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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebelum peneliti menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan sebagai 

bahan penelitian, peneliti akan memaparkan beberapa hasilpenelitia terdahulu  yang 

akan menjadi refrensi maupun acuan perbandingan oleh peneliti dalam proses 

penyelesaian penelitian ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu : 

Penelitian pertama berjudul :  

TINGKAT KETERBACAAN TEKS DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN LARUTAN 

PENYANGGA DI SMA NEGERI 1 KRAMAT KABUPATEN TEGAL 

Penelitian ini ditulis oleh Heni Sulistyorini , mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  (Jurusan Kimia) 

Tahun 2016. Pada penelitian ini rumusan masalah yang digunakan adalah  

1. Berapakah tingkat keterbacaan teks pokok bahasan larutan pengangga pada buku 

teks pelajaran Kimia kelas XI yang diteliti ? 

2. Apakah tingkat keterbacaan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada 

pokok bahasan larutan penyangga ?  
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Tujuan penelitian untuk mengadakan evaluasi intrinsik berupa tingkat keterbacaan 

teks pokok bahasan Larutan Pengangga pada Teks Pelajaran Kimia kelas XI SMA 

dan tujuan kedua adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat keterbacaan teks 

terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Larutan Penyangga. 

Pada penelitian ini difokuskan pada tingkat keterbacaan siswa kelas XI  

SMA pada pelajaran kimia, dengan mengunakan teori Keterbacaan (Readability 

Research). Penelitian ini juga mengunakan metode dokumentasi, metode 

eksperimen dan metode tes.  Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yakni kurang 

maksimalnya penulisan teks yang ada di buku pelajaran kimia, yang membuat nilai 

keterbacaan para siswa kurang, kurang memahami tentang pelajaran kimia. 

Penelitian kedua berjudul : 

 ANALISIS KETERBACAAN TEKS BUKU PELAJARAN KELAS III SD: 

STUDI KASUS UNTUK TEKS BAHASA INDONESIA, IPA DAN IPS 

Penelitian ini ditulis oleh Winda Andriana, Mahasiswi Universitas 

Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Indonesia Tahun 

2012. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat keterbacaan teks IPA, IPS dan sastra bagi siswa kelas III SD 

berdasarkan Cloze Test ? 

2. Adakah kelas kata tertentu yang cenderung menyebabkan skor keterbacaan 

rendah dilihat dari hasil isian Cloze Test ? 
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3. Apa saja temuan –temuan linguistik yang dapa menjelaskan rendahnya 

keterbacaan teks ? 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat keterbacaan teks IPA, IPS dan 

Bahasa Indonesia bagi siswa kelas III SD berdasarkan Cloze Test. Menjelaskan 

kecendrungan kelas kata penyebab keterbacaan rendah dilihat dari hasil isian Cloze 

Test. Memaparkan temuan – temuan linguistik yang dapat menjawab permasalahan 

rendahnya keterbacaan teks. 

Fokus pada penelitian ini adalah pada objek teks pada buku IPA, IPS dan 

Bahasa Indonesia kelas III. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

ditemukannya tingkat keterbacaan yang tinggi di pelajaran IPA akan tetapi nilai 

keterbacaan yang rendah pada pelajaran IPS dan Bahasa nIndonesia, yang membuat 

siswa kurang bisa memahami pelajaran tersebut. Dengan adanya temuan ini, 

diharapkan sekolah bisa lebih kreatif dan interaktif dalam mennyampaikan pelajara 

tersebut agar para siswa bisa lebih memahami pelajarannya. 

Penelitian ketiga berjudul : 

PENYUSUN MEDIA PEMBELAJARAN POSTER BERBASIS TEKS: 

STUDI KASUS MEDIA PEMBELAJARAN POSTER KARYA 

MAHASISWA SEMESTER 5 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA UMS 

Penelitian ini di tulis oleh Yunus Sulistyonom Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta , Fakultas Keuruan dan Ilmu Pendidikan  Tahun 2015. 

Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana penyusunan media pembelajaran poster oleh mahasiswa 

semester 5 pendidikan bahasa Indonesia UMS berdasarkan kriteria poster yang baik 

? 

2. Bagaimana penerapan pembelajaran berbasis teks dengan media 

pembelajaran poster yang disusun oleh mahasiswa semester 5 pendidikan Bahasa 

Indonesia UMS ?  

Penelitian ini bertujuan untuk Poster yang baik harus memenuhi kriteria 

tingkat keterbacaan (readability),mudah dilihat (visibility), mudah dimengerti 

(legibility), serta komposisi yang baik. Kriteria keterbacaan mencakup ukuran font 

yang digunakan. Ukuran minimal yang disarankan untuk tulisan yang dimuat dalam 

media poster adalah 24 pt. Sementara itu, kriteria mudah dilihat mencakup 

pemilihan warna pada teks dan warna pada latarposter. Jumlah warna yang 

disarankan untuk digunakan adalah 2 sampai 3 warna. Warna pada teks harus saling 

kontras dengan warna pada latar. Pemilihan warna harus mencermati penggunaan 

warna primer karena warna primer memiliki kecenderungan lebih menarik 

perhatian. Meskipun penggunaan warna primer lebih menarik, kombinasi warna-

warna ini cenderung lebih cepat membuat mata lelah. Alternatif yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengombinasikan warna-warna sekunder yang tidak 

saling bersinggungan. Untuk menyusun media pembelajaran poster, hal-hal yang 

perlu diperhatikan antara lain adalah tujuan penyusunan poster, apakah memberi 

informasi, persuasi, partisipasi, atau berdikusi. Selain itu, poster juga harus 

memenuhi kriteria menarik perhatian. Sebuah poster dikatakan berhasil menarik 

perhatian pembaca apabila pembaca bertahan dalam kurun waktu tertentu dalam 
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membaca poster. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah judul poster. 

Judul poster harus menarik dan mampu memberi gambaran secara keseluruhan 

terhadap isi poster. Poster sebaiknya juga mempertimbangkan pembaca yang dituju. 

Isi, tampilan, dan tema poster sebaiknya mengarah pada siapa poster itu dituju-kan 

serta dalam rangka apa poster itu dibuat. Komposisi poster juga tak kalah penting 

untuk diperhatikan. Hal yang perlu ditonjolkan dalam tampilan poster membedakan 

antara poinpoin utama yang akan ditampilkan dengan poin-poin tambahan yang 

difungsikan sebagai pelengkap. Penting untuk memastikan bahwa poin-poin 

penting yang ditonjolkan menjadi pusat perhatian utama dari pembaca. Penyusunan 

komposisi poster juga sebaiknya memperhatikan alur. Ketika membaca poster, 

seseorang akan mencari titik awal untuk memulai memahami isi poster. 

2.1.1  Critical Review 

Dengan adanya jurnal penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui 

letak persamaan dan perbedaan antara jurnal penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang.  

Dari ketiga jurnal penelitian terdahulu diatas, memiliki kesamaan 

dalam pembahasan mengenai keterbacaan teks (Readability Reseach) yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterbacaan teks 

instansi/organisasi/perusahaan dalam memahami nilai keterbacaan teks. 

Selain itu juga memiliki persamaan pada metode readebility reseach 

Sedangkan perbedaan dari ketiga jurnal penelitian diatas dengan 

penelitian sekarang terletak pada pembahasan objek yang diteliti. Pada 

penelitian pertama dan kedua lebih focus pada buku pelajaran . Pada 
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penelitian ke 3 memiliki objek penelitian berbeda, yaitu pada poster 

mahasiswa semester 5. 

Sedangkan pada penelitian sekarang fokus pada media promosi online 

instagram milik PDTS KBS yang menjadi objek penelitian. Sehingga 

keaslian data yang di peroleh antara ketiga jurnal penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang tidak ada persamaan dan murni dilakukan oleh masing-

masing peneliti dengan cara yang berbeda pula.  

2.2   Definisi Konsep 

2.2.1  Pengertian Strategi 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk 

mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi 

tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunujukkan arah saja, 

melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi 

pada dasarnya dapat digunakan di dalam ilmu komunikasi untuk 

memenangkan perang sedangnya pentingnya taktik untuk memenangkan 

pertempuran (Effendy, 2003:299-300). 

Menurut stoner, Freeman dan Gilbert, Jr. (1995) konsep strategi dapat 

didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu pertama 

perspektif apa yang organisasi ingin lakukan (intends to do) dan kedua 

perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does).  

Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan 

sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan 

mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dalam strategi 
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adalah bahwa para manager memainkan peranan yang aktif, sadar dan 

rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Dalam lingkup yang turbulen 

(gangguan) dan selalu mengalami perubahan, pandangan ini lebih banyak 

diterapkan. 

Berdasarkan perspektif yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola 

tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. 

Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi meskipun strategi 

tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit (jelas). Pandangan ini 

diterapkan bagi para manager yang bersifat relatif, yaitu hanya menanggapi 

dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala 

dibutuhkan (Fandy Tjiptono, 2008:3). 

Pernyataan strategi diatas secara eksplisit (jelas) merupakan kunci 

keberhasilan dalam menghadapi lingkungan bisnis. Strategi memberikan 

kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep dalam strategi 

tidak jelas, maka keputusan yang akan diambil akan bersifat subyektif atau 

berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain (Fandy 

Tjiptono, 2008:4). 

Begitu juga dengan konsep strategi dalam pemasaran. disini, pemasaran 

merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan 

eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap 

lingkungan eksternal. Oleh karena itu pemasaran memainkan peranan penting 

dalam pengembangan strategi (Fandy Tjiptono, 2008:5). 
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Dalam menjalankan suatu organisasi dengan sebuah tujuan, maka tidak 

bisa terlepas dengan pemikiran-pemikiran dari strategi yang dapat 

mewujudkan pencapaian tersebut. Ada 4 aspek dalam strategi pemasaran 

yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau pengembangan 

selanjutnya, diantaranya sebagai berikut : 

1.  Kekuatan (Strengths), adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi 

yang sifatnya internal organisasi agar supaya kegiatan-kegiatan organisasi 

berjalan maksimal. Misalnya : kekuatan keuangan, motivasi anggota yang 

kuat, nama baik organisasi terkenal, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang lebih, anggota yang pekerja keras, memiliki jaringan 

organisasi yang luas, dan lainnya. 

2.  Kelemahan (Weaknesses), adalah terdapatnya kekurangan pada kondisi 

internal organisasi, akibatnya kegiatan-kegiatan organisasi belum 

maksimal terlaksana. Misalnya ; kekurangan dana, memiliki orang-orang 

baru yang belum terampil, belum memiliki pengetahuan yang cukup 

mengenai organisasi, anggota kurang kreatif dan malas, tidak adanya 

teknologi dan sebagainya. 

3.  Peluang (Opportunities), merupakan faktor-faktor lingkungan luar yang 

positif yang dapat dan mampu mengarahkan kegiatan organisasi 

kearahnya. Misalnya ; Kebutuhan lingkungan sesuai dengan tujuan 

organisasi, masyarakat lagi membutuhkan perubahan, tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap organisasi yang bagus, belum adanya organisasi lain 
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yang melihat peluang tersebut, banyak pemberi dana yang berkaitan 

dengan isu yang dibawa oleh organisasi dan lainnya. 

4.  Ancaman (Threats), adalah faktor-faktor lingkungan luar yang mampu 

menghambat pergerakan organisasi. Misalnya : masyarakat sedang dalam 

kondisi apatis dan pesimis terhadap organisasi tersebut, kegiatan 

organisasi seperti itu lagi banyak dilakukan oleh organisasi lainnya 

sehingga ada banyak competitor atau pesaing, isu yang dibawa oleh 

organisasi sudah basi dan lainnya ( http://analisis swot.html). 

Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman/hambatan, suatu organisasi akan lebih mudah memetakan antara 

potensi internal dan eksternal, serta menemukan strategi yang tepat untuk 

pengembangan selanjutnya atau pencapaian tujuan tertentu. Selain itu 

organisasi akan mengembangkan kekuatan potensial dengan memanfaatkan 

peluang, serta menekan pengaruh dari kelemahan yang dapat menjadi 

ancaman bagi organisasi. 

Pernyataan tentang strategi diatas, secara eksplisit (jelas) merupakan 

kunci keberhasilan dalam menghadapi lingkungan bisnis. Strategi 

memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep di 

dalam suatu strategi tidak jelas, maka keputusan yang akan diambil akan 

bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan 

yang lain (Fandy Tjiptono, 2008:4). 
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2.3 Landasan Teori  

2.3.1 Teori Komunikasi 

Asal istilah komunikasi (communication) berasal dari kata latin 
communicatio, yang berarti pemberitahuan dan bersumber dari kata 
communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna 
atau sama arti. Komunikasi bisa terjadi apabila memiliki kesamaan makna 
mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada 
komunikan, tetapi dalam komunikasi dikatakan komunikatif jika kesamaan 
makna di barengi dengan kesamaan bahasa (Effendy, 2006:9). 

 
Menurut Carl I.Hovlan, komunikasi adalah proses mengubah perilaku 

orang lain (communication is the process to modify the behavior of other 
individuals). Akan tetapi akan dapat merubah sikap, pendapat atau perilaku 
orang lain apabila komunikasi itu memang komunikatif (Effendy, 2006:10). 

 
Menurut Harold D.Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 
menimbulkan efek tertentu. Bagi Harold Laswell untuk memahami suatu 
komunikasi sehingga bisa berjalan secara efektif memerlukan cara untuk 
menjelaskannya. Cara terbaik itu adalah melalui jawaban dari pertanyaan 
seperti berikut : Who, Says What, In Which Channel, To Whom dan With What 
Effect (Effendy, 2006:10). 

 
Paradigma diatas menunjukkan, bahwa komunikasi meliputi lima unsur 

sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan seperti diatas, yakni : 

•   Komunikator (communicator, source, sender) 

•   Pesan (message) 

•   Media (channel) 

•   Komunikan (communicant, communicatee, receiver, recipient) 

•   Efek (effect, impact, influence)  

Berdasarkan uraian diatas, hakikatnya komunikasi merupakan proses 
pernyataan antar manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan 
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat 
penyusunnya serta melalui media untuk menimbulkan efek tertentu yang 
diharapkan dapat terjadi perubahan sikap, pendapat, perilaku dan sosial dari 
orang yang menjadi sasaran (Effendy, 2003:28). 
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2.3.2 Strategi komunikasi  

 
merupakan panduan perencanaan komunikasi (communication 

planning) dengan manajemen komunikasi (communication management) 
untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana 
operasionalnya secara praktis yang harus dilakukan, dalam arti kata bahwa 
pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu–waktu begantung pada situasi 
dan kondisi (Effendy, 2006:32). 

 

Menurut R Wyne Pace, Brent D Paterson dan M Dallas Burnett dalam 

bukunya “Techniques for Effective Communication”, tujuan dari strategi 

komunikasi (Effendy, 2006:32), terdiri dari tiga tujuan utama, yakni  : 

1.  To secure understanding, memastikan bahwa komunikan mengerti dengan 

pesan yang diterimanya. 

2.  To establish acceptance, jika sudah mengerti dan menerima maka 

penerimaannya harus dibina. 

3.  To motivate action, pada akhirnya kegiatan akan di motivasikan. 

Menurut Onong Uchjana Effendy (2006:301) untuk mantapnya suatu 

strategi komunikasi juga terdapat komponen-komponen yang merupakan 

jawaban terhadap pertanyaan dalam rumusan Lasswell tersebut, diantaranya 

adalah : 

•   Who ? (siapakah komunikatornya) 

•   Says what ? (pesan apa yang dinyatakan) 

•   In which channel ?(media apa yang digunakan) 

•   To whom ?(siapa komunikannya) 

•   With what effect ?(efek apa yang diharapkan) 
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Adapun faktor-faktor pendukung dalam menyusun strategi komunikasi 

menurut Effendy (2006:35), diantaranya : 

1.  Mengenali sasaran komunikasi 

Sebelum melancarkan komunikasi, kita perlu mempelajari siapa-

siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi kita. Apakah komunikan 

hanya sekedar mengetahui atau komunikan melakukan tindakan tertentu. 

Dalam mengenali sasaran komunikasi sebaiknya komunikator juga harus 

mengetahui situasi dan kondisinya. Yang dimaksud situasi, yakni situasi 

komunikasi pada saat komunikan akan menerima pesan yang disampaikan. 

Yang dimaksud kondisi, yakni keadaan fisik dan psikis komunikan saat 

menerima pesan komunikasi. karena komunikasi tidak akan efektif jika 

komunikan berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. 

2.  Pemilihan media komunikasi 

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu 

atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan 

dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang dipergunakan. 

Misal, melalui poster, pamflet, spanduk, surat kabar, majalah, dsb. 

3.  Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

Pesan komunikasi memiliki tujuan tertentu. Ini menentukan teknik 

yang harus diambil, apakah itu teknik informasi, persuasi atau instruksi. 

Akan tetapi apapun tekniknya pertama-tama komunikasi harus mengerti 

pesan komunikasi itu. 
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4.  Peranan komunikator dan komunikan 

a.  Daya tarik sumber 

seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu 

mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme 

daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta 

dengannya. 

b.  Kredibitas sumber 

Faktor kedua yang dapat menyebabkan komunikasi berhasil ialah 

kepercayaan komunikan pada komunikatornya. 

Dengan begitu untuk memperoleh hasil komunikasi yang optimal 

diperlukan strategi komunikasi. Strategi komunikasi memang penting karena 

berhasil atau tidaknya suatu kegiatan komunikasi yang secara efektif banyak 

ditentukan oleh adanya strategi komunikasi. Tanpa adanya strategi 

komunikasi bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh negatif yang 

berasal dari media massa yang semakin modern sehingga banyak digunakan 

di negara-negara berkembang karena mudahnya diperoleh dan mudahnya 

dioperasikan (Effendy, 2003:299). 
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2.3.3 Teori New Media 

Teori media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre 

Levy, yang mengemukakan bahwa media baru merupakan teori yang membahas 

mengenai perkembangan media. Dalam teori media baru, terdapat dua pandangan, 

pertama yaitu pendangan interaksi sosial, yang membedakan media menurut 

kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Pierre Levy memandang World Wide 

Web (WWW) sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan 

dinamis, yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan 

yang baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis tentang pembagian mutual dan 

pemberian kuasa yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat 

(http://en.wikipedia.org). 

New Media atau media online didefinisikan sebagai produk dari komunikasi 

yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital (Creeber 

dan Martin, 2009).  

Definisi lain media online adalah media yang di dalamnya terdiri dari 

gabungan berbagai elemen. Itu artinya terdapat konvergensi media di dalamnya, 

dimana beberapa media dijadikan satu (Lievrouw, 2011).  

New Media merupakan media yang menggunakan internet, media online 

berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi 

secara privat maupun secara public (Mondry, 2008: 13). 

Definisi lain mengemukakan, media baru merupakan digitalisasi yang mana 

sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan 

sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang 
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bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode yang complex dan 

fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. 

Digital ini juga selalu berhubungan dengan media karena media ini adalah sesuatu 

yang terus selalu berkembang dari media zaman dahulu (old media) sampai 

sekarang yang sudah menggunakan digital (modern media/new media). Selama 

tahun 2000, internet telah memasuki fase yang disebut web 2.0. (web two point-oh), 

dimana semua menjadi lebih interaktif dan telah menjadi area untuk semua orang, 

tidak hanya milik beberapa pihak saja. Semua orang saat ini dapat langsung 

mengambil peran dan menaruh apapun kedalam internet. Perkembangan web 2.0 

sebagai platform telah mengubah sifat interaktivitas di web dan membuka alam 

semesta bagi pengguna media. Sedangkan metafora halaman web 1.0 hanya 

diperbolehkan untuk mengunduh informasi sejalan dan karena itu tidak berbeda 

dengan konsumsi media penyiaran, aplikasi web 2.0 memungkinkan pengguna 

untuk menjadi produsen otonom. Blog, Youtube, Wikipedia, Ebay, Flickr, Second 

Life dan situs jaringan sosial online lainnya seperti memungkinkan pengguna media 

untuk memiliki pengalaman siaran. Pentingnya Web 2.0 adalah media siar 

menghasilkan sebuah konteks hubungan sosial instan nasional atau internasional, 

ada beberapa cara di mana individu mendapatkan interaksi berharga untuk 

membuat koneksi global secara nyata. Faktanya bahwa pengguna sekarang dapat 

bekerja dengan materi media siar sebagai sebuah cara mengembangkan ide pada 

ruang publik (Littlejohn,2009:686).  
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Salah satu bagian dari new media adalah “Network Society”. “Network 

society” adalah formasi sosial yang berinfrastuktur dari kelompok, organisasi dan 

komunitas massa yang menegaskan bentuk awal dari organisasi dari segala segi 

(individu, grup, organisasi, dan kelompok sosial). Dengan kata lain, aspek 

mendasar dari formasi teori ini adalah semua yang memiliki hubungan yang luas 

secara kolektivitas (Van Dijk, 2006:20). 

Menurut R Cahyo Prabowo mengenai media baru/new media/media online 

adalah suatu alat sebagai sarana komunikasi yang dimana saling berinteraksi, 

berpendapat, tukar informasi, mengetahui berita yang melalui saluran jaringan 

internet serta informasinya selalu terbaru secara kilat dan juga lebih efisien ringkas 

memberikan informasi kepada pembaca/khalayaknya. Media baru/new media/ 

media online sangat berbeda jauh dengan media konvesional seperti radio, televisi, 

media cetak, media massa dan lain-lain. Jangan di sama ratakan dengan media 

konvensional (http://media.kompasiana.com). 

Internet adalah salah satu bentuk dari media baru (new media). Internet 

dinilai sebagai alat informasi paling penting untuk dikembangkan kedepannya. 

Internet memiliki kemampuan untuk mengkode, menyimpan, memanipulasi dan 

menerima pesan (Ruben, 1998:110).  

Internet merupakan sebuah media dengan segala karakteristiknya. Internet 

memiliki teknologi, cara penggunaan, lingkup layanan, isi dan image sendiri. 

Internet tidak dimiliki, dikendalikan atau dikelola oleh sebuah badan tunggal tetapi 

merupakan sebuah jaringan komputer yang terhubung secara intensional dan 

beroperasi berdasarkan protokol yang disepakati bersama. Sejumlah organisasi 
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khususnya provider dan badan telekomunikasi berperan dalam operasi internet 

(McQuail, 2009: 28-29). 

Menurut Septiawan Santana Kurnia dalam bukunya Jurnalisme 

Kontemporer, internet adalah sebuah medium terbaru yang mengkonvergensikan 

seluruh karakteristik media dari bentuk-bentuk yang terdahulu. Apa yang membuat 

bentuk-bentuk komunikasi berbeda satu sama lain bukanlah penerapan aktualnya, 

namun perubahan dalam proses komunikasi seperti kecepatan komunikasi, harga 

komunikasi, persepsi pihakpihak yang berkomunikasi, kapasitas storage dan 

fasilitas mengakses informasi, densitas (kepekatan atau kepadatan) dan kekayaan 

arus-arus informasi, jumlah fungsionalitas atau intelijen yang dapat ditransfer. Jadi 

menurut Santana, titik esensinya adalah bahwa keunikan internet terletak pada 

esensinya sebagai sebuah medium (Setyani, 2013:5). 

Untuk mengakses Internet, seseorang membutuhkan koneksi Internet dan 

piranti keras seperti komputer, PDA, Blackberry dan lain sebagainya. Internet yang 

dianggap sebagai gabungan dari beberapa bentuk media dan fasilitas email, website, 

newsgroup, e-commerce dan sebagainya (Lievrouw,2006:221). 

Peneliti komunikasi Carrie Heeter pada tahun 1983 memaparkan dimensi-

dimensi interaktivitas yang digunakan untuk mengklarifikasi media, yaitu: 

1. Dimensi kompleksitas dari pilihan yang tersedia. Maksudnya adalah berapa 

banyak pilihan yang dimiliki khalayak dalam segi isi informasi dan waktu yang bias 

digunakan untuk mengaksesnya. 

2. Dimensi besaran usaha yang harus dikeluarkan oleh khalayak untuk dapat 

menerima pesan dari media yang bersangkutan. Dengan kata lain, bagaimana 
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perbandingan aktivitas yang dilakukan khalayak dengan aktivitas yang dibuat 

media. 

3. Dimensi tingkat respon media terhadap khalayaknya. Maksudnya adalah 

seberapa aktif sebuah media dapat merespon umpan balik yang diberikan 

khalayaknya. Media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi menanggapi umpan 

balik yang diberikan oleh khalayaknya dengan cepat. Dalam kondisi tertentu, media 

dengan tingkat interaktivitas yang tingi dapat melakukan interaksi dengan 

khalayaknya seakan-akan melakukan percakapan langsung. 

4. Dimensi kemampuan untuk mengawasi pengguna informasi oleh khalayaknya. 

Media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi dapat memantau perilaku khalayak 

dalam menerima pesannya, kemudian menyesuaikan sistemnya berdasarkan umpan 

balik yang dihasilkan dari analisis perilaku tersebut. 

5. Dimensi kemudahan dalam menambah informasi baru. Maksudnya adalah 

seberapa mudah khalayak dapat turut menyediakan dan menyebarkan pesan kepada 

khalayak lain. Berdasarkan kriteria in, siaran televisi memiliki interaktivitas rendah, 

sedangkan media online memiliki tingkat interaktivitas yang sangat tinggi. 

6. Dimensi kemampuan memfasilitasi komunikasi internet. Maksudnya adalah 

seberapa mudah interaksi terjadi antar khalayak dapat terjadi (Heeter, 1988:25). 
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2.3.3.1 Kelebihan dan Manfaat New Media 

Jelas new media (media baru/media online) memiliki kecepatan untuk 

melakukan sebuah interaksi, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat untuk 

mendapatkan sebuah informasi terbaru dan ter-update informasinya. 

Kelemahannya pada jaringan koneksi internet saja jika jaringan internet lancar dan 

cepat maka informasi yang disampaikan kepada pembacanya dengan cepat serta 

harus ada juga koneksi internet dimana pun berada bersama media baru (new 

media/media online). Media online/media baru (New Media) masuk ke dalam 

kategori komunikasi massa, karena pesan yang disampaikan kepada khalayak luas 

lewat media online / Media Baru (New Media).Internet merupakan salah satu 

teknologi komunikasi baru juga memiliki kemampuan untuk membantu kita 

memilih dan mengatur informasi yang kita inginkan atau perlukan dengan lebih 

efisien. Secara garis besar, internet jauh leih luwes dalam menjembatani waktu dan 

jarak dibandingkan media-media yang sudah ada terlebih dahulu. Sebagai media 

komunikasi, internet mempunyai peranan penting sebagai alat (channel) untuk 

menyampaikan pesan (message) dari komunikator/penyalur pesan (source) kepada 

komunikan/penerima pesan (receiver). Sifat dari internet sebagai media 

komunikasi adalah transaksional, dalam artian terdapat interaksi antar individu 

secara intensif (terus-menerus) dan ada umpan balik (feedback) dari antar individu 

dalam setiap interaksi tersebut.  

Selain itu, terdapat partisipasi antar individu dengan mempertimbangkan 

untung/rugi dalam setiap interaksi. Internet juga dianggap memiliki kapasitas besar 

sebagai media baru. Tidak hanya memperkecil jarak dalam mengkomunikasikan 
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pesan, teknologi komputer dan internet juga telah berkembang dan mengeliminasi 

penggunaan koneksi kabel, namun tetap bias memfasilitasi taransmisi informasi 

yang snagat cepat ke seluruh dunia (Bagdakian, 2004:114). 

 Menurut Bagdakian, duplikasi dan penyebaran matri dari Internet ini bisa 

mencapai jangkauan yang sangat luas. Satu orang khalayak bisa mengunduh 

kemudian menyebarkannya pada orang-orang dalam jaringan pertemanan atau 

jaringan kerjanya. Kemudian pihak yang mendapatkan sebaran itu bisa 

menyebarkannya lagi pada orang-orang dalam jaringannya, dan seterusnya. 

2.2.4 Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya 

bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, 

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di 

seluruh dunia. 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. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita 

sebagai diri sendiri.  

Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi 

diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang 

pesat. Tak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan 
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menciptakan personal branding. Teknologi-teknologi web baru memudahkan 

semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka 

sendiri. Post di Blog, tweet, atau video di YouTube dapat direproduksi dan dilihat 

oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang 

kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang 

iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang 

(Zarrella, 2010: 2). 

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". 

2.2.5 Readability Research 

Keterbacaan teks adalah aspek yang membuat beberapa teks lebih mudah 

dibaca dibandingkan teks lain. Istilah keterbacaan ini sering disalahartikan sebagai 

kemudahan memahami sebuah teks yang merujuk pada typeface dan tata letak. 

Beberapa ahli berpendapat tentang definisi keterbacaan, seperti Dale & Chall dalam 

Gilliland (1972: 92), George Klare (1963), Gretchen Hargis (1998). Dale & Chall 

dalam Gilliland (1972: 92) mendefiniskan keterbacaan (readability) adalah seluruh 

unsur yang ada dalam teks (termasuk di dalamnya interaksi antarteks) yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan pembaca dalam memahami materi yang 

dibacanya dengan kecepatan membaca yang optimal. Sementara itu, George Klare 

(1963) mendefinisikan keterbacaan sebagai kemudahan dalam memahami teks 
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yang berhubungan dengan gaya penulisan. Pernyataan ini memberikan arti bahwa 

gaya penulisan terpisah dari isi teks, keruntutan, dan struktur teks tersebut. 

Dalam kasus yang sama, Gretchen Hargis dan teman sejawatnya di IBM 

(1998) menyebutkan bahwa keterbacaan adalah kemudahan dalam membaca kata 

dan kalimat yang relevan dengan makna yang “jelas” dalam bentuk kalimat efektif. 

Dale & Chall (1985: 84) menulis bahwa kosakata adalah alat prediksi kuat dalam 

mengukur kesulitan keterbacaan sebuah teks. Sebuah tes kosakata menjelaskan 

bahwa pengetahuan mengenal dan memaknai kata adalah alat prediksi paling kuat 

untuk mengevaluasi perkembangan verbal dan kecerdasan abstrak.  

Pengetahuan tentang kata tersebut telah menjadi ukuran kuat untuk 

memantau perkembangan pembaca, pemahaman dalam membaca, dan kecerdasan 

verbal. Kajian keterbacaan dianggap penting karena kemampuan membaca teks 

individu sangat beragam. Contohnya pada penelitian Betts (1946); Barr dan 

Dreeben (1984) menemukan siswa dengan kemampuan membaca tingkat 2 hingga 

tingkat 12 di kelasnya. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah praktik 

mengajar yang adalah mengelompokkan siswa di kelas yang sama berdasarkan 

kemampuan membaca siswa. 

Dalam studi readability pada artikel pemasaran Alan G. Sawyer, Juliano 

Laran, dan Jun Xu (2008), membuktikan bahwa pada Journal of Marketing, 

Journal of Marketing Research, Journal of International Marketing, dan Journal 

of Public Policy and Marketing, ditemukan bukti bahwa keempat jurnal tersebut 

cukup readable, artinya mempunyai tingkat keterbacaan yang baik. Ukuran dindex 

didasarkan pada kalimat dan panjang kata. Penulis mengidentifikasi dan 
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menganalisis karakteristik tingkat keterbacaan pada artikel ilmiah dan 

menyampiakan pentingnya ketepatan dalam penulisan ilmiah 

 Menguji tingkat keterbacaan suatu teks dinilai penting untuk kepentingan 

pembaca teks. Pembaca dapat menilai sejauh mana sebuah teks memili tingkat 

kemudahan atau justru sebaliknya.  

2.4 Kerangka Teori 

Ilustrasi kerangka pikir penelitian “ Readability Research Akun Instagram  

PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya ” adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 
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