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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  KOMUNIKASI 

  Komunikasi atau dalam Bahasa Inggris communication berasal dari kata 

Latin Communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama 

di sini maksudnya adalah setara. Menurut Carl I. Hovland, Ilmu Komunikasi 

adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas 

penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap Sedangkan obyek 

studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, tetapi juga 

pembentukan pendapat umum (public opinion) dan sikap publik (public attitude) 

yang dalam kehidupan social dan kehidupan politik memainkan peranan yang 

amat penting. Bahkan dalam definisinya secara khusus mengenai pengertian 

komunikasinya sendiri, Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses 

merubah perilaku orang lain (communication is the process to modify the behavior 

of individual) (Aan M. Syamsudin:2013). Sedangkan konsep komunikasi yang 

hendak dipakai penulis adalah model komunikasi Lasswel. 

  Model komunikasi Lasswell membagi proses komunikasi secara 

eksplisit menjadi lima bagian atau element, dan dengan pembagian lima kategori 

tersebut membuat penelitian lebih terfokus pada kelima bidang tersebut. Sehingga 

penulis dapat dengan efektif mendeskripsikan proses komunikasi dan 

merencanakan bagian apa yang hendak dipelajari. 

 

 

 

Gambar 2.1:  
Model komunikasi Lasswell 
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2.2  SNI 

 Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya 

standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh 

Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN. 

(Strategi BSN 2006-2009) Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas 

antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code 

of good practice, yaitu: 

1. Openess (keterbukaan) 

2. Transparency (transparansi) 

3. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak) 

4. Effectiveness and relevance 

5. Coherence  

6. Development dimension (berdimensi pembangunan) 

 

Gambar 2.2:  

Simbol SNI 

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan 

dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC 

(2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian 

(conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan 

khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, 
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memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk 

membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang 

standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi 

Nasional (BSN). 

Dalam penelitian ini penulis menggaris bawahi SNI hanya diperuntukan ke Importir 

yang melakukan kegiatan jual beli, dan bukan untuk konsumsi pribadi. Sehingga 

informasi terkait kebijakan SNI ini memiliki fungsi untuk menjelaskan konsep yang 

dipermasalahkan di polemik ini. 

2.3      NETIZEN 

 

 “Selamat datang Abad dua satu. Kamu yang seorang Netizen ( warga 

internet ), dan kamu yang hidup sebagai masyarakat penghuni dunia, berterima 

kasihlah pada internet yang telah meberikan konektivitas global dan membuat 

internet menjadi terwujud. Kamu yang memungkinkan orang menjadi teman 

seperjuangan. Kamu secara fisik telah hidup dalam satu negara tetapi kamu dapat 

terhubung dengan dunia lewat jaringan komputer global. Secara Virtuall kamu 

hidup bertetangga satu sama lain dengan penduduk internet diseluruh dunia. 

Kendala geografis sekarang sudah di gantikan oleh eksistensi tempat virtual yang 

sama.” (Hauben:1996) 

 

(Hauben:1996) Demikian kata pembuka dari Jurnal milik peneliti dari universitas 

Columbia yaitu Michael Hauben, peneliti dunia online dan pelopor studi Social 

Impact Of The Internet. Michael Hauben merumuskan definisi netizen sebagai 

berikut: 

“Netizen bukanlah pengguna internet, melainkan netizen adalah 

sebuah kata untuk mendeskripsikan siapapun di internet yang 

mendukung publik dan berkolaborasi dengan internet untuk 
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membantu menjaga dan melestarikan internet itu sendiri.” 

(Hauben:1996) 

Secara harafiah netizen merupakan pengguna internet, akan tetapi netizen itu sendiri 

sebagai pengguna internet jika mendukung publik dan menggunakan internet demi 

komunitas internet itu sendiri maka itulah makna netizen yang sebenarnya, sebab 

menurut Hauben, netizen adalah wujud individu yang menjadi 

warga/masyarakat/penghuni dunia maya yang secara virtual tidak memiliki batasan, 

dan individu dapat berkomunkasi tanpa ada batasan. 

Netizen yang dimaksud oleh penulis pada penelitian ini adalah masyarakat Indonesia 

yang merupakan seorang Importir dan Kolektor dengan batas minimal pengalaman 

empat tahun dan masyarakat awam. 

2.4     INDIVIDUAL DIFFERENCES THEORY 

 

  Peneliti perubahan sikap beranggapan bahwa meskipun pesan yang 

sama dikirim ke massa oleh media tetapi setiap individu menerima dan 

menafsirkan pesan media dengan cara yang berbeda. (McQuail:2010) Menurut 

Temuan-temuan peneliti Amerika, Carl Hovland, menekankan bahwa khalayak 

media sangat selektif secara alami. Media Audience memiliki sifat heterogen 

dan mengikuti proses selektivitas yaitu keterpaparan, perhatian, persepsi, dan 

retensi selektif. Peneliti tidak setuju dengan konsep Magic Bullet bahwa 

penonton tidak berdaya dan media memiliki efek seragam pada massa. Para 

peneliti berpandangan bahwa massa adalah khalayak yang heterogen dan 

memiliki kebutuhan media yang berbeda. Oleh karena itu, khalayak bereaksi 

secara berbeda pada pesan yang sama dan latar belakang sosial ekonomi yang 

berbeda dan variabel kepribadian yang berbeda ini berfungsi sebagai 

penghalang antara media dan khalayak. 
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Gambar 2.3 

 Proses Komunikasi Neummann 

 Tiga tipe proses komunikasi milik Neumman adalah sebagai berikut 

1. Ketika komunikator hendak mengirim pesan ke komunikan, pesan tersebut 

dibuat berdasarkan perbedaan individu satu sama lain 

2. Ketika komunikator hendak mengirim pesan ke komunikan, pesan tersebut 

dibuat berdasarkan kategori sosial bersama dengan sub-budaya mereka 

3. Ketika komunikator hendak mengirim pesan ke komunikan, pesan tersebut 

dibuat berdasarkan relasi yang telah dijalin oleh sesama individu 

Gambar di atas menggambarkan bahwa ada berbagai faktor yang mungkin terjadi 

antara media dan massa. Misalnya, faktor perbedaan individu berpendapat bahwa 

pesan media massa yang identik dapat mempengaruhi audiens heterogen dengan cara 

yang berbeda karena mereka berasal dari latar belakang sosio-pendapatan yang berbeda. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa individu termasuk dalam budaya yang berbeda dan 

memiliki hubungan sosial yang berbeda dengan anggota lain dalam budaya. Oleh 

karena itu, pemilihan pesan juga tergantung pada diferensiasi sosial mereka. 
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2.5   Penelitian sebelumnya (terdahulu) 

2.5.1 The Effects Of Comparison Status And Individual Differences In Social 

Comparison Tendencies On The Experience  Of Schadenfreude  

Jessica E. Franklin and Eugene Chekaluk 

 Penelitian dilatar belakangi mengenai emosi Schadenfreude, menurut 

etimologi Schadenfreude berasal dari Bahasa jerman yang berarti 

kesenangan pada kesialan orang lain. Peneliti berminat untuk mengetahui 

perbedaan individu dalam menunjukkan emosi Schadenfreude dengan teori 

Individual Difference Theory dan menggunakan metode penelitian Iowa-

Netherlands Comparison Orientation Measure untuk mengukur Social 

Comparison Orientation (SCO), Upward Comparison Subscale (UCS), dan 

Downward Comparison Subscale untuk mengukur kecenderungan 

perbandingan sosial terarah mereka. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa pengalaman Schadenfreude sebagian besar dipengaruhi oleh status 

perbandingan orang lain. Selain itu, penelitian ini telah memberikan bukti 

pertama bahwa perbedaan individu dalam tingkat dan arah kecenderungan 

perbandingan disposisional sosial seseorang dapat secara parsial 

memperhitungkan perbedaan individu dalam pengalaman Schadenfreude, 

dan dengan demikian telah memberikan wawasan yang sangat dibutuhkan 

ke dalam atribut pribadi dari suatu individu yang terlibat dalam emosi yang 

kompleks ini. 

 Pada penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana individu bereaksi 

pada sebuah kondisi dimana seseorang mengalami Schadenfreude1 ketika 

melihat peristiwa yang menimpa individu disekitarnya. Menurut hasil 

penelitian, untuk mengetahui kesenangan seseorang, dibutuhkan pendekatan 

teori individual difference untuk mengetahui kronologi terjadinya 

                                                             
1 Schadenfreude perasaan senang atau puas ketika sesuatu yang buruk terjadi pada orang lain 
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Schadenfreude. Karena kecenderungan disposisional seseorang untuk 

membandingkan dengan orang lain sebagian besar dibentuk oleh 

karakteristik kepribadian seseorang (Buunk & Gibbons, 2006). Peneliti 

berharap dapat melanjutkan penelitian sikap individu untuk bertindak atas 

dasar sumber informasi yang dipercaya oleh netizen. Sebab netizen 

merupakan kumpulan masyarakat yang mampu beropini jika informasi 

tersebut memiliki kegunaan bagi mereka. 

 

2.5.2 THE ROLE OF PERSONALITY IN LEARNING PROCESSES AND 

LEARNING OUTCOMES IN APPLIED SETTINGS  

Paul Ginns, Gregory Arief D. Liem and Andrew J. Martin 

Pembelajaran dapat tercermin dalam perubahan dalam basis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, interpersonal, atau meta-kognitif (Anderson, 

et al., 2001) sebagaimana ditunjukkan oleh kinerja, pencapaian, persepsi diri 

yang relevan dengan pembelajaran (misalnya, ketahanan akademik, 

kemandirian), dan proses yang mengarah pada pembelajaran. Bahkan lebih 

luas lagi, keterlibatan atau pelepasan dalam proses atau pengaturan terkait 

pembelajaran (mis. Retensi sekolah atau tempat kerja; kepatuhan pada 

latihan atau rezim diet) juga dapat dianggap sebagai indikator pembelajaran 

yang valid. Peneliti berniat menguji Model Big Five (McCrae & Costa, 

1997) yang mengemukakan bahwa lima faktor kepribadian yang luas — 

Keterbukaan terhadap Pengalaman, Kesadaran, Ekstraversi 2 , kesetujuan, 

dan Neuroticism3 — mendasari sebagian besar deskriptor ciri kepribadian 

yang ada dalam setiap pertimbangan masalah. McCrae dan Costa mencatat 

bahwa sifat-sifat tersebut adalah abstraksi yang peneliti dan ahli teori 

                                                             
2 eks·tra·ver·si /ékstravérsi/ n Psi sikap atau tipe kepribadian seseorang yg minatnya lebih mengarah 

ke alam luar dan fenomena sosial dp thd dirinya dan pengalamannya sendiri 
3 neu·ro·sis /néurosis/ n Dok penyakit saraf yg berhubungan dng fungsinya tanpa ada kerusakan 

organik pd bagian susunan saraf (spt histeri, depresi, fobi); psikoneurosis 
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menyimpulkan dari mengamati pola-pola perilaku, daripada secara langsung 

dapat diukur. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan 

menguji Faktor Neuroticism And Anxiety pada lingkungan pendidikan, dan 

Personality and Learning pada lingkungan kerja, kegiatan fisik, dan 

intervensi foci4. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut, pembelajar 

yang peka akan cenderung mudah terlibat dan berhasil dalam belajar. 

Sebaliknya, siswa dengan tingkat Kecemasan yang lebih tinggi (sebuah 

aspek dari faktor kepribadian yang luas dari Neuroticism) akan menghadapi 

tantangan belajar yang lebih besar daripada siswa yang kurang cemas. 

Adapun dengna melakukan meta-analisis demikian peneliti berharap bahwa 

dengan metode ini peneliti mampu menemukan substansi apa yang dapat 

meningkatkan hasil belajar yang didasari oleh personalitas seseorang. 

  Pada hasil penelitian Ginss, Liem dan Martin, mereka menggunakan Big 

Five Personality Test untuk dapat mengetahui karakter seseorang saat belajar di 

lingkungan tertentu. Peneliti beranggapan bahwa dengan penelitian ini peneliti 

menemukan upaya Ginss, Liem dan Martin untuk mengetahui perbedaan 

individu dalam menanggapi lingkungan belajar mereka dengan menggunakan 

sudut padang Big Five Personality Trait. Meskipun pesan yang sama dikirim 

ke massa oleh media tetapi setiap individu menerima dan menafsirkan pesan 

media dengan cara yang berbeda. (McQuail:2010), jika dalam penelitian 

Ginss, Liem, dan Martin menggunakan lingkungan sekolah dan kerja untuk 

mencari peran seseorang didalamnya, peneliti berniat menerapkannya di 

lingkungan sosial media facebook. 

 

 

 

 

                                                             
4 Bentuk plural kata Fokus 
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2.6  KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 

 

 Dirjen Beacukai mengambil langkah untuk mengklarifikasi kasus SNI dengan 

membagikan hasil rapat Pembahasan Impor Komoditi Mainan Wajib SNI di Akun 

Facebook Dirjen Beacukai, ketika post klarifikasi kasus SNI sampai di netizen, netizen 

merespon postingan tersebut dengan mengkomen tidak hanya di post klarifikasi kasus  
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 Adapun reaksi netizen yang muncul dikarenakan klarifikasi kasus belum dapat 

menjelaskan beberapa poin penting seperti jika barang tersebut berjumlah lima biji 

dalam satu kemasan apakah dihitung biayanya berdasarkan bijian atau dalam kemasan. 

 Dalam mencari informasi tindakan netizen yang merespon demikian peneliti 

menggunakan Individual Difference Theory. Teori ini menjelaskan bagaimana individu 

secara selektif memilih informasi yang dibutuhkan saja dan hanya yang sesuai dengan 

jalan pemikiran, untuk dapat memperkuat argumentnya. Dengan demikian teori ini 

memiliki indikasi-indikasi sebagai berikut untuk dapat meneliti respon individu: 

1. Jenis informasi/pesan yang diinginkan individu untuk memperkuat 

kepercayaan dan opininya dalam beragumen, dan informasi apa yang diabaikan 

oleh individu 

2. Jenis informasi/pesan yang membuat individu tertarik untuk merespon 

pesan/informasi tersebut 

3. Bagaimana pemahaman individu terkait informasi/pesan yang dibutuhkan 

untuk memperkuat kepercayaan dan argumen yang dimiliki 

4. Pesan/informasi apa yang disimpan oleh invidu untuk memperkuat 

kepercayaan dan argument dan mana pesan yang diabaikan begitu saja oleh 

individu 

 

 

 

 

 

 

 


