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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses menciptakan suatu kesamaan 

(commonness) atau suatu kesatuan pemikiran antara pengirim dengan 

penerima (Shimp, 2003: 162-163). Komunikasi berasal dari bahasa Latin 

communis yang dalam bahasa Inggris yaitu common, komunikasi 

menyarankan suatu pikiran, suatu makna atau suatu pesan dianut secara sama 

(Mulyana, 2007: 46). Berdasarkan dua pemahaman mengenai komunikasi ini, 

dapat diartikan secara garis besar bahwa komunikasi merupakan sebuah 

proses penyampaian suatu pikiran, makna, atau pesan oleh pengirim kepada 

penerima dengan maskud untuk mencapai kesatuan dan kesamaan 

pemahaman. 

Menurut Harold Lasswell (Effendy, 2000:10) komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yan menimbulkan efek tertentu. Paradigma Laswell menyatakan: who, 

says what, in which channel, to whom with, what effect (siapa, mengatakan 

apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa). Dalam komunikasi 

dibutuhkan adanya beberapa unsur sehingga dapat tercipta komunikasi yang 

baik. Unsur-unsur tersebut adalah: 

1. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan 

2. Komunikan, orang yang menerima pesan 

3. Pesan,  sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan 

4. Efek, sesuatu yang timbul setelah komunikan menerima pesan dari 

komunikator 

5. Media, sarana untuk penyampaian pesan meliputi sensory channel atau 

saluran sensoris dan institusionalized means atau saluran yang sudah 

dikenal 

6. Umpan balik atau feed back, tanggapan penerima atas pesan yang 

diterimanya. 
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Dalam penerapannya komunikasi dibagi dalam beberapa jenis 

diantaranya, komunikasi intrapersonal, interpersonal, antar personal, 

kelompok, organisasi, publik, dan komunikasi massa. 

1.2 Computer Mediated Communication (CMC) 

Computer Mediated Communication (CMC) lebih mengkhususkan 

pada komunikasi interpersonal manusia melalui dan tentang internet serta 

web. Susan Herring (1996:4) mengatakan jika CMC adalah komunikasi yang 

mengambil tempat diantara manusia melalui instrumen komputer. Sedangkan 

John December (dalam Thurlow: 2004) menambahkan jika CMC adalah 

proses komunikasi manusia melalui komputer, melibatkan seseorang, terletak 

dalam konteks tertentu, dan terlibat dalam proses membentuk media untuk 

berbagai tujuan (Thurlow, 2004: 15). Jadi dapat ditarik sebuah definisi jika 

CMC adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang dimediasikan oleh 

komputer.   

Kevin B Wright dan Lynne M.Webb (2011:122) menyebutkan 7 

karakter CMC, yaitu: 

1. Sinkronitas, merujuk pada tingkat dimana pertukaran pesan 

bersifat segera. 

2. Anonimitas, merepresentasikan level personal, mengindividukan 

informasi yang disampaikan oleh sebuah media. 

3. Kustomisasi, adalah tingkat dimana lingkungan termediasi 

memodifikasi dirinya sendiri berdasarkan keinginan pengguna. 

4. Interaktivitas, mengacu pada komunikasi dua arah. 

5. Kehadiran sosial, mengacu pada tingkat kehadiran sosial di dunia 

maya yang sama seperti di dunia nyata.  

6. Banyaknya pengguna 

7. Homogenitas pengguna. Hal ini merujuk pada karakter pengguna 

yang cenderung memiliki kesamaan.  
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Sedangkan Roger (1986: 21) menyebutkan beberapa karakteristik lain 

dari CMC yang bisa dilihat, yaitu:  

1. Pesan yang diproduksi secara massal disalurkan secara massal 

pula. Khalayak yang berperan sebagai konsumen juga bisa 

berperan aktif sebagai produsen pesan.  

2. CMC memungkinkan pihak yang memproduksi pesan mendapat 

pengetahuan tentang penerima pesannya. 

3. CMC menandai proses yang masif atau menyeluruh, artinya pesan 

yang dikirim antara individu yang berada dalam khalayak besar. 

Pola ini menunjukkan adanya perbedaan CMC dengan media 

massa. Pada proses ini, menunjukkan jika sistem kontrol 

komunikasi massa berpindah dari yang memproduksi pesan ke 

konsumen media. 

4. Interaktivitas adalah kualitas penting dalam sistem komunikasi 

dimana perilaku komunikasi diharapkan dapat lebih akurat, efektif 

dan memuaskan karena partisipan dapat secara aktif terlibat dalam 

proses komunikasi. 

5. Feedback atau umpan balik dalam CMC terbatas karena tidak ada 

tanda komunikasi nonverbal seperti pada komunikasi tatap muka. 

Feedback dapat disampaikan dengan cepat atau lambat tergantung 

pada media CMC yang digunakan. 

6. Media CMC menyediakan tanda-tanda komunikasi nonverbal yang 

erat dengan komunikasi tulisan, seerti bentuk, ukuran dan warna 

huruf.  

7. CMC bersifat asynchronous, yaitu memiliki kemampuan untuk 

mengirim dan menerima pesan pada waktu yang berbeda. 

Partisipan tidak perlu berada pada waktu yang sama. 

8. Pengguna CMC memiliki kedudukan yang setara karena 

mempunyai kemampuan untuk memproduksi dan mengkonsumsi 

pesan sehingga kontrol terhadap alur komunikasi menjadi searah. 

9. Rendahnya privasi pengguna CMC. 
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Kehadiran Internet dan program-program yang digunakan untuk 

berkomunikasi memungkinkan perkembangan CMC menjadi berbagai bentuk. 

Kondisi ini membuat komunikasi pun terus mengalami perkembangan. Salah 

satu cara individu berhubungan adalah melalui media sosial yang menjadi alat 

komunikasi. Dalam konteks ini, semua media sosial yang dipakai untuk 

berkomunikasi dapat didefinisikan sebagai alat CMC yaitu Instagram dan 

LINE. CMC memungkinkan adanya kehidupan lain karena alat CMC 

merupakan alat komunikasi asinkron yang bisa mengirim pesan one-to-one 

dan one-to-many serta dalam waktu yang tidak bersamaan. Kehidupan lain 

yang mungkin dihadirkan oleh CMC adalah kehidupan virtual yang menjadi 

salah satu bentuk CMC. Beberapa bentuk CMC antara lain adalah public 

discussion board, chat rooms, instant messaging, dan virtual world (Wright & 

Webb, 2011: 126-129).  

CMC menyediakan sebuah komunitas virtual. Istilah ini digunakan 

untuk menggambarkan level komitmen dan keterhubungan yang terjadi pada 

penggunanya. CMC adalah bentuk agresi sosial yang muncul ketika banyak 

orang mencoba membawa diskusi publik untuk membentuk hubungan 

personal dalam dunia virtual (Hine, 2000: 16). 

 

2.3. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan 

melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik sebagai alat untuk 

menyebarkan informasi. Seperti yang dikemukakan oleh Dedy Nur Hidayat 

(Nurudin. 2007: 2), komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media 

massa beserta pesan yang  dihasilkan, pembaca / pendengar / penonton yang 

akan coba diraihnya, dan efeknya terhadap mereka.Definisi komunikasi massa 

yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner (Ardianto. 2004: 3), yakni : 

“mass communication is messages communicated through a mass 

medium to a large number of people”  
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Dari pernyataan di atas dapat didefinisikan bahwa “komunikasi massa 

adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar 

orang”. Sedangkan, menurut Freidson (Ardianto. 2004: 4), komunikasi massa 

dibedakan dari jenis komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan bahwa 

komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai 

kelompok, dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus 

populasi. Komunikasi massa juga mempunyai anggapan tersirat akan adanya 

alat-alat khusus untuk menyampaikan komunikasi agar komunikasi itu dapat 

mencapai pada saat yang sama semua orang dengan mewakili berbagai lapisan 

masyarakat. Bagi Freidson, khalayak yang banyak dan tersebar itu dinyatakan 

dengan istilah sejumlah populasi, dan populasi tersebut merupakan 

representasi dari berbagai lapisan masyarakat. Artinya pesan tidak hanya 

ditujukan untuk sekelompok orang tertentu, melainkan untuk semua orang. 

Freidson dapat menunjukkan ciri komunikasi massa yang lain yaitu adanya 

unsur keserempakan penerimaan pesan oleh komunikan, pesan dapat 

mencapai pada saat yang sama kepada semua orang yang mewakili berbagai 

lapisan masyarakat. 

 

2.4 Media Sosial  

Media sosial semakin menarik dan cukup mencuri perhatian 

masyarakat Indonesia untuk saling berkomunikasi. Banyak masyarakat 

Indonesia, khususnya di perkotaan, yang sudah merasakan keuntungan dari 

pemanfaatan media sosial. Media sosial kini telah berkembang dari 

komunikasi satu arah menjadi platform komunikasi dua arah yang 

memungkinkan keterlibatan pengguna secara aktif (Chou et al., 2010). 

Pengguna media sosial dapat mengakses informasi tentang berbagai hal dan 

hampir setiap saat sehingga memudahkan penggunanya untuk mendapatkan 

informasi (Court et al., 2012).  

Media sosial adalah sebuah media online yang memungkinkan para 

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi 
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meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Menurut Antony 

Mayfield dari iCrossing, media sosial adalah mengenai menjadi manusia 

biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama dan 

berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan 

orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun 

sebuahkomunitas.  Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan 

media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content". 

Fungsi utama dari media sosial adalah sebagai sarana komunikasi dan 

berbagi gambar (Johnson, 2007). Media sosial yang awalnya hanya 

digunakan untuk sarana komunikasi jarak jauh ataupun sekedar mengunggah 

foto-foto pribadi untuk diperlihatkan pada orang lain, kini memiliki fungsi 

lain yang lebih menguntungkan bagi penggunanya. Fungsi lain yang kini 

sedang marak di dunia maya yaitu belanja online melaui media sosial. Media 

sosial kini telah digunakan sebagai sarana pemasaran suatu produk dan untuk 

menjualnya, bahkan media sosial telah dianggap sebagai suatu alat 

pemasaran yang efektif. Kini pesan dan insentif dapat dikembangkan dan 

disampaikan dalam format elektronik, sehingga setiap pemasar pada setiap 

tingkat ingin terlibat di dalamnya (Evans, 2010). 

 

2.4.1 Instagram sebagai Media Sosial 

Penelitian ini akan berfokus pada salah satu media sosial yaitu 

Instagram yang merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang dapat 

memungkinkan penggunanya untuk dapat mengambil foto, menerapkan 

filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan media sosial 

lainnya Beberapa media sosial lainnya yang mendukung berbagi foto 

dari Instagram yaitu  Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, dan juga 

Foursquare (Instagram.com, 2014). Foto yang di unggah ke Instagram 

juga dapat dilihat dari berbagai media sosial lainnya. 
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Instagram pertama kali diluncurkan pada Oktober 2010 oleh 

Kevin Systrom dan Mike Krieger, Pengguna Instagram tercatat sebesar 

100 juta pengguna dan 4 miliar foto telah diunggah. Pada akhir tahun 

2012, Instagram bahkan mengungguli Twitter dalam penggunaan aktif 

harian pada ponsel. Instagram memiliki 7,2 juta pengguna harian dalam 

sebulan sedangkan Twitter hanya memiliki 6,9 juta pengguna. Selain 

itu, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pengguna di Instagram 

ternyata jauh lebih lama yaitu 257 menit dari waktu orang yang 

menggunakan Twitter yaitu 170 menit (ComScore dalam Mashable, 

2012). 

 

2.5 Gerakan Sosial 

Menurut Harper (1989: 126) secara formal gerakan sosial dapat 

didefinisikan sebagai kolektivitas yang tidak konvensional, dengan beragam 

derajat oranisasinya yang berupaya mendorong atau mencegah perubahan. 

Sedangkan Hannigan (dalam Harper, 1989:126) memaparkan jika gerakan 

sosial dapat dibedakan dari bentuk-bentuk sosial ainnya karena gerakan 

sosial eksis diluar kerangka institusional kehidupan sehari-hari dan 

berorientasi padaperuban sosial tertentu.  

Jary dan Jay mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu aliansi sosial 

sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong atau menghambat 

sebuah perubahan sosial dalam masyarakat (Sunarto, 2002: 195). Anthony 

Giddens menyatkan jika gerakan sosial adalah sekelompok orang yang 

terlibat dalam mencari penyesuaian atau untuk menghambat suatu proses 

perubahan sosial. Biasanya gerakan sosial ada dalam hubungan konflik yang 

memliki perbedan pandangan. Giddens juga mengungkapkan jika gerakan 

sosial merupakan upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau 

untuk mencapai gerakan bersama yang dilakukan di luar lembaga-lembaga 

mapan. Benford dan Snow (2000: 108) menekankan tiga poin kunci dalam 

gerakan sosial. Pertama, gerakan bersifat koektif yang didalamnya terdapat 
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kepentingan dan tujuan kolektif serta tindakan kolektif untuk 

mewujudkannya. Kedua, gerakan didasarkan pada kepentingan dan tujuan 

yang sama. Ketiga, gerakan mencari perubahan di luar institusi yang sudah 

mapan.  

Geralch dan Hine (1970 dalam Harper 1989: 126) mengungkapkan 

bahwa gerakan sosial memilii beberapa karakter. Pertama, gerakan sosial 

memiliki organisasi segmen yang bersaing untuk memperebutkan loyalitas 

pendukungnya. Kedua, gerakan sosial memliki pola rekrutmen yang personal 

dalam kelompok-kelompok kecil. Ketiga, tingginya komitmen personal. 

Keempat, gerakan sosial memiliki idelogi yang menyampaikan segala 

rasionalisasi atau alasan, tujuan dan penyebab. Kelima, gerakan sosial seperti 

memerlukan opsosisi yang akan memberikan tekanan dan membantu mereka 

menciptakan solidaritas di dalam gerakan.  

Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena 

adanya ketimpangan atau sikap yang bertentangan dengan norma atau aturan 

tertentu dalam masyarakat. Danny JA menyebutkan ada tiga kondisi yang 

menyebabkan lahirnya gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial lahir karena 

ada kesempatan bagi gerakan tersebut. Kedua, gerakan sosial muncul karena 

adanya ketidakpuasan dari situasi. Ketiga, adalah kemampuan tokoh 

penggerak untuk melakukan persuasif. Tokoh penggerak nantinya akan 

mempersuasif, menjadi inspirator, membuat jaringan dan membangun 

organisai yang akan menyebabkan orang termotivasi dan bergerak untuk 

bergabung dan melakukan aksi bersama dengannya (Fauzi, 2005: 21).  

Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena 

adanya ketimpangan dalam tatanan sosial. Beberapa fungsi gerakan sosial 

adalah memberikan kontribusi dalam pembentukan opini publik dengan 

memberikan diskusi mengenai fenomena sosial melalui penggabungan 

gagasan tentang gerakan sosial dan menghasilkan perubahan (Hayens, 2000: 

27).  
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2.5.1 Tipe-tipe Gerakan Sosial 

Abrele, mengklasifikasikan gerakan sosial menjadi empat kategori 

berdasarkan tipe dan besarnya perubahan yang diinginkan (Giddens, 2001).  

 

Gambar 2.1 Tipe-tipe Gerakan Sosial 

 
 

Berikut penjelasan gambar di atas: 

1. Alternative movement adalah gerakan sosial yang bertujuan 

mengubah sebagian perilaku perseorangan. Misalnya kampanye 

untuk merubah perilaku tertentu seperti kampanye anti rokok dan 

penyalahgunaan narkoba.  

2. Redemptive movement adalah gerakan sosial yang ruang 

lingkupnya lebih luas daripada alternative movement. Tujuannya 

adalalah perubahan menyeluruh pada perilaku perorangan. 

Gerakan sosial ini kebanyakan terdapat di bidang keagamaan. 

Misalnya adalah seseorang bisa bertobat dan mengubah cara 

hidupnya sesuai dengan ajaran agama.  

3. Reformative movement adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk 

mengubah masyarakat namun ruang lingkupnya hanya segi tertentu 

dalam masyarakat. Misalnya adalah gerakan kaum LGBT untuk 

memperoleh pengakuan terhadap identitas seksual mereka, atau 

gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan persaman hak 

dengan laki-laki.  
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4. Transformative movement adalah gerakan sosial yang bertujuan 

untuk mengubah masyarakt secara menyeluruh. Contohnya adalah 

gerakan ISIS untuk menciptakan negara Islam di seluruh dunia.  

Sememtara itu, Komblum (dalam Sunarto, 2002: 197) 

mengklasifikasikan gerakan sosial berdasarkan tujuan yang akan dicapi 

sebagai berikut: 

1. Revolutionary movement adalah gerakan sosial yang bertujuan 

untuk mengubah institusi dan stratifkasi masyarakat. Revolusi 

sosial merupakan sebuah tansformasi menyeluruh pada tatanan 

sosial termasuk institusi pemrintah dan sistemnya. 

2. Reformist movement adalah gerakan sosial yang hanya bertujuan 

mengubah sebagian institusi dan nilai.  

3. Conservative movement adalah gerakan sosial yang bertujuan 

mempertahankan nilai dan institusi masyarakat.  

4. Reacionary movement adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk 

mengembalikan nilai masa lampau dan meniggalkan nilai masa 

kini.  

 

1.6 Kajian Hasil Penelitian Terkait 

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian 

sebelumnya yang berjudul “Identitas Virtual dan Penggunaan Tagar pada 

Pengguna Media Sosial Instagram Salatiga” oleh Agung Wahyudi dari 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kesamaan tersebut terletak pada 

kekuatan media sosial dalam mempengaruhi dan menggerakkan publik. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung (2015) disebutkan jika tagar 

memiliki kekuatan dalam membentuk identitas peserta media sosial. 

Kesamaan antar pengguna tersebut kemudian disatukan melalui tagar dan 

melakukan sebuah gerakan secara massal dan memiliki satu misi yang sama. 

Agung dalam penelitiannya membatasi tagar di media sosial Instagram dan 
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menganalisanya, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisa tiga 

media sosial yang digunakan oleh komunitas KN Solo.  

 

1.7 Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin komunitas Ketimbang Ngemis Solo (KN Solo) ingin mengubah 

persepsi masyarakat tentang mengemis agar sesuai dengan persepsi mereka. 

Mereka menggunakan media sosial sebagai media untuk menyampaikan 

pesan. Media sosial yang dipilih adalah Instagram, BBM dan LINE. 

Ketiganya memiliki fungsi dan peran masing-masing, tetapi memiliki satu 

tujuan yang sama yaitu digunakan untuk menyampaikan pesan komunitas 

dan menggerakkan gerakan sosial anti mengemis. Penelitian ini akan melihat 

bagaimana peran ketiga akun di media sosial yang digunakan oleh komunitas 

KN Solo dalam membentuk gerakan sosial. Selain itu juga bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya gerakan 

sosial tersebut.  

  

Admin Komunitas Ketimbang Ngemis Solo 

Media Sosial 

Mengubah persepsi masyarakat tentang mengemis 

LINE 

Gerakan Sosial 

Instagram BBM 

Peran media Sosial 


