-426) menjelaskan bahwa efek 

media massa memiliki typology. Untuk mempermudah pembahasan, tipologi ini 

dibagi menjadi empat kuadran. 

 

 

Gambar 2.1 

Tipologi Efek Media Massa (Mc Quail, 2002 : 426) 
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Efek media massa adalah efek yang timbul setelah khayalak mengkonsumsi media 

massa. Dalam hal ini media menimbulkan efek yang  terdiri dari : 

1. Efek media massa merupakan efek yang direncanakan, sebagai efek yang 

diharapkan terjadi baik oleh media massa sendiri ataupun orang yang 

menggunakan media massa untuk kepentingan penyebaran informasi. Untuk 

melihat efek ini kita perlu mengkaji agenda setting dari media massa tersebut. 

2. Efek media massa yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan, 

sebagai efek yang benar-benar di luar kontrol media, diluar kemampuan 

media ataupun orang lain yang menggunakan media untuk penyebaran 

informasi melalui media untuk mengontrol terjadinya efek media massa. 

Bentuk efek ini terjadi diluar dari agenda setting media massa. 

 Jika dikaji berdasarkan waktunya maka efek media massa akan menghasilkan 

efek seperti ini : 

1. Efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat, instan, 

dan keras mempengaruhi seseorang atau masyarakat. Contohya adalah trend 

modifikasi motor yang cepat berubah. 

2. Efek media massa berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga 

mempengaruhi sikap adopsi, inovasi, kontrol sosial sampai dengan perubahan 

kelembagaan, dan persoalan-persoalan perubahan budaya. Sosialisasi perilaku 

safety riding yang diterapkan pada peraturan komunitas motor. 

2.4.1 Efek terencana dalam waktu pendek : 

1. Propaganda 

Suatu bentuk yang sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, 

memanipulasi informasi, dan perilaku. Tujuanya untuk mendapat respons 

khayalak yang paling jauh sesuai dengan maksud orang yang membuat 

propaganda. Propaganda ini juga dapat terjadi pada waktu yang panjang. 
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2. Individual response  

bentuk yang berupa terpaan pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi 

individu dalam perilaku dan informasi. Pesan yang disampaikan bertujuan 

untuk mempengaruhi ataupun mempertahankan perilaku dan informasi 

individu. 

3. Kampanye media 

Situasi dimana banyak media yang secara teratur untuk mempersuasi dalam 

suatu populasi. 

4. News Learning 

Efek media yang bertujuan untuk memberi informasi dalam bentuk berita. 

5. Framing 

Media yang mengadopsi interpretasi dari audience dan dipakai dalam 

pembingakaian berita. Tujuanya untuk mempengaruhi aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik audience. 

6. Agenda setting 

Proses yang dimana media memberi perhatian terhadap suatu isu yang 

bermaksud untuk mempengaruhi dan menaikan kesadaran publik. 

 

2.4.2 Efek terencana dalam waktu lama : 

1. Difusi pembangunan 

Komunikasi secara terencana, dan dipakai dalam pembangunan jangka 

panjang. Bentuknya dalam proses penyebaran nilai-nilai pembangunan di 

masyarakat. 

2. Difusi berita 

Kesadaran penyebaran berita di masyarakat, agar semakin mengetahui 

informasi. 

3. Difusi inovasi 

Penyebaran inovasi dalam suatu populasi, hal ini bisa merupakan efek 

terencana dan tidak terencana dari media massa. 
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4. Distribusi pengetahuan 

Konsekuensi dari penyebaran berita di media adalah terjadi distribusi 

pengetahuan diantara kelompok sosial. Namun dapat terjadi kesenjangan 

informasi diantara kelompok itu. 

 

2.4.3 Efek tidak terencana dalam waktu pendek : 

1. Reaksi individu 

Reaksi individu adalah suatu bentuk reaksi personal terhadap pesan yang 

disampaikan media. Reaksi individu ini adalah konsekuensi dari efek tidak 

terencana. 

2. Reaksi kelompok 

Reaksi yang timbul yang dari pesan yang menerpa orang-orang dalam suatu 

kelompok. Ketakutan, kemarahan, dan kegelisahan adalah reaksi yang paling 

banyak ditimbulkan. 

3. Policy effect 

Efek yang timbul dari pemberitaan kebijaksanaan pemerintah 

 

2.4.4 Efek tidak terencana dalam waktu lama : 

1. Kontrol sosial  

Media media mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial di masyarakat. Hal ini 

dikarenakan kecendrungan dan penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap pesan yang disampaikan. 

2. Socialization 

Kontribusi informal media dengan belajar mengadopsi norma, nilai, dan sikap 

khususnya dalam peran sosial 

3. Event outcome 

Media sebagai penghubung dalam peristiwa yang berhubungan dalam 

lembaga pengambil keputusan. 

 



 17 

4. Konsep realitas 

Adalah framing dan interpretasi publik yang dihasilkan oleh media massa. 

5. Perubahan kelembagaan 

Efek yang berbentuk muncul dan bertambahnya peran dalam suatu lembaga 

dikarenakan media. 

6. Perubahan budaya 

Perubahan budaya dalam hal nilai, perilaku dan simbol yang berupa karakter 

di masyarakat. 

7. Integrasi sosial 

Bentuk perbedaan tingkat di komunitas lokal atau negara yang merespons 

pesan oleh media informasi. Dalam hal ini respon yang diberikan adalah 

sama. (respon memberi bantuan pada bencana alam) 

 

2.5 Komunitas  

Konsep komunitas digunakan untuk menunjuk suatu unit atau kesatuan sosial 

yang terorganisasikan dalam kepentingan bersama, tidak hanya mempunyai teritorial 

tapi juga yang bersifat fungsional. Dalam komunitas interaksi adalah hal yang utama 

dan berperan penting. Dengan interaksi antar anggota inilah eksistensi komunitas 

dapat terjaga. Pada komunitas akan dijumpai berbagai proses seperti persepsi, adanya 

kebutuhan pada setiap anggota, interaksi, dan sosialisasi. Proses yang berlangsung 

tersebut akan merupakan sesuatu yang dinamis, ketika terjadi interaksi antar anggota 

komunitas. (Purwanto, 2006 : 6) 

Individu-individu yang bergabung dalam komunitas, dan mereka merasa 

yakin bahwa dengan bergabung pada suatu komunitas, maka kebutuhan yang muncul 

pada dirinya dapat terpenuhi. Unsur – unsur yang ada dalam komunitas antara lain : 

1. Seperasaan 

Unsur seperasaan akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan 

dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut, sehingga 
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kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai ―kelompok kami‖, ―perasaan 

kami‖ dan sebagainya. 

2. Sepenanggungan 

Setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok yang diikutinya. 

3. Saling memerlukan 

Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat, merasa dirinya 

tergantung pada ―komuniti ‖ - nya yang meliputi kebutuahan fisik maupun 

kebutuhan – kebutuhan psikologis. (Soekanto, 2003 : 150) 

Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah kepentingan bersama 

dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, didasarkan atas 

kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik 

suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis. Komunitas 

terbentuk karena kepentingan yang sama yaitu common interest. Hal ini yang 

melatarbelakangi berdirinya Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga. Syarat 

utama untuk bergabung di komunitas ini adalah mempunyai motor Yamaha Vixion 

dan berdomisili diwilayah Salatiga dan sekitarnya. Selain itu setiap anggota harus 

mau menaati tata tertib dalam komunitas YVCI-Sa seperti wajib safety riding, dan 

mengikuti kumpulan tiap jumat malam di Pujasera Salatiga. 

Setiap anggota masyarakat memiliki kelompok sosial tertentu. Menurut 

Charles H Coolney (Gerungan, 2004 : 92) kelompok itu terdiri dari dua yaitu : 

1. Kelompok primer 

Dalam kelompok primer, terdapat interaksi sosial yang lebih intensif dan lebih erat 

antar anggotanya daripada kelompok sekunder. Kelompok ini juga disebut face to 

face group, yaitu kelompok sosial yang anggotanya sering berhadapan muka dan 

saling mengenal dari dekat, dan sehingga hubungannya lebih erat. Peran kelompok 

primer bagi manusia sangat besar karena disini manusia memperoleh kerangkanya 

yang memungkinan untuk mengembangkan sifat – sifat sosialnya, antara lain 

mengindahkan norma – norma, melepaskan kepentingan dirinya demi kepentingan 

kelompok, dan belajar bekerja sama dengan individu lain. Bentuk dari kelompok 
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primer di masyarakat antara lain  keluarga, rukun tentangga, kelompok bermain, dsb. 

Dalam kaitanya dengan komunitas YVCI-Sa maka kelompok YVCI-Sa dapat 

dimasukan ke dalam kelompok primer. 

2. Kelompok sekunder 

Dalam kelompok sekunder terdiri dari atas saling hubungan yang tidak langsung. 

Jauh dari formal, dan kurang bersifat kekeluargaan. Hubungan – hubungan dalam 

kelompok ini bersifat lebih objektif. Peranan kelompok sekundaer dalam kehidupan 

manusia adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam masyarakat dengan 

bersama. Menurut Tonnies kelompok sekunder bersifat gesselschaft yang berarti 

dalam dalam interaksinya kelompok kedua merupakan kelompok sosial yang 

interaksinya berdasarkan perhitungan rasional, dan objektif. Contoh kelompok 

sekunder adalah partai politik dan serikat pekerja. 

Kelompok YVCI-Sa pada anggotanya adalah bagian dari membership-group. 

Membership group berarti adalah keanggotaan terhadap suatu kelompok. Selain 

menjadi membership group YVCI-Sa juga menjadi reference group. Reference group 

merupakan kelompok yang sama dimana ia menjadi anggotanya. Dengan kata lain 

membership group dapat pula merupakan reference group. (Gerungan, 2004 : 108). 

Dengan gambaran ini maka asumsi penulis adalah terdapat pengaruh komunitas 

YVCI-Sa dalam menentukan efek yang diterima oleh anggotanya.  

 

2.5.1 Pola Komunikasi Dalam Komunitas 

 Dalam suatu komunitas diperlukan adanya komunikasi antar anggota. Dengan 

komunikasi antar anggota inilah eksistensi komunitas dapat terjaga. Tentunya dalam 

komunikasi memiliki perbedaan pola komunikasi dengan antar pribadi. Ada lima 

macam pola komunikasi dalam komunitas yaitu (Liliweri, 1997 : 35): 

1. Roda 

Pada jaringan komunikasi model roda seseorang, biasanya pemimpin, menjadifokus 

perhatian. Ia dapat berhubungan dengan semua anggota kelompok, tetapi setiap 

anggota kelompok hanya bisa berhubungan dengan pemimpinnya. 
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2. Rantai 

Pada jaringan komunikasi rantai para anggota terbatas. Hanya pada beberapa orang 

mereka dapat berkomunikasi 

3. Y 

Pada jaringan komunikasi Y, tiga oranganggota dapat berhubungan dengan orang-

orang di sampingnya seperti padapola rantai, tetapi ada dua orang yang hanya dapat 

berkomunikasi dengan hanya seseorang di sampingnya. 

4. Lingkaran 

Pada jaringan komunikasi lingkaran setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 

dua orang, di samping kiri dan kanannya. Dengan perkataan lain, dalam model ini 

tidak ada pemimpin. 

5. Bintang 

Pada jaringan komunikasi bintang,disebut juga jaringan komunikasi semua saluran/all 

channel, setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota kelompok yang 

lain. 

 

 Pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan jika dalam YVCI-Sa terjadi 

pola komunikasi dengan bintang. Hal ini penulis dapatkan saat observasi pada 

kegiatan mereka saat mereka melakukan kumpulan. Arus komunikasi bebas terjadi 

antara anggota kepada pengurus. Semua anggota berhak berkomunikasi dengan 

dengan siapa saja dalam komunikasi YVCI-Sa. 

 

2.5.2 Fungsi Komunikasi Kelompok  

 

Dari bermacam-macam kelompok di  masyarakat. Artinya, ada faktor-faktor   

lain   yang   mendorong   terjadinya   kelompok.   Alasan   atau   motivasi seseorang 

masuk dalam kelompok dapat bervariasi, antara lain:  

1. Seseorang masuk dalam kelompok pada umumnya ingin mencapai tujuan 

yang secara individu tidak dapat atau sulit dicapai.  
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2. Kelompok  dapat  memberikan,     baik   kebutuhan    fisiologis  (walaupun    

tidak langsung)    maupun kebutuhan psikologis.  

3. Kelompok dapat mendorong pengembangan konsep diri dan mengembangkan 

harga diri seseorang.  

4. Kelompok dapat pula memberikan pengetahuan dan informasi.  

5. Kelompok dapat memberikan keuntungan ekonomis.  

        Oleh karena itu, dalam masyarakat kita dapat menjumpai adanya berbagai 

macam   kelompok   yang   berbeda   satu   sama   lain.   Dengan   tujuan   yang   

berbeda, mereka   masuk   dalam  kelompok   yang   berbeda   atau   dengan   minat   

yang   berbeda, mereka masuk dalam kelompok yang berbeda pula (Walgito, 2008: 

13-15). 

 

2.6 Kerangka Berfikir 

 

 

 

Bagan 2.2 

Kerangka Berfikir 

 


