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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Media Sosial  

Media sosial adalah media online yang memungkinkan bagi pengguna 

untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi ( Herlanti Y, 2016 : 32).  Media 

sosial merupakan wujud perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

begitu pesat. Media sosial tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi tetapi 

juga berfungsi untuk saling bertukar informasi (West, Richard and Turner, Lyna. 

2008: 41). 

Media sosial juga memiliki beberapa karakteristik menurut Feri Sulianta 

(2015 : 7) yaitu :  

1. Transparansi : keterbukaan informasi karena konten media sosial 

ditunjukkan untuk konsumsi publik atau sekelompok orang. 

2. Dialog dan komunikasi : terjalin hubungan dan komunikasi interaktif 

menggunakan ragam fitur. 

3. Jejaring relasi : hubungan antara pengguna layaknya jaringan–jaringan 

yang terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya mereka 

menjalin komunikasi dan terus membangun pertemanan.  

4. Multi opini : setiap orang dengan mudahnya berargumen dan 

mengutarakan pendapatnya.  

5. Multi form : informasi disajikan dalam ragam konten. 

6. Kekuatan promosi online : media sosial dapat dipandang sebagai alat 

yang dapat memunculkan peluang–peluang guna mewujudkan visi misi 

organisasi. 

 

2.1.1 Instagram  

Instagram merupakan media sosial yang dikembangkan oleh startup  

bernama Burbn, inc yang dimotori oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. 

Instagram secara singkatnya adalah sebagai jejaring sosial berbasis iOS, Android 

dan Windows Phone dimana pengguna Instagram dapat mengambil gambar 

langsung, mengeditnya, dan langsung mempostingnya di dalam halaman utama 
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Instagram pengguna, Instagram bisa mengambil gambar/foto dan video. Hasil 

postingan pengguna dapat dilihat oleh orang yang mengikuti pengguna akun itu. 

Dalam Instagram sesama pengguna juga dapat saling mengomentari foto postingan, 

menyukai, dan mengirimkan pesan pribadi antar sesama pengguna (Entrepise, 2014 

: 2) 

 

2.1.2 Konten Unggahan  

a. Foto  

Unggahan foto terdari dari foto rutin acara prime time dari TraxFm, foto 

bintang tamu yang akan siaran langsung, event yang sedang berlangsung, program–

program yang akan dilakukan, kuis–kuis yang akan dilakukan. Setiap foto yang 

diunggah mempunyai ciri khusus dengan selalu terdapat warna kuning dan hitam 

yang menjadi ciri khas dari TraxFm itu sendiri.  

 

 

b. Tagar (hastag) 

Tagar yang digunakan adalah ciri khas dari TraxFm, seperti “Hits Yang 

Kamu Suka” yang menjadi slogan TraxFm, anak radio, dan ada penyiar tertentu 

yang mempunyai tagar khusus yang mencerminkan penyiar dalam acara tersebut, 

selalu terdapat tagar acara yang sedang diunggah. 

c. Keterangan foto (caption) 

Caption berupa keterangan kalimat yang berguna untuk menjelaskan dan  

menggambarkan isi dari konten unggahan TraxFm Semarang. 

 

2.2 Media Massa 

Menurut Alo Liliweri (2011 : 877), media massa adalah istilah untuk 

mempertegas kehadiran suatu kelas, seksi media yang dirancang sedemikian rupa 

agar dapat mencapai audiens yang sangat besar dan luas (yang dimaksud dengan 

besar dan luas adalah seluruh penduduk dari suatu bangsa / negara). Pengertian 

media massa ini semakin luas penggunaanya sehubungan dengan lahirnya 

percetakan oleh Guttenberg di abad pertengahan dan disusul oleh penemuan radio 
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yang melintasi lautan Atlantik pada 1920, dan terakhir dengan perkembangan 

jaringan radio, televisi, meluasnya sirkulasi surat kabar dan majalah serta internet 

yang berhubungan dengan massa.  

2.2.1 Radio 

Menurut Asep Syamsul dan Romli dalam dasar dasar-siaran radio (2009 : 

12), Radio adalah alat komunikassi massa, dalam artian saluran pernyataan manusia 

umumnya/ terbuka dan menyalurkan gelombang yang berbunyi, berupa program-

program yang teratur yang isinya aktual dan meliputi segi perwujudan kehidupan 

masyarakat. 

 

2.3 Media Engagement  

Menurut Hans William (2011 : 24) media engagement adalah proses dimana 

komunikator memberikan kesempatan kepada komunikan untuk terlibat dan 

berinteraksi dalam komunikasi dua arah. Kunci dari proses ini adalah adanya 

feedback atau tanggapan dari penerima pesan, jika pesan tersampaikan dengan baik 

maka akan timbul tanggapan dari penerima pesan. Tanggapan dalam Instagram ini 

sendiri adalah berupa pemberian tanda suka, mengomentari atau menyebarkan 

konten. 

2.3.1 Data Engagement 

Data engagement adalah sumber baru yang digunakan dan dirancang untuk 

membantu peneliti dalam meningkatkan media engagement 

(https://sunlightfoundation.com/2017/09/19/introducing-a-guide-to-tactical-data-

engagement/, 2017) 

a. Dikunjungi 

Seberapa sering presentasi pengikut / tidak pengikut Instagram TraxFm 

Semarang hanya sekedar mengunjungi Instagram dari TraxFm Semarang 

b. Pemberian Komentar 

Pada konten seperti apa  pengguna Instagram memberikan komentar paling 

banyak pada unggahan dari TraxFm Semarang 

c. Menyukai 

https://sunlightfoundation.com/2017/09/19/introducing-a-guide-to-tactical-data-engagement/
https://sunlightfoundation.com/2017/09/19/introducing-a-guide-to-tactical-data-engagement/
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Pada konten seperti apa paling banyak tanda suka yang diberikan pengguna 

Instagram terhadap konten unggahan dari TraxFm Semarang 

d. Mengirim Pesan 

Pada saat seperti apa pengikut Instagram TraxFm Semarang mengirimkan 

pesan pribadi ke Instagram TraxFm Semarang. 

 

2.4 Pendengar Radio  

Pendengar merupakan sasaran komunikasi massa melalui media radio. 

Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pendengar terpikat perhatiannya, 

mengerti, tergerak hatinya dan melakukan kegiatan yang diinginkan pembicara 

dalam hal ini penyiar. Dengan dilakukannya kegiatan yang dibacakan oleh penyiar 

radio, maka pendengar tersebut dapat dikatakan sebagai pendengar yang loyal 

(Romli dan Asep Syamsul (2009; 21)  

 

2.5  Penelitian Terdahulu  

No Nama 

Peneliti 

Tahun  

penelitian 

Judul penelitian Hasil Penelitian 

1 Safaa’atun 

(Universitas 

Islam 

Negeri 

Walisongo) 

2015 Strategi 

Komunikasi 

Radio Dais 107.9 

FM Semarang 

Dalam Siaran 

Streaming 

a. Melakukan telepon 

random dan 

mengirimkan pesan 

singkat untuk 

mengetahui darimana 

pendengar berasal 

b. metode yang 

digunakan Radio Dais 

yaitu metode 

informatif, persuasif, 

dan edukatif. 
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2 Ardiansyah 

Nasution 

(Universitas 

Islam 

Negeri 

Sultan 

Kalijaga) 

2010 Strategi Radio 

Prambors dalam 

Mempertahankan 

Pendengar Siaran 

Putus Sama 

Nataya Di 

Prambors 

Yogyakarta 

a. Radio dituntut 

mampu membuat 

program yang sesuai 

dengan kegiatan 

sehari hari 

pendengarnya 

b. Penyajian setiap 

program dituntut 

memiliki keunikan, 

menyenangkan dan 

menggunakan 

penyampaian dengan 

bahasa tutur 

pendengarnya 

3 M Rizki 

Majistra 

Abdi 

(Universitas 

Islam 

Negeri 

Sultan 

Kalijaga) 

2016 Strategi 

Komunikasi 

Radio Dakwah 

Dalam 

Memperoleh 

Pendengar 

a. Menyesuaikan 

kondisi dan kebiasaan 

pendengar dilakukan 

pemilihan dan 

penjadwalan yang 

tepat 

b. Menyajikan program 

yang berbeda dengan 

radio lain atau 

menyajikan program 

yang serupa atau 

mirip dengan siaran 

radio lain. 

 

 Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian–penelitian sebelumnya 

adalah penelitian ini menggunakan strategi komunikasi terhadap penggunaan 

Instagram, jika penelitian–penelitian terdahulu strategi komunikasi digunakan 
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Trax Fm Instagram Pendengar 

Media Engagement 

Strategi Penggunaan Instagram 

untuk mengetahui cara radio dalam mendapatkan / mempertahankan pendengarnya 

melalui program program siaran yang ada. 

2.6. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan di atas menunjukkan bahwa TraxFm sebagai komunikator melalui 

Instagram untuk mencapai, menambah dan mempertahankan pendengar setianya 

menggunakan media engagement dengan strategi penggunaan 


